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Mírně upravený obsah sdělení

• SFTL – kde jsme, kam míříme

• LZP pohledem lékárníka

• COVID v nemocniční lékárně
• OOP



SFTL

• Tým:
• Mgr. Robert  Běhal, FNOL

• Mgr. Michal Hojný, IKEM

• PharmDr. Petr Horák, FN Motol

• 16 přímo řízených ZZ (NL)

• PTK

• COVID zeď



Lékárna 2020
• vysoutěžený sortiment 60 – 80%

• Primárně nákladné položky – centrová péče, ZULP, originální LP

• Na zbytek „využití“ výjimky nahodilého nákupu (§ 19 odst. 3 z.č. 
134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek)

• Nemožnost ad hoc posouzení výhodnosti nákupu u poptávaných 
položek

• „Zbytek“ –roztříštěný sortiment, tisíce položek s malými 
ročními finančními objemy, často s dynamickým vývojem 
dostupnosti na trhu =tzv. „C“ sortiment

• Pozn.  k § 19 ZZVZ

V současné době probíhá řízení pro porušení práva týkající se kontrol 
nesouladu směrnic o veřejných zakázkách a koncesích 2014/23 / EU, 
2014/24 / EU, 2014/25 / EU pod referenčním číslem 20182271.“



Co je SFTL ?



Co je to SFTL resp. co by to jednou mělo být?

• NOVÝ speciální certifikovaný elektronický nástroj (CEN) ve smyslu 
z.č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhl.č. 260/2016 Sb.

• Systeme Faster Than Light

Lékárenský SW

Cert.el.nástroj
CEN

SW distribuce



Jaké má SFTL ambice?



Úloha a role SFTL
• Maximální možná automatizace procesů, efektivní nakládání s 

lidskými zdroji (na obou stranách)

• porovnání aktuálně dostupných elektronických katalogů dodavatelů,

• jejich vyhodnocení,

• smluvní zastřešení

• potřebná archivace

• vykrytí výjimky nahodilého nákupu (§ 19/3 ZZVZ) při zachování
současné flexibility dodávek přípravků v řádu několika hodin od
objednávky, a to při zachování zásad transparentnosti, otevřenosti,
efektivnosti,

• univerzální nástroj pro nákup LP ….? Zdravotnických prostředků

• konkurent NENu?



Současnost

• Myšlenkový a legislativní koncept má dobrozdání hlavního gestora 
zákona o zadávání veř. zakázek = Ministerstva pro místní rozvoj

• Plná podpora Ministerstva zdravotnictví

• Podpora budoucích potenciálních uživatelů



Nemocniční  lékárny 

• Nový systém chce využívat všech 16 přímořízených nemocnic

• Potenciál k rozšíření na další subjekty podléhající ZZVZ

• Potenciál k rozšíření na další subjekty NEpodléhající ZZVZ???



Certifikovaný el. nástroj

• Předběžná jednání se dvěma firmami provozujícími certifikované 
elektronické nástroje (PTK 3 reakce)

• Technicky realizovatelné

• Odhadnuté náklady na vývoj přijatelné (do 5mil Kč)



Distribuce

• Proč se zapojit?

• Požadavek zákazníků

• Legislativní nutnost (zruš. výjimky nahodilého nákupu)

• Neexistence rozumných alternativ (administrativa VZ!!!)

• Posun z let 90-tých do 20-tých let 21. století

• Možnost využívat data získaná z každodenních výsledků 
minitendrů

• Přizpůsobovat OP charakteru konkrétní objednávky (množství, 
načasování)



Jak na to?
budoucnost



Sdružená zakázka na provozovatele CEN

•Odsouhlaseno datové rozhraní s lékárenskými SW.

•Konzultace datového rozhraní s distributory

•Finalizace zadávací dokumentace pro sdruženou zakázku na CEN.



