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ZÁKON O KOMORÁCH – NOVELIZACE V LETOŠNÍM ROCE?
Tuto podmínku na sto procent splňuje zákon letos 

plnoletý – Zákon o České lékařské, stomatologické a lé-

kárnické komoře z roku 1991. K veřejné diskusi jej před-

ložil na sjezdu ČLK poslanec Boris Šťastný – http://www.

lekarnici.cz/download/pro-cleny/zakony/Novela220.

pdf. Od té doby zaznamenal tento zákon ve svém ob-

sahu jistý posun. 

Co z normy kodifi kující principy stavovské samo-

správy si zejména zaslouží vaši pozornost (a podporu při 

veřejných debatách)?

1. Zákon je koncipován jako norma čistě lékárnická, 

jako Zákon o České lékárnické komoře, se všemi pozitivy 

(a případnými negativy). 

Samostatný zákon umožňuje ušití lékárníkům na 

míru. Nese však s sebou také rizika jednoduššího zúčto-

vání s nepohodlnými a odbojnými lékárníky ocitnuvšími 

se bez krycí clony lékařské maxikomory.

2. Ruší se v něm institut povinného členství a je 

nahrazen oprávněním Komory vést seznam lékárníků a 

seznam hostujících lékárníků. 

Možnost stanovit podmínky pro výkon povolání farma-

ceuta na území České republiky by mohla znamenat zásadní 

změnu v jejich vymahatelnosti proti stávajícímu stavu.

3. Pokud Komora zaručuje odbornost farmaceuta a vy-

dává standardy pro jeho činnost, měla by být logicky přítomna 

jako organizace sdružující výhradně lékárníky (provozovatele 

i zaměstnance) také při jednáních o výši  a způsobu úhrad za 

lékárenskou zdravotní péči z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. Toto modifi kované legislativní zakotvení v Zákoně 

o komoře může být tím stébélkem, kterého se budeme 

chytat v časech podobným těm dnešním.

4. Povinnosti lékárníka jsou v návrhu zákona nově 

koncipovány takto:

☛ vykonávat své povolání odborně, v souladu 

s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony,

☛ dodržovat stavovské předpisy Komory 

a závazná stanoviska,

☛ plnit podmínky celoživotního vzdělávání,

☛ řádně platit příspěvky na činnost Komory,

☛ pravidelně hlásit změny skutečností 

evidovaných v Seznamu.

5. Každá povinnost musí být nutně vyvážená prá-

vem. Každý lékárník je tedy oprávněn:

☛ volit zástupce do orgánů Komory a sám být volen,

☛ využívat pomoci Komory v oblasti 

dalšího vzdělávání,

☛ využívat právní pomoci Komory.

6. Změny dozná také disciplinární řízení, ale tím se 

čtenáři farmiNEWS jistě vzrušovat nemusí.

7. Stávající právní úprava podmiňující usnášení-

schopnost Okresního shromáždění lékárníků (dále OSL) – 

tj. přítomnost nadpoloviční většiny lékárníků příslušných 

k okresnímu sdružení zůstává zachována. Jelikož však 

byla (spolu s apatií části členů ČLK)příčinou patové situ-

ace především ve velkých OSL, je doplněna o možnost 

uspořádat Okresní shromáždění v náhradním termínu. 

To je schopno se usnášet již bez ohledu na počet 

přítomných lékárníků. Bez ohledu na aktivitu (nebo spíše 

pasivitu) svých kolegů tak budou mít možnost zapojit se 

do činnosti všichni členové ČLK. To by mohlo znamenat 

výraznou změnu především v Praze, Brně a Plzni. 

I když právě v posledních dvou městech dochází nyní 

k obrodě stavovské aktivity. Kéž by to bylo řešení trvalé.

Průběžné informace o legislativním vývoji tohoto 

zákona sledujte na webu ČLK. 

Bezpochyby při své pouti Sněmovnou a Senátem 

několikrát narazí na ty, kterým silná Komora s pevně za-

kotvenými kompetencemi vadí. 

Čím hlasitěji ale budou slyšet její členové, tím lépe se 

budou vedení ČLK tyto útoky odvracet.

Mgr. Michal Hojný,

Vicepresident České lékárnické komory

Jsou zákony, které si zaslouží vaši 

pozornost již ve chvíli, kdy se ocitnou 

v parlamentním inkubátoru. 

Garant rubriky: Mgr. Michal Hojný

Máme recept 
na půjčku přímo pro Vás

www.rb.cz

Jsme banka inspirovaná klienty a nasloucháme Vašim potřebám. 
Proto jsme nyní připravili zvýhodněné úvěry speciálně pro lékárníky:

 Zvýhodněná úroková sazba 8,9 % p. a.
 Vyřízení půjčky bez poplatku
 Navíc pojištění schopnosti splácet zdarma

Přijďte se dozvědět více na kteroukoliv pobočku Raiffeisenbank nebo volejte infolinku 841 841 841.

výše půjčky

        2 roky        3 roky        4 roky         5 let

  50 000 Kč         2 282 Kč  1 588 Kč  1 242 Kč  1 036 Kč

100 000 Kč   4 564 Kč  3 176 Kč  2 484 Kč  2 071 Kč

200 000 Kč   9 128 Kč  6 351 Kč  4 968 Kč  4 142 Kč

300 000 Kč 13 692 Kč  9 526 Kč  7 452 Kč 6 213 Kč*

Příklady výše měsíčních splátek podle doby splatnosti

*RPSN od 10,01 % 

doba splatnosti
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