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Červenec 2018 – první tisková zpráva ČLnK
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Zákon o léčivech

• §77 odst. 1, písm. h) zajistit dodávky humánních léčivých přípravků 

provozovatelům oprávněným vydávat léčivé přípravky v množství a časových 
intervalech odpovídajících potřebě pacientů v České republice. Distributor na 
základě požadavku provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků zajistí 
dodání léčivého přípravku nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení jeho 
požadavku. Distributor pro zajištění dostupnosti léčiv na trhu v České republice má 
právo vyzvat držitele rozhodnutí o registraci o dodávku humánních léčivých 
přípravků v rozsahu tržního podílu distributora a držitel rozhodnutí o registraci má 
povinnost mu je dodat….
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Červenec 2018 – první tisková zpráva

Srpen 2018 – druhá tisková zpráva
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Vývoj
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Vývoj
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2. Emergentní systém
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Ercefuryl 47
Vasocardin 36
Ospen 30
Tamoxifen 28
Endiaron 27
Duodart 23
Ciplox 23
Furorese 23
Doxybene 22
Zorem 22
Bactroban 21
Keppra 17
Micetal 17
Accuzide 15
Aerius 14
Seretide 14



Červenec 2018 – první tisková zpráva

Srpen 2018 – druhá tisková zpráva

14.8.2018 – TZ - Vyjádření ČLnK k tezím novely zákona o
léčivech: Emergentní systém může být pouze výjimečným
způsobem distribuce léčivých přípravků. Pacient musí své léky
dostat bez čekání a s předvídatelnou výší spoluúčasti
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11.10.2018 - Analýza ČLnK: Nedostupných léků mírně ubylo, v září zaznamenali čeští 
lékárníci „už jen“ 87 výpadků léků, 11 jich však nemělo adekvátní náhradu

8.11.2018 - Zveřejňování informací o vývozu léčivých přípravků do zahraničí jako další 
opatření ve prospěch zajištění léků českým pacientům

13.2.2019 - ČLnK upozorňuje na paradoxy nedostupných léků. U nás je vakcína 
nedostupná i v nemocniční lékárně, v příhraniční lékárně v malé rakouské obci ji mají 
běžně skladem (Typhim)

17.7.2019 - Pacienti znovu marně shánějí některé léky. Ve velké části tuzemských 
lékáren chybí více než 100 různých přípravků
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Situace v listopadu 2018

Nové vedení ČLnK

Prezident Mgr. Aleš Krebs, PhD.

Viceprezident PharmDr. Martin Kopecký, PhD.

Složení PČLnK

5 řetězce - 3BENU, 2 DrMax

6 nemocnice

7 majitel/spolumajitel

2 zaměstnanci veřejné lékárny
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Situace v listopadu 2018

První jednání se SÚKL – dohoda o výměně informací

První jednání PČLnK – dohoda na přípravě seznamu 
nedostupných léků v lékárnách
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0094959 Accupro 10 tbl obd 30x10mg

0016886 AKNECOLOR KRÉMPASTA drm pst 1x30g

0016885 AKNECOLOR LIGHT KRÉMPASTA drm pst 1x30g 1%

0085524 AMOKSIKLAV tbl obd 21x375mg

0023966 AMPRILAN 10 por tbl nob 30x10mg

0023969 AMPRILAN 10 POR TBL NOB 90X10MG

0022568 ARTRILOM 15 MG por tbl nob 50x15mg

0103844 ATORIS 20 TBL FLM 90X20MG

0010193 AUGMENTIN SR portblret28x1.063gm

0132723 AULIN POR GRA SUS 30SÁČ

0012892 AULIN TBL 30X100MG

0197643 AZIBIOT NEO 500 MG POR TBL FLM 3X500MG

0060405 BALNEUM HERMAL liq 1x500ml

0214182 BLOXAZOC 25 MG TBL PRO 30X25MG

0195474 CARAMLO 5 MG/8 MG TABLETY POR TBL NOB 28

0207229 CITRAFLEET PRÁŠEK PRO PERORÁLNÍ ROZTOK V SÁČKU POR PLV 

0010680 CORYOL 12,5 por tblnob30x12.5mg

0010682 CORYOL 25 por tbl nob30x25mg

0042773 CORYOL 6,25 portblnob 30x6.25mg

0168834 DASSELTA 5 MG POR TBL FLM 10X5MG

0168838 DASSELTA 5 MG POR TBL FLM 90X5MG

0000843 DERMAZULEN LÉČIVA UNG 1X30G

0075631 DICLOFENAC AL RETARD TBL OBD  20X100MG

0179327 DORETA 75 MG/650 MG POR TBL FLM 30

0012738 DOXYHEXAL 200 TABS POR TBL NOB 20X200MG

0192198 ELOCOM DRM CRM 1X15GM 0.1%

0192204 ELOCOM DRM UNG 1X15GM 0.1%

0032827 ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ inj sus 1x0.5ml+jeh

