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Stanovisko odboru farmacie  - oddělení zdravotnických prostředků k výdeji 

zdravotnických prostředků na poukaz ve výdejně zdravotnických prostředků 

 

 

 

Nový zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zdravotnických prostředcích“), nestanovuje s účinností od 1. 4. 2015 nové legislativní 

požadavky na výdejny zdravotnických prostředků. 

 

V oblasti výdeje vychází ze současné právní úpravy obsažené v zákoně č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o zdravotních službách“), resp. ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., 

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o personálním zabezpečení zdravotních služeb“). 

 

Výdej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích patří mezi 

poskytování zdravotních služeb na základě § 5 odst. 2 písm. i) zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách. Ustanovení § 11 zákona o zdravotních službách stanoví, že 

„požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, týkající se odborné, 

specializované, popřípadě zvláštní odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků 

a jiných odborných pracovníků a jejich počtu stanoví prováděcí právní předpis.“  

 

Tímto prováděcím předpisem je vyhláška o personálním zabezpečení zdravotních služeb, 

která v příloze č. 4, části II. stanoví požadavky na minimální personální zabezpečení 

lékárenské péče – výdejny zdravotnických prostředků.  Poskytovatel zdravotních služeb 

v oblasti výdeje zdravotnických prostředků musí tedy personální zabezpečení ve výdejně 

zdravotnických prostředků zajistit prostřednictvím: 

 farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí pro zdravotnické 

prostředky nebo 

 farmaceuta s odbornou způsobilostí nebo 

 ortotika-protetika způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu (pokud 

jsou vydávány výhradně ortoticko-protetické zdravotnické prostředky) 

Příloha č. 4, část I. stanoví požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče – 

lékárny, kde je v písm. h) stanoven požadavek na farmaceuta s odbornou způsobilostí pro 

každé odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, 

pokud je zřízeno. V tomto případě musí být zajištěna dostupnost farmaceuta se 
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specializovanou způsobilostí; dostupnost se pro účely této přílohy rozumí dostupnost rady 

a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky. 

 

Personální zabezpečení výdejen zdravotnických prostředků je tedy stanovena vyhláškou 

o personálním zabezpečení zdravotních služeb, účinné od 1. 4. 2012. Zákon 

o zdravotnických prostředcích pouze nově stanoví, kdo je oprávněn ve výdejně 

zdravotnických prostředků vydat zdravotnický prostředek předepsaný na lékařský předpis, 

tj. poukaz. 

 

Zaměstnanci výdejny zdravotnických prostředků, kteří nesplňují požadovanou odbornou 

kvalifikaci, mohou ve výdejně zdravotnických prostředků nadále působit, avšak nemohou 

fyzicky zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz vydat. Osoby s odbornou 

kvalifikací však ve výdejně musí působit již nyní na základě vyhlášky o personálním 

zabezpečení zdravotních služeb. 

 


