
Institut postgraduálniho vzděláváni ve zdravotnictvi 
Ruská 2412/85, 10005 Praha 10 

Veřejný příslib 
ve smyslu ustanovení § 2884 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
(dále jen "IPVZ") 

se sídlem Ruská 2412/85,10005 Praha 10 - Vinohrady 
IČO: 000 23 841 

zastoupený ředitelkou: MUDr. Irenou Maříkovou, MBA 

se tímto veřejným příslibem zavazuje, 

že po udělení akreditací ke vzdělávání v základních kmenech farmaceutů podle vyhlášky 
č. 73/2019 Sb., o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (dále jen "vyhláška") 

a 
ve vlastním specializovaném výcviku v základních oborech uvedených v příloze č. 1 

a v nástavbových oborech uvedených v příloze č. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon") 

každému (dále "příjemce plnění"), kdo řádně splní veškeré podmínky stanovené níže v Článku I 
tohoto veřejného příslibu (dále také jen "podmínky"), poskytne plnění stanovené v Článku II 

tohoto veřejného příslibu (dále také jen "plnění"). 

Článek I 
Podmínky 

Příjemcem plnění je fyzická nebo právnická osoba, která se akceptováním podmínek tohoto veřejného 
příslibu zavazuje řádně a odborně provádět celé nebo určitou část vzdělávacích programů 

specializačního vzdělávání definovaných vyhláškou a přílohou Č . 1 zákona a vzdělávacích programů 
v nástavbových oborech definovaných přílohou Č . 2 zákona. 

Článek II 
Plnění 

IPVZ zajistí pro příjemce plnění teoretickou část vzdělávacích prog ramů specializačního vzdělávání 

v základních kmenech farmaceutů , ve vlastním specializovaném výcviku a v nástavbových oborech 
specializačního vzdělávání farmaceutů. Teoretická část se skládá z kurzů , příp . seminářů dle 
příslušných vzdělávacích programů , které budou zajišťovány zejména pracovníky příslušných kateder 
IPVZ. 

Za jednotlivé kurzy, příp. semináře, je IPVZ po příjemci plnění oprávněn požadovat úplatu na pokrytí 
veškerých nákladů ve výši , kterou stanoví zvlášť dle skutečně vynaložených evidovaných nákladů , a 
příjemce plnění je povinen takové náklady uhradit. 
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Seznam termínů pořádaných akcí se IPVZ zavazuje zveřejnit na webových stránkách IPVZ 
(www.ipvz.cz). Mimo termíny může IPVZ připravit vzdělávací akci na požádání příjemce plnění a podle 
svých možností. 

IPVZ je povinen v souladu s tímto příslibem vytvořit podmínky pro řádný průběh teoretické části výuky 
a umožnit příslušným školencům vykonat kurzy, popř. semináře v rozsahu stanoveném vzdělávacím 
programem v příslušném oboru. 

Článek III 
Závěrečné ustanovení 

Tento veřejný příslib pozbude platnosti a účinnosti okamžikem stažení z internetové prezentace na 
internetové adrese www.ipvz.cz a vyvěšením informace na stejné adrese o tom, že tento veřejný 
příslib pozbyl platnosti a účinnosti. 

Tento veřejný příslib bude po celou dobu své účinnosti umístěn na webových stránkách IPVZ 
(www.ipvz.cz). 

Originální stejnopis tohoto příslibu je uložen v sídle IPVZ. 

O udělení akreditací bude IPVZ informovat na svých webových stránkách (www.ipvz.cz). 

V Praze, 17. května 2022 

příjemce plnění 
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