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Atestační otázky legislativa - 23

1. Zákon č. 378/2007 Sb. 11

2. Zákon č. 48/1997 Sb. 4

3. Zákon č. 372/2012 Sb. 2

4. Zákon č. 220/1991 Sb. 2



Atestační otázky legislativa – 23
samostatné přednášky v tomto kursu

Návykové látky, hospodaření, skladování a výdej, evidence, poslední platná legislativa

Platné lékopisy

Vyhláška o správné lékárenské praxi

Registrované léčivé přípravky, možnosti používání a zajišťování neregistrovaných LP



Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech



Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění



Zákon č. 372/2012 Sb., o zdravotních 
službách

357/2020 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů

99/2012 Sb.
Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb



Zákon č. 220/1991 Sb., o komorách
o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

www.lekarnici.cz/O-CLnK/Kdo-je-CLK/Zakladni-informace.aspx

http://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Kdo-je-CLK/Zakladni-informace.aspx


Orientace v právních předpisech 

• Můžete využít přehled platné legislativy na stránkách komory, je tam 
přehledně seznam s odkazy na (snad) všechny právní předpisy potřebné pro 
vaši práci

• Pro podrobnější práci sám dávám přednost portálu nebo aplikaci Zákony 
pro lidi

• V přiloženém souboru jsou otázky z legislativy pro obor Veřejné lékárenství 
zabarvené podle barev probíraných 4 hlavních zákonů.



1. Pregraduální a postgraduální výchova farmaceutů (+ 95/2004 Sb.)

2. Informační systémy o léčivech

3. Registrace léčiv a schvalování zdravotnických prostředků

4. Návykové látky, hospodaření, skladování a výdej, evidence, poslední platná legislativa

5. Zákon o léčivech v platném znění, význam pro lékárny

6. Vyhlášky vztahující se k zákonu o léčivech

7. Vyhláška o správné lékárenské praxi

8. Česká lékárnická komora a další profesní komory ve zdravotnictví, platná legislativa

9. Zákon č.48/1997 Sb. o zdravotním pojištění, poslední platné znění

10. Stanovování cen a úhrad léčiv

11. Platné lékopisy

12. Úloha a rozsah působnosti MZ pro poskytování lékárenské péče

13. Význam a rozsah činností SÚKL



14. Profesní farmaceutické společnosti, úloha a význam WHO

15. Zásobování lékáren, objednávání a přejímka léčiv

16. Dispenzační a konzultační činnost v lékárnách, léková informační centra

17. Pracovníci v lékárnách, základní povinnosti zdravotnických pracovníků

18. Etické problémy lékárnické profese, psychologie v práci farmaceuta

19. Spolupráce lékárníků s lékaři a ostatními pracovníky ve zdravotnictví, možnosti multidisciplinárních přístupů

20. Dokumentační činnost, přehled nutných oprávnění pro provoz lékárny

21. Vyhrazená léčiva a přípravky OTC

22. Příčiny a projevy růstu nákladů na zdravotní péči

23. Zákon č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách a poskytování zdravotní péče



• Určitě budete vyplňovat zpětnou vazbu, prosím, pokud máte 
připomínky, nápady na zlepšení nebo úpravu probíraných témat 
pošlete je i mně na mail.

• Váš vlastní zážitek a přínos z probíraného tématu to neovlivní, ale 
pomůžete těm, kteří přijdou po vás.

• Děkuji


