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Rozhodnutí prezidenta České lékárnické komory č. 5/2020 

 

Prezident České lékárnické komory rozhodl takto: 

 

I. Ruší se všechny vzdělávací akce pořádané Českou lékárnickou komorou na území celé 
České republiky s termínem konání od 13. 4. do 31. 5. 2020 (akce s termínem konání od 
11. 3. do 12. 4. 2020 byly zrušeny rozhodnutím prezidenta České lékárnické komory ze 
dne 11. 3. 2020) bez ohledu na počet osob zúčastněných na akci. Zrušení se týká i 
plánovaných krajských setkání lékárníků s členy představenstva České lékárnické 
komory. Seznam konkrétních zrušených vzdělávacích akcí bude zveřejněn dne 20. 3. 
2020. 
 

II. O konání vzdělávacích akcí v dalším období nebo o nahrazení zrušených akcí bude 
rozhodnuto podle epidemiologické situace v České republice. Bude-li rozhodnuto o 
nahrazení vzdělávací akce, nebude její termín stanoven na dřívější termín než září 2020. 

 
III. Česká lékárnická komora vrátí uhrazené účastnické poplatky za zrušené akce v plném 

rozsahu na účty, z nichž byly poplatky uhrazeny. 
 

IV. Zrušení vzdělávacích akcí prezidentem České lékárnické komory se netýká akcí 
pořádaných Okresními sdruženími lékárníků. Doporučuje se, aby pořadatelská Okresní 
sdružení lékárníků zrušení akcí důkladně zvážila. Dále se doporučuje, aby Okresní 
sdružení lékárníků neorganizovala žádné nové vzdělávací akce dříve než v září 2020. 

 
V. Snižuje se minimální stanovený počet bodů, které musí každý člen České lékárnické 

komory získat podle § 7 řádu pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory 
během cyklu celoživotního vzdělávání probíhajícího od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020 z 90 
bodů o 6,5 bodu na 83,5 bodu. 

 

VI. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na internetových 
stránkách České lékárnické komory www.lekarnici.cz. 

 
 

Odůvodnění: 

Důvodem zrušení vzdělávacích akcí je všeobecně známá epidemiologická situace v České republice. 

Snížení stanoveného počtu bodů z 90 na 83,5 bodu sestává ze snížení o 1,5 bodu za část března a o 

2,5 bodu za duben a za květen 2020. 

V Praze dne 19. 3. 2020 

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. 

prezident 

Česká lékárnická komora  

http://www.lekarnici.cz/


  Seznam zrušených seminářů 13. 4. - 31. 5. 2020  

    
Datum Kód Název Místo 

14.04.2020 20065 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života Bruntál 

15.04.2020 20010 IDS: Specifika farmakoterapie seniorského věku I. Brno-město 

15.04.2020 20066 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života Frýdek-Místek 

16.04.2020 20268 Léčebné konopí v lékárenské praxi Liberec 

16.04.2020 20067 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života Brno-venkov 

16.04.2020 20011 IDS: Specifika farmakoterapie seniorského věku I. - opakování brněnského semináře z 15. 4. Třebíč 

16.04.2020 20012 IDS: DRP v rámci ambulantního lékaře Znojmo 

18.04.2020 20023 IDS: Farmakoterapie v gynekologii I. Liberec 

22.04.2020 20068 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života Vsetín 

23.04.2020 20015 IDS: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVIII. Praha hl.m. 

23.04.2020 20017 IDS: Specifika farmakoterapie seniorského věku I. - opakování brněnského semináře z 15. 4. 2020 Přerov 

23.04.2020 20058 Aktuální lékárnická legislativa 2020 Ostrava 

28.04.2020 20069 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života Jihlava 

29.04.2020 20022 IDS: Hypolipidemika II Kladno 

29.04.2020 20021 IDS: Farmakoterapie kardiovaskulárních onem.v kazuistikách XVIII.-opakování pražského sem. z 23.4. Praha hl.m. 

30.04.2020 20033 Krajské setkání lékárníků OSL se členy představenstva České lékárnické komory Zlín 

06.05.2020 20034 Krajské setkání lékárníků OSL se členy představenstva České lékárnické komory 
České 
Budějovice 

11.05.2020 20051 IDS: Úskalí léčby pacienta s hepatální insuficiencí - opakování pražského semináře z 24.2.2020 Praha hl.m. 

13.05.2020 20052 IDS: Farmakoterapie v psychiatrii IV Praha hl.m. 

14.05.2020 20270 Léčebné konopí v lékárenské praxi Plzeň-město 

20.05.2020 20035 Krajské setkání lékárníků OSL se členy představenstva České lékárnické komory Karlovy Vary 

21.05.2020 20003 Moderní a efektivní příprava v lékárnách Olomouc 

22.05.2020 20027 GK - Základy poskytování odborných konzultací v lékárně včetně řešení lékových problémů Hradec Králové 

27.05.2020 20053 IDS: Farmakoterapie v psychiatrii IV - opakování pražského semináře z 13.5. Praha hl.m. 

27.05.2020 20054 IDS: Farmakoterapie neuropatické bolesti Hradec Králové 

28.05.2020 20271 Léčebné konopí v lékárenské praxi Jihlava 

30.05.2020 20055 IDS: Farm. péče u pac. s neurodegenerativními onemocněními se zaměřením na pac. s Parkinsnovou n. Olomouc 

 

 

 

 

 

 



Rozhodnutí prezidenta České lékárnické komory č. 6/2020 

 

Prezident České lékárnické komory rozhodl takto: 

 

I. Ruší se porada předsedů a předsedkyň Okresních sdružení lékárníků, Revizních komisí a 
Čestných rad Okresních sdružení lékárníků, která se měla konat v sobotu 18. 4. 2020 od 
9:00 do 16:00 v hotelu Occidental Praha. 

 

II. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na internetových 
stránkách České lékárnické komory www.lekarnici.cz. 

 

Odůvodnění: 

 

Důvodem zrušení porady předsedů a předsedkyň Okresních sdružení lékárníků, Revizních komisí a 

Čestných rad Okresních sdružení lékárníků je všeobecně známá epidemiologická situace v České 

republice.  

 

V Praze dne 19. 3. 2020 

 

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. 

prezident 

Česká lékárnická komora  

 

http://www.lekarnici.cz/

