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∗Obsah sdělení

� Způsobilost k výkonu povolání

� Samostatný výkon povolání  

� Základní kmen

�Obory specializace, vzdělávací programy

�Přerušení výkonu povolání



�Odborná způsobilost

�Zdravotní způsobilost

�Bezúhonnost

Způsobilost k výkonu povolání 
farmaceuta - lékárníka



�Absolvent - odborně způsobilý

�Specializační vzdělávání – MZd

�Celoživotní (kontinuální) vzdělávání – ČLnK

�Vědecká příprava – Univerzity

Typy postgraduálního vzdělávání



Ve sbírce zákonů: zákon č. 67/2017 Sb.

Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 
farmaceuta

� Odborná, specializovaná, zvláštní spec. způsobilost
� Základní okruhy kompetencí
� Možnosti a způsoby akreditace
� Financování specializačního vzdělávání
� Uznávání praxí a kvalifikací
� Přechodná ustanovení

Novela zákona č. 95/2004 Sb. 



�Specializační vzdělávání (SVz) se skládá ze základního 
kmene a na něj navazujícího vlastního specializovaného 
výcviku

�SVz se uskutečňuje na základě pracovněprávního vztahu 
nebo ve služebním poměru

Obecná ustanovení



�Určují požadavky

� Délka praxe, místo

� Skladbu vzdělávacích akcí

� Ověřování znalostí

� Atestační zkouška - specifika

Vzdělávací programy



Základní kmen (obecně)

� Vyhláška č. 73/2019 Sb. o vzdělávání 

v  základních kmenech farmaceutů

� Lékárenský  – 18 měsíců

�Technologicko-laboratorní  – 12 měsíců



Praktické lékárenství

� Věstník MZ ČR - částka 10/2020

� Specializovaný výcvik  – 18 měsíců



� Výkon povolání v rozsahu nižším než jedna pětina 
stanovené týdenní pracovní doby.

� Přerušení za posledních 7 let v celkovém součtu více než 
6 let.

� Doškolení – 60 pracovních dnů (nejméně polovina 
pracovní doby)

� Nástavbové obory nelze přerušit

Přerušení výkonu povolání



� Vzdělávací akce 

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/seznam-vzdelavacich-akci

� Vzdělávací akce dle pracovišť

�

Jak najdu vzdělávací akci?



https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/lekarenstvi

� Katedra lékárenství

� Termíny atestací

� Vzdělávací programy

� Okruhy otázek ke zkoušení

� Doporučená literatura

� Formuláře a žádosti

Kde najdu ostatní informace?



Kde najdu ostatní informace?



� Katedra lékárenství IPVZ

� Ruská 85, 100 05, Praha 10

katlek@ipvz.cz

stara@ipvz.cz

http://www.ipvz.cz

Kontakty



Na vaše dotazy a setkání u 
atestace se těší

skvor@ipvz.cz


