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Velkodistributoři léčiv 

• Full-line wholesalers – mají plný sortiment léčivých přípravků, nejen vybrané 
segmenty, sortimentně asi 55% obchodovaných léčiv – málo? 

• V ČR v podstatě čtyři, kteří pokrývají celé teritorium republiky 

• AVEL – Phoenix, Alliance Healthcare, Via Pharma – přibližně 79% trhu 

 



Distribuce léčiv 

• Velkodistributoři zásobují jednotlivé lékárny 2 krát denně 

• Lékárny mají přímý (on-line) přístup do objednávkového modulu 
jednotlivých velkodistributorů – přímo vidí, které léčivo je u kterého 
distributora skladem  

• Velkodistributoři drží přibližně 14 denní skladový objem léčiv 

• Pokud je léčivo skladem, je objednáno a dodáno 
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Zdroj : PharmDr. Michal Krejsta 



Distribuce léčiv 

• Klasický model výrobce/dovozce – distributor – lékárna je na „ústupu“ 

• Stále více se prosazují nové obchodní modely 

•  konsignační sklady - skladování a prodej dalším subjektů jménem distributora s 
následným zúčtováním prodejů  

• pre-wholesale (tzv. skladový servis) – skladování a další prodej jménem výrobce s 
různými modifikacemi objednávání a fakturace  

• celní sklady – pro případ dovozu ze zemí mimo EU, případně pro režim tranzitu  

• V tuto chvíli (leden 2019) je v „klasickém“ modelu asi 55% 
obchodovatelného sortimentu léčiv (podle kódů SÚKL) – distributoři tedy 
mohou ovlivnit dodávky do lékáren jen u 55% léčiv 

 



          Změny „tradičního“ trhu distributorů – vstup řízených kanálů 

Zdroj : Per Troein, Vicepresident IQVIA 



Nedostatek léčiv 

• Podle definice EMA (EMA/674304/2018) je nedostatek : 

A shortage of a medicinal product for human or veterinary use occurs when 
supply does not meet demand at a national level’ 

• Klíčová je zde národní úroveň – tedy pokud je vstup léčiv na národní trh 
(dodávky z výroby) nedostatečný nebo výstup z národního trhu (paralelní 
export) by byl příliš velký 



Nedostatek léčiv z pohledu dat SÚKL 

Období 1. prosince 2018 až 28. února 2019 - celkem 1035 záznamů u léčiv na 
lékařský předpis 

Přerušení 404 obchodní/marketingové důvody   49 

                  výrobní důvody      217 

                  kapacitní/distribuční důvody   123 

Ukončení 116  obchodní/marketingové důvody   42 

     výrobní důvody       26 

     převod registrace       17 

 

 

 



Nedostatek léčiv z pohledu dat SÚKL 

Lék není nahraditelný   ukončení    7 

        přerušení   39 

 

Lék je obtížně nahraditelný  

až nenahraditelný    ukončení    0 

        přerušení    1 

 



Nedostatek léčiv 

• Problémy ve výrobě  

• nevyrobí se dostatečné množství (plánování, větší spotřeba) 

• výrobní linka stojí z různých důvodů (nehody, dovolené, pravidelné odstávky) 

• nedostatek aktivní substance 

• minimální výrobní objem 

• Problémy v transportu  

• nedodržení přepravní teploty u léčiv v chladovém režimu 

• Problémy v GMP  

• zboží není propuštěno do oběhu pro neshody s registrační dokumentací (velmi časté!) 

 



Nedostatek léčiv z pohledu distributora  

• Pro distributora je základní, aby výrobce/dovozce dodával dostatečné 
množství léčiv do České republiky 

• Řízené kanály, které nemá distributor šanci jakkoliv ovlivnit, reprezentují 
stále větší podíl trhu – sortimentně přes 40% léčiv 

• Paralelní export (reexport) léčiv zásadně neovlivňuje dostatek léčiv v České 
republice 

 



Reexport z pohledu SÚKL 

Zdroj : Mgr. Irena Storová, ředitelka SÚKL, 15.5.2018 



Možná řešení 

• Systémové řešení – lepší práce výrobců 

• Legální nástroje MZd a SÚKL – opatření obecné povahy, emergentní systém 

• Mimořádný dovoz léčiva – velkodistributoři jsou k tomu dobrý partner 

• Problém dostupnosti v EU 

• Problém úhrady -  ve většině států EU jsou ceny vyšší 



Děkuji za pozornost 

 


