
DOSTUPNOST LÉKŮ V ČR 
POHLED VÝROBCE 

19. března 2019 



NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NEDOSTUPNOSTI 

1. Výpadky ve výrobě: 
• Problémy s dostupností aktivní substance 

• Závada v jakosti 

• Nedostatečná výrobní kapacita 

• Logistické problémy 

• Regulatorní překážky 

 

2. Distribuční překážky: 
• Nedostatečná skladová zásoba 

• Smluvní podmínky 

 

3. RE-export: 
• Nízká cena v ČR 

• Pro importní politika některých státu EU 

• Nepredikovatelnost vývozů pro MAH 

 
 

 

 

 



PROBLEMATICKÝ STAV PO NOVELIZACI 

1. Novela s účinností od 1. 12. 2017 mění mj. ustanovení § 77 odst. 1 písm. h) Zákona o 
léčivech, ve kterém zakotvuje následující právo distributora:  

• § 77 odst. 1 písm. h) věta třetí: „Distributor pro zajištění dostupnosti léčiv na trhu v 
České republice má právo vyzvat držitele rozhodnutí o registraci o dodávku humánních 
léčivých přípravků v rozsahu tržního podílu distributora a držitel rozhodnutí o registraci 
má povinnost mu je dodat, čímž splní svou povinnost stanovenou v § 33 odst. 3 písm. g) 
bodu 3.“ 

 

 



EMERGENČNÍ SYSTÉM ČR 



KLÍČOVÉ PARAMETRY PRO FUNGOVÁNÍ 
EMERGENČNÍHO SYSTÉMU V ČR 

1. Změna stávající legislativy 77h odst. 1 písmeno h) 

2. Zajištění systému (MAH a zvolený distributor) 

3. Systém integrovaný do stávajících lékárenských a distribučních softwarů 

4. Propojení s e-receptem (anonymní ověření reálné potřeby pro CZ pacienta) 

5. Systém nad rámec běžných distribučních modelů, nenahrazuje pouze doplňuje stávající 
systém  

6. Zamezení zneužití lékárnou (objednávky nejdříve z běžného řetězce) 

 



KLÍČOVÉ PARAMETRY PRO FUNGOVÁNÍ 
EMERGENČNÍHO SYSTÉMU V ČR 

7. Dodávka do dvou pracovních dnů 

8. Vrácení léčiva z lékárny při nevydání pacientovi zpět stejnému distributorovi 

9. Možnost nedodání léčivého přípravku za konkrétních podmínek (přerušení dodávek 
z důvodu výrobních nebo z důvodu závady v jakosti, vyšší moc) 

10. MAH (nebo pověřený distributor) jediný oprávněný subjekt k dodání léčivého přípravku do 
jiného státu 

 



EMERGENČNÍ SYSTÉM ČR 

Možné řešení některých problémů dostupnosti: 

1. Řízení skladové zásoby v ČR v případě problémů s výrobou. 

2. Možnost reakce v případě předpokládané nedostupnosti. 

3. Překlenutí problémů nedostupnosti způsobené distribučními faktory. 

4. Garance dodávky léčivého přípravku pacientovi v čase a místě. 

5. Umožnění plnění povinnosti MAH stanovenou v § 33 odst. 3 písm. g) bodu 3. 

„zajistit po uvedení léčivého přípravku do oběhu léčivý přípravek pro 
potřeby pacientů v České republice jeho dodávkami v odpovídajícím 
množství a časových intervalech;“ 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


