
 
                            

 

 

 

 

 
 
Na Pankráci 1618/30 
140 00 Praha 4 

 

 
tel.:234 633 210 

 
e-mail:  info@uzs.cz 

www.uzs.cz 
IČ 22718729 

 
 

 
Praha 28. února 2017 

 
 

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
 k pozměňovacímu návrhu č. 5640 ke sněmovnímu tisku 880 - Vládní návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.  

 

 

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, 

 

jako organizace zaměstnavatelů zatupující sektor zdravotnictví, školství a vzdělávání 

si dovolujeme vyjádřit nesouhlasné stanovisko k pozměňovacímu návrhu č. 5640, který 

navrhuje udělit odbornou způsobilost k výkonu povolání farmaceutický asistent absolventu 6 

semestrů Farmaceutické fakulty, který splní požadavek pracovat 6 měsíců pod dohledem, 

čímž by měl doplnit chybějící praxi.  

 

 Novela, která umožní získání odborné způsobilosti farmaceutického asistenta 

neúplným studiem na VŠ, degraduje vzdělání všech farmaceutických asistentů, kteří 

absolvovali náročné studium na vyšší odborné škole, napsali a obhájili absolventskou práci a 

úspěšně složili absolutorium z profilových odborných předmětů (farmakologie, příprava léčiv, 

farmakognozie či lékárenství). 

 

 Zároveň si dovolujeme upozornit, že podle odst. 3 § 19 zákona č. 96/2004 Sb., 

v aktuálním znění se za výkon povolání farmaceutického asistenta považují odborné činnosti 

spojené zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických 

prostředků. V průběhu šesti semestrů magisterského studia není naplněno vzdělání 

v klíčových předmětech Farmakologie, Farmakognózie, Příprava léčiv, Lékárenství, Výdejní 

činnost, Zdravotnické prostředky. Na výkon těchto činností není absolvent po 3 letech 

studia v magisterském studijním programu připraven. Podle § 42 tohoto zákona není 

kvalifikován dokonce ani pro výkon povolání sanitáře. 

 

 Odborná praxe musí být podpořena výukou Přípravy léčiv, což je předmět nejen 

teoretický, ale hlavně praktický – představuje cca 150 hodin praktické výuky v odborných, plně 

vybavených školních laboratořích. Samotná odborná praxe v kterékoliv lékárně negarantuje 

odborné vzdělání ve srovnatelném rozsahu jako při studiu na vyšší odborné škole dle 

akreditovaného vzdělávacího programu – mnohdy ani lékárenská praxe nedovoluje, aby se 

mohl dozorující pracovník lékárny plně věnovat „výuce“ studenta. 

 

 Pokud na vyšší odbornou školu přestoupí neúspěšný student z farmaceutické 

fakulty, jsou zaznamenávány jeho zásadní nedostatky v oblasti praktické výuky a 
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v oblasti výdejní činnosti a zdravotnických prostředků. Proto jsou tito studenti přijímáni 

do druhého ročníku.  

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče. Na základě výše uvedených důvodů se 

domníváme, že pozměňovací návrh je v rozporu s požadavky na vzdělání a výsledný profil 

absolventa vyšší odborné školy zdravotnické (VOŠZ) v oboru Diplomovaný farmaceutický 

asistent a že jakákoliv změna povede ke snížení vzdělanosti farmaceutických asistentů 

v praxi.  

 
 
 
 
 

 
Bc. Vít Jásek 
Výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR  