0155871 ERCEFURYL 200 MG CPS. POR CPS DUR 14X200MG

0183698 ESTAN 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 28X10MG I

0214902 EUPHYLLIN CR N 100 POR CPS PRO 50X100MG

0069191 EUTHYROX 150 TBL 100X150RG

0120937 EWOFEX 180 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 30X180MG

0213485 FRAXIPARINE 9500IU/ML INJ SOL ISP 10X0,8ML

0213480 FRAXIPARINE FORTE INJ SOL 10X0.6ML

0004156 GELARGIN LÉČIVA GEL 1X25GM

0013192 GINGIO 80 por tbl flm 120x80mg

0044899 GLIMEPIRID-RATIOPHARM 3 MG por tbl nob 30x3mg

0023793 GLUCOPHAGE 500 MG por tbl flm50x500mg

0152147 GLUCOPHAGE XR 1000 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM 

0152145 GLUCOPHAGE XR 750 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM 

0112666 GLYCLADA 30 MG TABLETY S ŘÍZENÝM UV POR TBL RET 60X30MG

0042849 HIPRES 10 por tbl nob 30x10mg

0207893 Ibalgin 400 400mg tbl.flm.100

0500886 IFIRMASTA 150 MG POR TBL FLM 28X150MG

0061158 JODID 100 TBL 100

0017122 LANZUL cps 56x30mg

0218238 LOCOID 0,1% LOTION 1MG/ML DRM SOL 30ML

0204336 LUSIENNE 0,075 MG/0,020 MG TABLETY POR TBL NOB 3X21

0028223 LYRICA 150 MG POR CPS DUR 56X150MG

0070498 MACMIROR TBL OBD 20X200MG

0022900 Meloxicam-Teva 15mg por.tbl.nob. 30x15mg I.

0196016 METAMIZOL STADA 500MG/ML POR GTT SOL 1X20ML

0117258 METFORMIN-TEVA XR 500 MG POR TBL PRO 60X500MG

0141763 NASIVIN SENSITIVE 0,025 % NAS SPR SOL 1X10ML

0162079 NOLPAZA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY POR TBL ENT  98X20MG

0109411 NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY por tbl ent 28x40mg

0055823 NOVALGIN tbl obd 20x500mg

0040541 Olynth HA 0.05% nas.spr.sol.1x5mg/10ml

0160379 PANTOMYL 40MG TBL ENT 100

0226693 Paralen 100 supp.5x100mg

0183842 PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ 650 MG/10 MG POR PLV 

0134247 PERINPA 4 MG/1,25 MG POR TBL NOB 90

0218696 PLEUMOLYSIN POR GTT SOL 1X10ML II

0122685 PRESTARIUM NEO COMBI POR TBL FLM 30

0122690 PRESTARIUM NEO COMBI POR TBL FLM 90

0047471 RANISAN 150 MG por tblflm60x150mg

0058292 RANISAN 75 MG tbl obd 10x75mg

0096056 RANISAN TBL OBD 30X150MG

0014922 ROSALOX drm crm 1x40gm 1%

0151532 SANGONA 50 MG POR TBL FLM 100X50MG

0042888 SARIDON por tbl nob 20

0132576 SIOFOR 850MG TBL FLM 120

0207715 Skinoren 200mg/g crm.1x30g 20%

0184452 SORVASTA 20 MG POR TBL FLM 28X20MG

0185638 TARKA 180/2 MG TBL. POR TBL RET 98

0189664 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ 80 MG/12,5 MG 

0147989 TELMISARTAN-RATIOPHARM 80 MG POR TBL NOB 98X80MG

0214615 TENOLOC 200 200MG TBL FLM 30

0189688 TEZEO HCT 80 MG/12,5 MG POR TBL NOB 90

0193894 TOLUCOMBI 80 MG/25 MG POR TBL NOB 28

0167673 TOLURA 80 MG POR TBL NOB 28X80MG

0167676 TOLURA 80 MG POR TBL NOB 84X80MG

0219800 TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 20 II

0002828 TRIAMCINOLON LECIVA CRM 10GM 0.1%

0002829 TRIAMCINOLON LÉČIVA UNG 1X10GM 0.1%

0089816 TRIPRIM 200 MG TBL NOB 20X200MG

0089815 TRIPRIM 200MG  TBL 10X200MG

0134281 VALSACOMBI 160 MG/12,5 MG POR TBL FLM 28

0173209 VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 100G II

0119899 XEFO RAPID 8 MG POR TBL FLM 30X8MG

