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Vážený pan  

Mgr. at Mgr. Adam Vojtěch, MHA 

Ministr zdravotnictví ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Palackého nám. 4 

128 01 Praha 2                                                                                                                               27.3.2019 

 

 

 

 

Vážený pane ministře, 

v návaznosti na mezinárodní konferenci Ministerstva zdravotnictví „Trendy v evropském lékárenství”, konané 19. 3. 

2019, jsme zaslali paní ředitelce SÚKLu návrh na několik, dle našeho názoru konstruktivních a snadno 

uskutečnitelných opatření, která mohou pomoci řešit problémy s výpadky obchodovaných léčiv, se kterými se v 

každodenní praxi v lékárnách potýkáme. Návrh si Vám dovoluji poslat v kopii. Jeho cílem je monitorovat skutečnou 

situaci v terénu. Plánovaná opatření ministerstva zdravotnictví ke zlepšení dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty 

v ČR vnímáme jako užitečná, výhrady máme jen k navrhovanému modelu emergentního systému. Zkušenosti ze 

Slovenska ukazují na riziko dalšího zhoršení dostupnosti léčiv v běžném režimu z důvodu využití možnosti výrobců 

ještě více snížit zásoby určené pro Českou republiku. V této souvislosti si dovolujeme upozornit také na problém, 

který na Slovensku nemají – většímu uplatnění generické substituce u nás brání navíc příznak „nezaměňovat“, který 

je široce používán z jiných než původně zamýšlených odborných důvodů. 

Zároveň si Vás dovoluji oslovit v souvislosti s náhledem ministerstva na reformu lékárenské péče. Jako jeden 

z mezníků je již delší dobu zmiňován konsenzus mezi všemi aktéry. Systém se však v současnosti nachází v natolik 

nevyváženém stavu, že takový požadavek není reálný. Skupiny, které mají ze současného systému výrazný profit na 

úkor druhých, nikdy nebudou souhlasit se změnami, které by jim tuto výhodu ubíraly. Zásah regulátora, tedy 

ministerstva zdravotnictví je v oblasti poskytování lékárenské péče nutný ve veřejném zájmu. 

Ve věci pozměňovacího návrhu k novele Zákona o léčivech, který rozšiřuje zásilkový výdej léčiv o přípravky vázané 

na lékařský předpis, se připojujeme ke stanoviskům ČLnK, České farmaceutické společnosti ČLS JEP, 

farmaceutických fakult, Spolku českých studentů farmacie, Unie studentů farmacie a Sekce nemocničních lékárníků  

ČFS ČLS JEP. Stejně jako tyto organizace považujeme tento návrh za zásadní zásah do poskytování lékárenské 

péče v ČR, který, pokud by byl realizován, by vedl k závažným negativním důsledkům v zacházení s léčivy, včetně 

zvýšeného rizika ohrožení zdraví občanů. Také v tomto případě jsme přesvědčeni, že stát musí převzít roli regulátora, 

morální autority, a konat v otázce liberalizace internetového prodeje Rx-léčiv důsledně ve veřejném zájmu, neboť 

v podmínkách ČR, na rozdíl od jiných zemí EU, by uvolnění této specifické komodity vedlo zcela předvídatelně 

k destabilizaci až destrukci poskytování komplexní, plnohodnotné a okamžitě dostupné lékárenské péče.  

Věříme, že moudře a zodpovědně zvážíte své kroky s ohledem na tato naše stanoviska i stanoviska zaslaná výše 

jmenovanými organizacemi.  

 

PharmDr.Jarmila Skopová, 

předsedkyně  provozovatelské organizace POLP z.s., zastupující samostatné veřejné lékárny 

skopova@polp.cz 
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