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Příčiny nedostupnosti léčiv v ČR

Nedostupnost

výpadky dodávek         logistické neefektivity

v dodávkách do lékáren

reexport
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4 pilíře posilující dostupnost léčiv

I. Negativní zásahy do trhu

Reexport Rx léčiv hrazených z v.z.p. může provádět jen MAH nebo
distributor s jeho pověřením

Reexport ostatních typů léčiv může být ad hoc omezen či zakázán
opatřeními MZ, které budou mnohem flexibilnější než dosud

II. Pozitivní zásahy do trhu

Rozšíření spektra mimořádných opatření pobízejících k dovozu a
distribuci léčiv, které by standardně nemohly být uváděny na CZ trh,
ale které jsou nenahraditelné a nebo náhradou za LP ve výpadku

III. Emergentní systém objednávání léčiv

Pokud lékárna není schopna získat LP ve standardním distribučním
řetězci, bude mít možnost obrátit se přímo na MAHa a ten bude mít
povinnost zajistit dodávku LP do 2 pracovních dnů

IV. Mimořádná opatření v oblasti cen a úhrad

LP, které nahrazují hrazené léky ve výpadku, by mohla být dočasně
stanovena/zvýšena maximální cena a úhrada z v.z.p.

3



Reexport x dodávky – TOP20 léčiv dle financí v 1Q/19

ANALÝZA REEXPORTŮ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Zdroj:  STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Reexport

Pořadí Léčivý přípravek Kód SUKL
Finance bez OP a DPH 

reexport
Finance bez OP a DPH dodávky 

do lékáren
% podíl reexportu

1 VICTOZA, 6MG/ML INJ SOL 2X3ML 0149308 147 532 298 104 979 534 58,43

2 LEVITRA, 20MG TBL FLM 4 I 0025898 52 373 023 2 523 830 95,40

3 BRIMICA GENUAIR, 340MCG/12MCG INH PLV 1X60DÁV 0210203 49 518 963 43 470 670 53,25

4 HUMIRA, 40MG INJ SOL 2X0,4ML I 0210935 45 925 776 769 513 324 5,63

5 LEVEMIR FLEXPEN, 100U/ML INJ SOL 5X3ML 0028151 45 450 608 170 198 993 21,08

6 MABTHERA, 500MG INF CNC SOL 1X50ML 0026544 44 189 683 355 346 595 11,06

7 NOVORAPID FLEXPEN, 100U/ML INJ SOL 5X3ML 0026794 43 444 082 139 160 375 23,79

8 FLUTIFORM, 250MCG/10MCG/DÁV INH SUS PSS 1 0165650 41 787 661 107 428 325 28,00

9 REMICADE, 100MG INF PLV CSL 1 0027283 37 125 208 262 741 513 12,38

10 NOVORAPID PENFILL, 100U/ML INJ SOL 5X3ML 0026789 36 216 448 96 256 873 27,34

11 HUMIRA, 40MG INJ SOL 2X0,4ML 0209097 36 160 885 498 976 481 6,76

12 LEVEMIR PENFILL, 100U/ML INJ SOL 5X3ML 0028148 33 705 399 87 860 002 27,73

13 CIMZIA, 200MG INJ SOL 2X1ML I 0149645 32 714 106 113 094 450 22,44

14 REMSIMA, 100MG INF PLV CSL 1 0194345 32 436 491 264 075 583 10,94

15 AVASTIN, 25MG/ML INF CNC SOL 1X16ML 0028397 32 308 561 504 216 058 6,02

16 XARELTO, 20MG TBL FLM 98 II 0168904 30 526 944 378 698 654 7,46

17 NOVOMIX 30 FLEXPEN, 100U/ML INJ SUS 5X3ML 0026767 28 563 008 63 623 299 30,98

18 BISOCARD 5, 5MG TBL FLM 30 0201694 26 296 557 2 877 406 90,14

19 HERCEPTIN, 600MG INJ SOL 1X5ML 0185368 25 574 759 521 196 826 4,68

20 LANTUS SOLOSTAR, 100U/ML INJ SOL 5X3ML 0027953 23 832 571 317 525 132 6,98



Nedostupnost

reexport

Současnost:

LP musí být zařazen na 
„Seznam“, který se vydává 
opatřením obecné povahy

Distributoři musí hlásit 
zamýšlený vývoz mimo ČR 15 
dnů předem

MZ může vývoz zakázat dalším 
opatřením obecné povahy

Proces je administrativně
náročný, zdvojují se činnosti
MZ a SÚKL, finální zásah do
reexportu trvá několik týdnů.
Proces není vhodný pro
situaci, kdy zásah je nutný
okamžitě.

