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Kdo jsme

www.eufpc.eu

EFPC – European Federation of Pharmacy Chains

Evropská asociace síťových lékáren 

Cílem EFPC je hájit zájmy pacientů, lékárníků – zaměstnanců a 

vlastníků, a v této souvislosti upozorňovat i na aktivity, které 

jsou s těmito zájmy v rozporu.

1316 lékáren

7500 odborných zaměstnanců

Česká Republika

650 lékáren (approx. 26% podíl na trhu)

4000 odborných zaměstnanců

Maďarsko

248 lékáren (approx. 10% podíl na trhu)

1300 odborných zaměstnanců

Slovensko

418 lékáren (approx. 20% podíl na trhu)

2200 odborných zaměstnanců

Pozorovatelé: Polsko, Srbsko, Rumunsko a Baltské státy



EU: Lékárny jako nejdostupnější primární 
péče

www.eufpc.eu

58% občanů EU má svou lékárnu 

v dosahu do 5 minutes.

98% občanů EU má svou lékárnu 

v dosahu do 30 minutes.

Zdroj: PGEU Annual report 2015 – 2017

Lékárny mají obecně delší otevírací dobu
než jakákoliv jiná zdravotnická zařízení.

V EU je  celkově 160 000 lékáren. Lékárny jsou tak 

nejrozšířenějším zdravotnickým zařízením v Evropě.



Odměňování lékáren v Evropě
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• Ve většině státech Evropské unie je odměňování lékáren 

postaveno na %  obchodní přirážce, která je buď lineární 

nebo regresivní.  

• Pouze u 5 zemí v rámci Evropské unie se dá hovořit o 

systému, ve kterém převažuje pevný „poplatek“ za výdej 

léčivého přípravku nad % obchodní přirážkou u výdeje léků 

na předpis.

• Nikde v Evropě neexistuje čistě výkonový systém 

odměňování lékáren.

Zdroj: Pharmaceutical regulation in 15 European countries (2016)

Autoři: The European Observatory on Health Systems and Policies, a partnership hostedy by WHO 

Regional Office for Europe, which includes the Governments of Austria, Belgium, Finland, Ireland, 

Norway, Slovenia, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and Veneto Region of Italy; the 

European Commission; the Wolrd Bank; UNCAM (French National Union of Health Insurance Funds); 

the London School of Economics and Political Science; and the London school of Hygiene&Tropical 

Medicine. 



• Všechny systémy v rámci EU napočítavájí obchodní 

přirážku v % formě (regresivní nebo lineární) nebo v 

pevném „poplatku“ v ceně zákazníkovi. 

Obchodní přirážka lékáren v EU
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59,8%

GER

51,6%

NL

43,4%

SWE

31%

FIN
28,1%

SK

27%

AUT

21,5%

CZE

20,7%

UK

24,5%

DK

12%

ROM

Zdroj: Eurostat, National authorities and WHO Collaborating Centre (WHOCC, 2017) 



Německo vzor pro EU?
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• Západní Evropa: konzervativní modely vykazují v některých ohledech vážné problémy např. 

Německo: ani vysoký pevný „poplatek“ není lék (nejméně lékáren od sjednocení)

19,898
1990

19,748
2017

Zdroj: www.abda.de, German Pharmacies: Figures 

Data Facts 2018

http://www.abda.de/


Smysl má vyvážený systém
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Obchodní přirážka

Dispezační taxa / SiV

Neopouštět ukvapeně systém odměňování 

lékáren skrze obchodní přirážku.

Závislost na každoročním vyjednávání o navyšení příjmů.

Zavedení předvídatelného příjmu za administrativu spojenou 

s výdejem a provozem lékárny.

Větší nezávislost na třetí subjektech 

(zdravotních pojišťovnách a státu).

Závislost na cenových revizích SÚKL.

Neorientovat se pouze na pevné „poplatky“ jako na hlavní 

zdroj financování provozu lékárny, ale hledat nové příležitosti.

Kombinované odměňování = Diversifikace rizik ekonomiky lékárny
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http://www.apatykar.cz/
http://www.apatykar.cz/


Debata o odměně je na místě 

www.eufpc.eu

e-Recept

EET

FMD

Kontroly

Administrativa

Bezpečnost

Lékárnám povinnosti přibývají…
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