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Rozhodnutí prezidenta České lékárnické komory č. 5/2021

Prezident České lékárnické komory rozhodl takto:

I.

II.

III.

Žádost PharmDr. Karla Krause o vydání osvědčení pro výkon funkce vedoucího
lékárníka v lékárně Johanka, Čsl. Armády 18, Hostivice, pro provozovatele
ARTMEDI UPD s.r.o. se z důvodu nesplnění podmínky celoživotního vzdělávání
zamítá.
Vydávají se osvědčení pro výkon soukromé lékárenské praxe, funkce odborného
zástupce nebo funkce vedoucího lékárníka uvedená v seznamech, které jsou
přílohou tohoto rozhodnutí. Osvědčení v seznamech k podmíněnému schválení
se vydávají s odkladem ke dni, ve kterém žadatel doplní žádost o příslušné
rozhodnutí krajského úřadu. Osvědčení, jejichž platnost končí uplynutím 3 let od
jejich vydání, se vydávají vždy ke dni následujícímu po dni, kdy jejich platnost
končí.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na internetových
stránkách České lékárnické komory www.lekarnici.cz.

Odůvodnění:

V souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České
republiky, epidemiologickou situací, krizovými opatřeními Vlády České republiky a
mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR regulujícími pohyb obyvatel,
organizaci poskytování zdravotních služeb, pracovněprávní vztahy nebo činnost orgánů
veřejné moci, musí adekvátní opatření přijímat i Česká lékárnická komora (ČLnK).

Podle § 38 odst. 2 jednacího řádu ČLnK je prezident komory oprávněn v případě potřeby činit
neodkladná rozhodnutí příslušející představenstvu komory. Tato rozhodnutí je povinen
předložit nejbližšímu zasedání představenstva komory ke schválení.

Jednání představenstva ČLnK plánované na 16. 3. 2021 bylo odvoláno rozhodnutím
prezidenta ČLnK č. 3/2021 z důvodu eliminace přenosu infekce mezi členy představenstva,
kteří jsou původem z různých částí České republiky.
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Rozhodnutí o žádostech o vydání osvědčení, které jsou úplné a připravené ke schválení
představenstvem, je neodkladné. To se týká též rozhodnutí připravených k podmíněnému
schválení s odkladem ke dni, ve kterém žadatel doplní žádost o příslušné rozhodnutí
krajského úřadu.

V Praze dne 16. 3. 2021

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
prezident
Česká lékárnická komora

