Rozhodnutí prezidenta České lékárnické komory č. 2/2021
Prezident České lékárnické komory rozhodl takto:
I.

Pozastavuje se povinnost podle § 2 odst. 1 licenčního řádu České lékárnické
komory, podle něhož každý, kdo chce jako poskytovatel poskytovat zdravotní
služby lékárenské péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, (dále jen „poskytovatel“) a je fyzickou osobou (dále
jen „soukromá lékárenská praxe“) nebo kdo má být poskytovatelem ustanoven
odborným zástupcem podle zákona č. 372/2011 Sb. (dále jen „odborný zástupce“),
musí být držitelem osvědčení k výkonu soukromé lékárenské praxe nebo k výkonu
funkce odborného zástupce vydaného komorou, za podmínek uvedených v dalších
článcích tohoto rozhodnutí.

II.

Pozastavuje se povinnost podle § 2 odst. 2 licenčního řádu České lékárnické
komory, podle něhož každý, kdo chce v lékárně vykonávat funkci vedoucího
lékárníka podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, musí být držitelem osvědčení k
výkonu funkce vedoucího lékárníka, za podmínek uvedených v dalších článcích
tohoto rozhodnutí.

III.

Podmínkou pro zahájení výkonu soukromé lékárenské praxe nebo výkonu funkce
odborného zástupce nebo výkonu funkce vedoucího lékárníka v době od 1. 3. 2021
do 3. 5. 2021 je doručení oznámení o této skutečnosti mailem z mailové adresy
žadatele, kterou má jako člen České lékárnické komory uvedenou v členské
evidenci vedené Českou lékárnickou komorou, na adresu komora@lekarnici.cz. Za
doručené může žadatel své oznámení považovat až poté, co mu bude jeho
doručení potvrzeno zpětným mailem z adresy komora@lekarnici.cz. Členové, kteří
mailovou adresu v členské evidenci uvedenou nemají nebo ji mají uvedenou
v nesprávné podobě, mohou využít mailové adresy jiného člena komory s jeho
souhlasem, pokud tato okolnost bude z mailu patrná. Oznámení lze učinit rovněž
poštou, za den doručení se v takovém případě považuje den doručení zásilky České
lékárnické komoře. Oznámení mailem nebo poštou lze České lékárnické komoře
doručovat nejdéle do 12. 4. 2021.

IV.

Člen České lékárnické komory, který začne vykonávat soukromou lékárenskou
praxi nebo funkci odborného zástupce nebo funkci vedoucího lékárníka na základě
svého oznámení podle článku III tohoto rozhodnutí, je na základě tohoto oznámení
oprávněn k výkonu soukromé lékárenské praxe nebo výkonu funkce odborného
zástupce nebo výkonu funkce vedoucího lékárníka i po dobu do 31. 5. 2021, a
pokud v této době podá řádnou žádost o příslušné osvědčení, pak i po dobu
licenčního řízení o této žádosti a osvědčení mu bude vydáno se zpětnou účinností
od data skutečného zahájení výkonu funkce.

V.

V době od 1. 3. 2021 do 12. 4. 2021 lze přijímat žádosti o vydání osvědčení pro
výkon soukromé lékárenské praxe nebo výkon funkce odborného zástupce nebo
výkon funkce vedoucího lékárníka na úrovni okresních sdružení lékárníků, pokud

to příslušné okresní sdružení umožňuje. Podání žádosti má v takovém případě
stejné účinky, jako oznámení mailem podle bodu III tohoto rozhodnutí. Za okresní
sdružení lékárníků, která nemají zvolené představenstvo, přijímá žádosti
představenstvo České lékárnické komory prostřednictvím sekretariátu České
lékárnické komory.
VI.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 1. 3. 2021.

V Praze dne 28. 2. 2021
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
prezident
Česká lékárnická komora