Návrh MZ:

Reexport u LP hrazených ze 
zdravotního pojištění při výdeji 
na recept by byl apriori
zakázán, SÚKL by však mohl 
udělovat výjimky pro LP, u 
kterých bude na základě 
objektivních dat zřejmé, že 
jejich reexport v následujícím 
krátkém období nebude 
znamenat problém s jeho 
dostupností.

U léčiv nehrazených ze 
zdravotního pojištění bude 
moci SÚKL zakázat reexport 
také (ale apriori bude povolen, 
zákaz jen při ohrožení 
dostupnosti).

Jak reagovat na nedostupnost z 

důvodu reexportu



nebyly v posledních 3 po sobě jdoucích kalendářních měsících (referenční období) 
objednány prostřednictvím emergentního systému více než 5 lékárnami

nebylo v referenčním období přerušeno jejich uvádění na trh, ani nebylo oznámeno 
přerušení, ke kterému by mělo dojít v době po nabytí účinnosti OOP, ani netrvá ke dni 

vydání OOP přerušení jejich uvádění na trh

nejsou uvedeny na webu Ústavu jako léčivé přípravky, které byly označeny jako náhrada 
za LP, jehož uvádění na trh bylo přerušeno nebo k jehož přerušení by mělo dojít v době po 

nabytí účinnosti opatření obecné povahy

není ukončeno jejich uvádění na trh, ani nebylo oznámeno ukončení jejich uvádění na trh, 
ke kterému by mělo dojít v době po nabytí účinnosti opatření obecné povahy

nebyly v referenčním období dodávány mimo ČR v objemu větším než 10 % z jejich 
průměrných měsíčních dodávek vypočtených ze součtu jejich dodávek do lékáren v ČR za 

uplynulý rok

Seznam LP, u kterých se povoluje dodání mimo ČR

Hrazené LP, které byly v každém z posledních 3 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců dodávány do lékáren v ČR

Jak reagovat na nedostupnost z 

důvodu reexportu



Nedostupnost

distribuce/lékárna

DTP /
DTH kanál

kvóty

smluvní
podmínky

nedostatečná
skladová zásoba

Jak reagovat na nedostupnost z 

důvodu distribučních neefektivit



Emergentní systém

• MAH bude mít povinnost u všech léčiv, které uvádí na český trh, a které jsou předepisované na 
recept, a hrazené z veřejného zdravotního pojištění zřídit a provozovat tzv. emergentní systém 
objednávání léčiv podle jednotného komunikačního rozhraní definovaného Ústavem.

• MAH zároveň bude muset informovat, jakým distributorům LP hrazené na recept běžně dodává. 
Lékárna tak bude moci zjistit, u jakých distributorů by měl být LP k dispozici v běžné distribuční 
síti (mimo emergentní systém).

• Pokud přijde pacient do lékárny s platným eReceptem na hrazený LP a lékárna jej nemá na 
skladě, pokouší se standardně (jako nyní) získat LP v běžné distribuční síti.

• Pokud lékárna není schopna LP získat z běžné distribuční sítě, bude moci jej objednat přímo u 
MAHa prostřednictvím emergentního systému objednávání léčiv. MAH bude mít možnost ověřit 
si existenci receptu (oprávněnost objednávky) a bude mít povinnost zajistit dodání daného LP 
lékárně do 2 pracovních dnů.
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Další aspekty dostupnosti léčiv

▪ Vstup inovací do systému veřejného zdravotního pojištění a 
udržitelnost systému

▪ Dostupnost léčiv pro vzácná onemocnění a časová a místní 
dostupnost zdravotní péče

▪ Úhradové mechanismy (dostupnost plně hrazených léčiv a léčiv, které 
jsou referencí pro výpočet úhrady)

▪ Dostupnost lékáren



Děkuji za pozornost
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