0173200 Zineryt 40mg/12mg/ml drm.sol.1+1x30ml(plv.+sol.)

0173198 ZINERYT 40MG/ML+12MG/ML DRM SOL 1+1X70

0047725 ZINNAT TBL FC 10X250MG

0237209 ZOLPINOX 10MG TBL FLM 10

0013704 ZOVIRAX 400 MG por tbl nob70x400mg



Situace v listopadu 2018
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Situace v listopadu 2018
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Situace v listopadu 2018
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Emergentní novela

Sjezd ČLnK odmítá:

navržený záměr ministerstva zdravotnictví tzv.
emergenční model dodávek léků do lékáren, který
by nutil pacienty k dvojí návštěvě lékárny kvůli
objednání a vyzvednutí léku, zatížil lékárny
zbytečnou administrativou a vážně narušil
poskytování lékárenské péče.
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Slovensko

INSPIRACE SLOVENSKEM, ALE….

• Vývoz léků ze Slovenska může provést pouze distributor, který má povolení od výrobce. 

• Lékárny nemohou prodat léky jinému distributorovi, než od kterého léky nakoupily 
(platí v ČR od roku 2012). 

• Lékárny nemohou prodat léky jiné lékárně (platí v ČR od roku 2012) v období do 
3 měsíců od nákupu léků. Pokud po uplynutí tříměsíční lhůty léky prodají, tak druhá 
lékárna je povinna vydat léky pouze pacientovi. 

• Byly stanoveny vysoké sankce (vysoké sankce jsou v ČR od roku 2017).

• Zavedení emergentního modelu objednávání
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Slovensko

INSPIRACE SLOVENSKEM, ALE….

Zákon č. 362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

§15 odst. 2) Pri dodávaní liekov osobám uvedeným v odseku 1 písm. d) musí byť držiteľ
povolenia na výrobu liekov aj držiteľom registrácie lieku a musí dodržiavať požiadavky na 
správnu veľkodistribučnú prax; za dodanie liekov nie je oprávnený účtovať cenu 
obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu.
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Emergentní novela

1. Zásahy do trhu podporující nestandardní cesty dovozu léků

– ano, typicky kauza Digoxin z počátku roku nebo v současnosti Vigantol

2. Zabránění nekoordinovaného vývozu mimo území ČR

- ano/neutrální, z hlediska lékárníků je jakékoliv opatření, které brání vývozu 
léků pozitivní, ale musí být v pořádku po právní stránce, 

3. Zajištění reálné (i finanční) dostupnosti léčby 

- neutrální, možnost změnit na omezenou dobu předpokládaného výpadku
maximální cenu, za kterou lze léčivý přípravek dodat na trh v ČR nebo výši jeho
úhrady ze zdravotního pojištění.
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Emergentní novela

Emergentní systém objednávání léčiv

Třetí opatření pak zajistí, že léky, které již někde v distribučním
řetězci jsou, se efektivním způsobem, a přitom bez zbytečné
regulační zátěže deformující trh, dostanou do lékáren v situaci,
kdy do ní přijde pacient s platným receptem s předepsaným
léčivým přípravkem, a lékárna není schopna daný léčivý přípravek
objednat skrze standardní distribuční kanály.

(důvodová zpráva)
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Očekávání pacienta – situace bez EGS

Co očekává pacient od lékárníka, když s recepty vstupuje do lékárny?

