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Motto - rezoluce Rady Evropy AP (93) 1:                                
„Odměna ve veřejné lékárně  by se měla vztahovat k poskytování 
lékárenské péče a neměla by záviset pouze na ceně léčiv, nebo na 
objemu předpisů na léky. Lékárníci musejí být placeni  na základě 
svých odborných služeb.“
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lékárenská péče - zahraniční trendy
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FIP (International Pharmaceutical Federation)

PGEU (Pharmaceutical Group of European Union)

ZDRAVOTNÍ SYSTÉMY - KLÍČOVÉ FAKTORY

➢ civilizační choroby a nároky stárnoucí populace
➢ neúměrně nákladná inovativní diagnostika a terapie
➢ nedostatek zdravotníků (lékaři, zdravotní sestry,…)

LÉKÁRENSKÁ PÉČE - ROZVOJOVÉ TRENDY

➢ prevence a screening (pharmakogenomika)
➢ kvalitní, bezpečná a cenově akceptovatelná farmakoterapie
➢ integrace lékárníků a klinických farmaceutů do          

multidisciplinárních týmů (ambulantní i nemocniční sféra)



PGEU - PHARMACY 2030
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PILOTNÍ PROJEKT VZP A ČLnK
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CENOVÝ PŘEDPIS MZ PRO ROK 2019 

Pásmo Základ od (v Kč) Základ do (v Kč) Sazba Nápočet (v Kč)

1 0,00 150,00 37 % 0,00

2 150,01 300,00 33 % 6,00

3 300,01 500,00 24 % 33,00

4 500,01 1 000,00 20 % 53,00

5 1 000,01 2 500,00 17 % 83,00

6 2 500,01 5 000,00 14 % 158,00

7 5 000,01 10 000,00 4 % 658,00

8 10 000,01 9 999 999,00 2 % 858,00



rigidita a nespravedlnost 

➢ nezohlednění nárůstu odborné a administrativní agendy lékáren

nepředvídatelnost

➢ závislost příjmu na ceně léčivých přípravků

netransparentnost a neférovost

➢ rozdílné ceny výrobce = vysoká spoluúčast u části pacientů

➢neúměrné čerpání společné obchodní přirážky distributory a výrobci s 
distribučním oprávněním u některých LP (12 - 17%)

------------------------------------------------------------------------------------

signální kód výkonu (14,- Kč vč. DPH / položku na Rp)

➢požadavek = zrušit limitaci SiV (14 - 15% krácení plateb)

NEVÝHODY ČESKÉHO SYSTÉMU 



MINIMÁLNÍ ODHAD ROČNÍCH VÍCENÁKLADŮ NA LÉKÁRNU

➢EET - 10 - 20 tisíc Kč

➢eRp - 30 - 50 tisíc Kč

➢GDPR - 50 - 300 tisíc Kč

➢FMD - 150 tisíc Kč - x. mil. Kč

NÁRŮST ADMINISTRATIVY 



➢MÝTUS

Rostoucí náklady na léky = zvýšené příjmy lékáren.

➢FAKTA

Z velmi nákladných nemocničních léků nemají lékárny vůbec žádný 
příjem !

Lékárenství je jediný segment, kterému nejenže nebyly navýšeny, 
ale dokonce ani dorovnány příjmy vzhledem k dramatickému 
poklesu cen a úhrad léků na předpis v posledních 5 letech !!!

MÝTY A FAKTA  



NÁVRH ČLnK Z ROKU 2016
DISPENZAČNÍ TAXA ZA VÝDEJ LP 

• ČÁSTEČNÁ DEGRESE SPOLEČNÉ OBCHODNÍ PŘIRÁŽKY

• FIXNÍ ČÁSTKA 85,- KČ ZA VYDANOU POLOŽKU NA RP

Pásmo Základ od Základ do Přirážka Nápočet

1 0 150 17

2 150,01 300 17

3 300,01 500 17

4 500,01 1000 17

5 1000,01 2500 17

6 2500,01 5000 15 50

7 5000,01 10000 10 300

8 10000,01 nekonečno 5 800



úhrada za ověření balení LP (na recept i žádanku)

➢r. 2018 - předložen návrh úpravy Cenového předpisu 
(variantně výkon) - 5,- Kč za ověření a zneplatnění balení LP)  

➢MZ dosud odmítáno

➢březen 2019 - MZ bude předložen další návrh - stanovení 
platby za ověření pravosti balení léčivého přípravku v 
„úhradové vyhlášce (obdoba platbě lékaři při předpisu položky 
eReceptu). 

▪ ČLnK - „Studie dopadu Direktivy 2011/62 EU pro lékárny v ČR“.  

NÁVRHY ČLnK



výkon konzultační činnost k lékovému záznamu pacienta
➢ podmínkou je schválení novely Zákona o léčivech (aktuálně je 

novela projednávána ve Sněmovně)

výkon digitalizace listinného receptu

➢ nezbytné = upřesnění představy MZ

výkon návštěvní služba lékárníka
➢ v přípravě (vyžaduje legislativní novelu zákona o léčivech)



➢Taxa laborum (opětovné předložení návrhů z roku 2018)

➢úhrada činností nemocničních lékárníků (vč. výdeje "S“ LP)

➢lékárenská pohotovostní služba (k urgentnímu příjmu - v návaznosti 
na řešení pohotovostních služeb praktických lékařů)

NÁVRHY ČLnK

➢ nástavbové obory specializačního vzdělávání 
(aktuálně zpracovávána náplň oborů vč. kompetencí)
▪ péče o geriatrické pacienty 
▪ adiktologie
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technické řešení 

eReceptu

přehledný a 
férový systém 

spoluúčasti 
pacientů

sociální 
spravedlnost při 
výpočtu limitu 

spoluúčasti

úspěšná 
spolupráce s 

praktickými lékaři 
v regionu

očkování proti 
chřipce v 
lékárnách

spolupráce s 
ambulantními 

lékaři, odborné 
poradenství v 

samoléčbě

speciální péče o 
imobilní pacienty 

lékárníkem ze 
spádové lékárny

příprava IPLP, konzultace v 
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CO LÉKÁRNÍCI POŽADUJÍ

SHRNUTÍ

2/ uhradit nové a povinné administrativní úkony lékáren

3/ stejné a co nejnižší doplatky pro pacienty

4/pravidla pro vznik nových lékáren

1/ odměnit odbornost univerzitně vzdělaného lékárníka


