
 
 

Poskytovatelé lékárenské péče z. s. je provozovatelská organizace založená v únoru 

2015. Záleží nám na tom, aby lékárenská péče byla vnímána  jako součást zdravotní 

péče a byla také tak hodnocena. Každý, kdo poskytuje lékárenskou péči je poskytovatel 

zdravotní péče, nikoli jen majitel nebo podnikatel. Proto se náš spolek jmenuje 

Poskytovatelé lékárenské péče z.s.  

Vznikli jsme proto, abychom obhajovali společenské, ekonomické a právní zájmy 

provozovatelů nezávislých lékáren, kterým záleží na provázanosti vedení lékárny se 

zdravotním posláním lékárníka. 

 

Proč by měl pacient a pojišťovny požadovat srozumitelně stanovenou 

spoluúčast na předepisované léky hrazené ze zdravotního pojištění ?  

 

1. Historické souvislosti k úvaze:  Již ve středověku byla ustanovena pravidla 
pro zacházení s léčivy, včetně pevného ceníku. Lékárník na sebe přísahou 
rektorovi bral závazek, že bude poslušen univerzity, že bude mít dobrá léčiva, že 
léčivé přípravky bude vyrábět přesně dle předpisu lékaře, nebude svévolně 
zaměňovat léčiva v něm a nebude si svévolně vytvářet ceny přípravků. 
Jsou to požadavky v Evropě obecně vyžadované a obsažené v medicinálních či 
lékárnických řádech. 
 

Pevně stanovené ceny nebyly výsledkem "lobbingu" lékárníků, ale snahou státu ochránit 
občana před různými spekulativními praktikami. Lze předpokládat, že už tehdy vznikaly 
tendence na pacientovi "vydělat" - zneužít jeho situace laika v nemoci. Jinak by nebylo 
potřeba stanovování pravidel. Léčivu byl tak tehdy dán statut zvláštního zboží, které 
vyžaduje vymahatelná pravidla pro zacházení. 

 

2. Srozumitelně stanovená spoluúčast je v zájmu pacientů i veřejných 
prostředků 

 

Lékárníci dlouhodobě požadují napravení stavu. Srozumitelné stanovení spoluúčasti 

pacienta tak, aby byla předvídatelná jak pro předepisujícího lékaře tak i pro pacienta, je  



 
 

důležité z mnoha důvodů a je veřejným zájmem. Nejde o lobbing lékárníků za zafixování 

vyšších cen, jak je často tento požadavek nesprávně pochopen a paradoxně odmítán. 

Zafixování doplatků neznamená zrušit cenovou soutěž, jen ji přesměrovat a  změnit 

motivační mechanismy směrem k racionálnějšímu  zacházení s léčivy. 

 

Lékárna je místem zdravotní péče. Lékárenská péče je něco jiného než výkon 

obchodu, přestože je hodnocena obchodní přirážkou. Pacient by měl dostat lék v 

lékárně, kterou si zvolí. Volit by měl podle důvěry ve zdravotníka - lékárníka, ideálně 

stálého, který jej zná a může s ním problémy spojené s užíváním léčiv a režimovými 

opatřeními individuálně řešit.  

V praxi se ale uplatňuje řada marketingových mechanismů, které tuto roli lékárníka 

upozaďují až ničí.  Principem trhu je zvyšovat do nekonečna spotřebu, v tom smyslu je 

lékárník-zdravotník vlastně překážkou. 

Argument, že lékárníci chtějí pevné ceny, protože chtějí zafixovat vysoké ceny, se 

zjednodušeně nabízí, není tomu ale tak. Paradoxně by pevné doplatky na léky hrazené 

ze zdravotního pojištění  mohly přispět k ušetření nemalých částek především z 

veřejných prostředků. Jak? Posílením zdravotní role lékárníka – řešení duplicit, interakcí, 

správné zacházení s léky, compliance, prevence, režimových opatření atd. 

Je ve společenském zájmu, aby si lékárny ve vysoce specializované oblasti, kterou je 

hrazená péče, mezi sebou konkurovaly rozsahem a kvalitou poskytování především 

poradenských služeb a nikoli dravým cenovým marketingem. Nemohou to však změnit 

sami od sebe. Podmínky, do nichž byly lékárny v ČR systémem vtlačeny, nemají obdobu 

nikde v EU a brání skutečnému naplňování jejich společenské role. 

 

3. Co  znamená zafixování doplatků pro jednotlivé aktéry? 

 

pro pacienta: od "lékové turistiky" za nižším doplatkem k lékárenské péči ve 

"své lékárně". 



 
pro lékaře : získá možnost sdělit pacientovi výši doplatku, sníží se riziko 

odmítnutí léčby pacientem z důvodu neakceptování doplatku bez vědomí lékaře, 

což může přispět ke zvýšení adherence. 

pro provozovatele lékárny: od vyššího zisku z dražšího léku k finančnímu bonusu 

od pojišťovny za požadavek nižší úhrady.   

pro pojišťovny: podíl na úspoře z levnějšího nákupu léku lékárnou, výběr 

lékárny pacientem na základě poskytované lékárenské péče vede k úsporám v 

dlouhodobějším  horizontu (ovlivnění compliance, předcházení nežádoucích 

účinků, odhalování interakcí aj.) Vzniká motivace pro positivní listy.                             

pro lékárníka: skutečné uplatnění jeho odborného potenciálu 

pro výrobce: zůstane zachován tlak na snižování cen v rámci generické soutěže 

pro řetězcové lékárny: ztratí exkluzivní nástroj k likvidaci samostatných lékáren. 

Provozovatelé řetězců s tím souhlasit s největší pravděpodobností nebudou. 

pro politickou reprezentaci : možnost získat kladné hodnocení, příp. volební 

preference veřejnosti za odstranění doplatkového chaosu. 
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