1. Léky

2. Informace o lécích (dispenzace)

3. Informace o tom, kdy léky obdrží

4. Kolik zaplatí.
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Postup lékárníka v rámci EGS

Přichází pacient s eRecepty – lékárník načte eRp do SW lékárny - 1 z léků chybí

Nemá-li lékárna k dispozici hrazený léčivý přípravek, jehož vydání požaduje pacient na 
základě jemu vystaveného elektronického receptu, a nelze využít postupu podle § 83 
odst. 2 a ani nelze hrazený léčivý přípravek prokazatelně objednat u 2 distributorů 
uvedených v emergentním systému, jejichž prostřednictvím držitel rozhodnutí o 
registraci hrazeného léčivého přípravku zajišťuje dodávky pro pacienty v České 
republice, nebo u jednoho distributora, je-li v emergentním systému uveden pouze 
jeden, může provozovatel této lékárny objednat předepsaný léčivý přípravek 
prostřednictvím emergentního systému držitele rozhodnutí o registraci takového 
léčivého přípravku.

25



Postup lékárníka v rámci EGS

Lékárník zkusí objednat u svého distributora, v případě neúspěchu vyhledá,  kterého 
distributora si MAH nasmlouval

Držitel rozhodnutí o registraci hrazeného léčivého přípravku je povinen pro každý 
hrazený léčivý přípravek zveřejňovat prostřednictvím emergentního systému přehled 
distributorů, jejichž prostřednictvím aktuálně zajišťuje jeho dodávky pro pacienty v 
České republice.

Lékárník provádí objednávku č.1.  - modem/web/telefon

Lékárník provádí objednávka č.2.  - modem/web/telefon

nelze hrazený léčivý přípravek prokazatelně objednat u 2 distributorů
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Postup lékárníka v rámci EGS

Lékárník vytvoří objednávku prostřednictvím EGS (minimálně musí překopírovat 
identifikátor eRp do objednávky – všechny SW mají modul výdeje a objednávek 
oddělen z praktických důvodů)

Objednávka podaná prostřednictvím emergentního systému musí obsahovat 

1. identifikační kód lékárny přidělený Ústavem podle tohoto zákona, 

2. identifikaci objednávaného léčivého přípravku kódem přiděleným Ústavem, 

popřípadě název léčivého přípravku a doplněk názvu, 

3. počet objednávaných balení léčivého přípravku 

4. identifikátor elektronického receptu za účelem ověření předepsání objednávaného 
léčivého přípravku včetně jeho množství.
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Postup lékárníka v rámci EGS

Lékárník odešle EGS objednávku

Držitel rozhodnutí o registraci hrazeného léčivého přípravku je povinen objednávající 
lékárně obratem elektronicky potvrdit doručení objednávky učiněné prostřednictvím 
emergentního systému a uvést datum a čas, kdy mu byla objednávka doručena.

Lékárník se dozví, že MAH objednávku obdržel.
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Postup lékárníka v rámci EGS

Lékárník se dozvěděl, že MAH objednávku obdržel. 

Držitel rozhodnutí o registraci hrazeného léčivého přípravku je povinen na základě 
objednávky zaslané prostřednictvím emergentního systému zajistit v souladu s tímto 
zákonem dodání hrazeného léčivého přípravku, jehož je držitelem rozhodnutí o 
registraci, lékárně za účelem výdeje pacientovi, a to do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení objednávky. 

Pacient je stále v lékárně – co mu může lékárník v tuto chvíli říct?
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Postup lékárníka v rámci EGS

Pokud z důvodů uvedených v odstavci 4 (špatné údaje v objednávce) nebo 6 (nahlášené 
přerušení dodávek) nelze léčivý přípravek dodat nebo dodržet lhůtu stanovenou v 
odstavci 3, je držitel rozhodnutí o registraci hrazeného léčivého přípravku povinen o 
důvodech nedodání informovat objednávající lékárnu nejpozději následující pracovní 
den po dni doručení objednávky. 

Lékárník se dozví o případném nedodání následující pracovní den.

A co na to pacient?
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Očekávání pacienta – situace s EGS

Co očekává pacient od lékárníka, když s recepty vstupuje do lékárny?

Jak to bude u EGS?

1. Léky

2. Informace o lécích (dispenzace)

3. Informace o tom, kdy léky obdrží – stále nebudou validní

4. Kolik zaplatí.
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Postup lékárníka v rámci EGS

I když lékárník udělá vše správně, i když MAH udělá vše správně, je zde ještě další 
důvod, kdy EGS selže.

