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Vážená paní předsedkyně, 

odpovídám na Váš dopis ze dne 27. 3. 2019, ve kterém se obracíte na pana ministra 

v návaznosti na konferenci „Trendy v evropském lékárenství", konanou dne 19. 3. 2019, 

a vyjadřujete se k situaci v oblasti lékárenství. 

Poukazujete mimo jiné na problematiku reformy lékárenské péče, kdy uvádíte, že dle 

Vašeho názoru není v této otázce reálné dosažení konsenzu mezi všemi aktéry. 

Navrhujete, aby ve veřejném zájmu zasáhlo Ministerstvo zdravotnictví jako regulátor, 

nicméně bez další konkretizace. V této souvislosti zdůrazňuji, že snahou Ministerstva 

zdravotnictví je při řešení všech témat dosažení maximálně možné shody všech 

stakeholderů, byť jejich zájmy mohou být, a v praxi obvykle jsou, rozdílné. Problematikou 

reformy lékárenské péče se bude komplexně zabývat Pracovní skupina pro lékárenství, 

jejímž cílem je definování návrhů systémových změn vedoucích k zefektivnění 

lékárenství v České republice. Věřím, že její činnost bude konstruktivní a povede 

v dohledné době k vytvoření racionálního návrhu změn a opatření, které bude možné 

dále realizovat. 

Co se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Patrika Nachera k projednávané 

novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, který zakotvuje možnost zásilkového 

výdeje léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, stanovisko 

Ministerstva zdravotnictví k tomuto návrhu, které bylo prezentováno v rámci jednání 
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Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, je 

negativní. Ministerstvo zdravotnictví se ztotožňuje s názorem odborné veřejnosti, že tuto 

problematiku nelze řešit formou pozměňovacího návrhu, bez širší debaty a zpracování 

analýzy dopadů takové změny. 

S pozdravem 

Vážená paní 
PharmDr. Jarmila Skopová 
předsedkyně 
Poskytovatelé lékárenské péče z. s. 
Komenského 219 
471 54 Cvikov 
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