V případě, že držitel rozhodnutí o registraci nemá k dispozici objednanou velikost 
balení, zajistí dodání jiné velikosti balení tohoto léčivého přípravku v odpovídajícím 
množství, a to tak, aby celkový počet jednotek lékové formy dodaného léčivého 
přípravku co nejvíce odpovídal předepsanému počtu a nebyl vyšší o více než 50 %.

Lékárník v EGS objedná 30 tbl, které nebudou k dispozici , i když MAH bude mít v EGS 
100 tbl, nebude jej moci stejně přes EGS dodat.
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Emergentní novela – otázky

• § 33 odst. 3 písmeno g)

zajistit po uvedení léčivého přípravku do oběhu léčivý přípravek pro potřeby pacientů v 
České republice jeho dodávkami v odpovídajícím množství a časových intervalech; tuto 
povinnost nesmí držitel rozhodnutí o registraci plnit ve významné míře
prostřednictvím dodávek v emergentním systému podle tohoto zákona,“.

Kdo určí významnost míry?
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Emergentní novela - otázky

V § 77 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) zajistit dodávky humánních léčivých přípravků provozovatelům oprávněným 
vydávat léčivé přípravky v množství a časových intervalech odpovídajících potřebě 
pacientů v České republice; distributor, který zajišťuje dodávku hrazeného léčivého 
přípravku objednaného prostřednictvím emergentního systému do lékárny, je povinen 
dodat hrazený léčivý přípravek do lékárny, která si léčivý přípravek objednala, tak, aby 
jej lékárna obdržela do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky držiteli 
rozhodnutí o registraci; …..

Kam zmizela povinnost distributora dodat běžnou cestou do 2 pracovních dnů? Kam 
zmizel „chráněný distribuční kanál“ (Pawlas)?
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§ 82 odstavec 4

…..Nejde-li o léčivé přípravky, které se v lékárně připravují, může je lékárna, která
vydává léčivé přípravky poskytovateli lůžkové péče, odebrat od jiné lékárny pouze
výjimečně, a to v případě, kdy nemá takový léčivý přípravek k dispozici a nemůže jej v
potřebném čase získat od distributora, nebo když má jiná lékárna nevyužité zásoby
léčivého přípravku, které nelze vrátit distributorovi. Takto odebraný léčivý přípravek
může být vydán pouze poskytovateli lůžkové péče a tímto poskytovatelem použit při
poskytování lůžkové péče. Takové poskytování a odebírání léčivých přípravků mezi
poskytovateli zdravotních služeb poskytujícími lékárenskou péči9) se nepovažuje za
distribuci…..

V době výpadků je toto znění vyloženě PROTIPACIENTSKÉ.
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Emergentní novela - otázky

Zásadní problém, na který upozorňujeme od srpna 2018

Hrozí, že některé lékárny dostanou léky rovnou z distribuce, takže ihned,
zatímco jiné lékárny až po dvou dnech. Což jejich pozici velmi zhorší,
protože jejich pacienti budou muset na svůj lék dva dny čekat.

V případě, že první lékárna objedná dle pravidel v rámci EGS, by měly
všechny lékárny přejít do EGS na určitou dobu.

Tím spíš, aby se daný přípravek skutečně plošně rozdělil pro lékárny a
jejich pacienty, když je nedostatek. Nikdo by tak neměl možnost

objednávat a vykoupit jen tak zbytečně velké objemy LP.
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Emergentní novela - otázky

Zásadní problém, na který upozorňujeme od srpna 2018

Máme obavy, že menší samostatné lékárny budou dostávat léčiva 
za výrazně jiných podmínek než větší hráči na lékárenském trhu a 
bude docházet k monopolizaci dodávek léků do lékáren.
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Emergentní novela - otázky

………..nelze hrazený léčivý přípravek 
prokazatelně objednat u 2 distributorů 
……….., nebo u jednoho distributora, je-li v 
emergentním systému uveden pouze 
jeden, …..
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Emergentní novela

Z pohledu ČLnK obsahuje novela některé 
pozitivní návrhy, ale vlastní emergentní 
systém objednávání léků považujeme za 
zbytečný a většinu problémů s výpadky 

léků neřešící.
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Váš lékárník – rádce ve zdraví i nemoci
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