Fáze průběhu SFTL po 
vysoutěžení jeho provozovatele



Procesní schéma realizace SFTL 

• 2 fáze

• Zavedení DNS - §§ 138 – 142 ZZVZ
• specifikace rozsahu sortimentu/seznamu přípravků

• předpokládaný finanční objem nákupů

• na dobu ne/určitou

• získá se „seznam“ potenciálních dodavatelů, kt. jsou poté oslovováni k účasti v 
minitendrech

• Denní minitendry s využitím elektronických katalogů - § 215 ZZVZ
• ALFA OMEGA:  souhlas účastníků se zkrácením  lhůty pro podání nabídek (§ 141/2 ZZVZ) 



Procesní schéma SFTL

II. FÁZE: OPAKOVANĚ PO DOBU TRVÁNÍ DNS

Výzva k podání 
nabídky

Lhůta pro 
podání nabídky

Posouzení a 
hodnocení 

nabídek

Rozhodnutí o 
výběru

Zadání zakázky 
= podpis 
smlouvy

JEDNOTLIVÁ  ZAKÁZKA ZADÁVANÁ V DNS  = “MINITENDR“  SCHÉMATICKY, podrobně viz. následující procesní diagram 



Další kroky SFTL

•Dokončení zadávací dokumentace na vysoutěžení CENu.
•IKEM

•Provoz CEN –dodávka služby na určité období (4 roky)

•Jednání na úrovni ministerstev o výjimce z používání NENu (2/4 roky?)



Lékový záznam pacienta



LZP pohledem lékárníka
• Co je v LZP vidět:

• informace o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích,
• identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, 

v rámci jehož činnosti lékař pacientovi léčivý přípravek 
předepsal
• jméno, popřípadě jména a příjmení a kontaktní údaje lékaře, včetně 

jeho telefonu, názvu poskytovatele zdravotních služeb, adresy 
zdravotnického zařízení a identifikačního čísla pracoviště, bylo-li 
přiděleno zdravotní pojišťovnou, a

• identifikační údaje farmaceuta a poskytovatele lékárenské 
péče, v rámci jehož činnosti farmaceut pacientovi předepsaný 
léčivý přípravek vydal
• rozsahu jméno, popřípadě jména a příjmení vydávajícího 

farmaceuta, názvu poskytovatele lékárenské péče, adresy a 
kontaktních údajů lékárny, ve které byl léčivý přípravek vydán.









Odpovědnost farmaceuta
• Farmaceut vstupuje do LZP při výdeji léčivých přípravků 

zejména v těchto případech: 
• podezření na lékový problém,
• nově předepsané léčivo, 
• nutnost zjištění předchozí medikace, 
• žádost pacienta nebo předepisujícího lékaře. 

Nahlížení do LZP při výdeji léčivého přípravku neslouží k plnohodnotnému 
vyhodnocení LZP, ale pouze k vyřešení nezbytných nejasností provázejících 
výdej léčivého přípravku. 

K plnohodnotnému vyhodnocení LZP je určeno nahlížení do LZP v rámci 
osobní konzultace, které se neprovádí při výdeji léčivého přípravku. 

Pokud při dispenzaci farmaceut zjistí, že z časových nebo jiných důvodů není 
možné provést řádné a úplné vyhodnocení LZP, doporučí pacientovi 
objednat se na osobní konzultaci svého LZP do lékárny a o tomto doporučení 
provede záznam do poznámky záznamu o výdeji léčivých přípravků na 
elektronický recept. 



COVID v nemocniční lékárně



Nákup materiálu

• IKEM - 0 COVID pozitivních pacientu

• Urgentní příjem - suspektní pacienti

• Transplantační provoz bez omezení

• Před COVID
• Limitované skladovací kapacity – „just in time“ – dostupnost u 

dodavatele

• Speciální ZP do 2 dnů (max. do týdne)

• Komunikace se zákaznickými odd. bez větších problémů





Nákup materiálu

• Během COVID
• Zahlcení zákaznických oddělení, reakce často 0 a nebo chybné info

• Běžný spotřební materiál „nad zlato“
• Operační a návštěvnické pláště, jednorázové rukavice, ústenky, operační čepice

• Nákup OOP (před dodávkami MZd), který ZZ zpravidla nepotřebuje
• Respirátory, overaly, ochranné štíty, brýle

• Zálohové faktury

• Problematické dodávky ostatních ZP – sklady mimo ČR

• Při nevykrytí objednávky nutno objednat znovu

• Navýšení skladových zásob aneb co se vejde na chodbu a co vydrží 
bezpečák…



Nákup materiálu

• Po COVID
• Zvýšení cen běžného spotřebního materiálu (nedostatek na trhu, 

doprava)
• Pláště – 8x

• Zasmluvnění z VZ???

• Čeští výrobci – nedostatek materiálu pro výrobu (Čína)

• Trvá nedostatek některých ZP



NL v době COVID
• FUNGOVALY

• Průměrný pokles hrubého výnosu NL
• březen minus 15,1 % (interval pokles o 50 % až nárůst 8%).

• Duben průměr minus 38,4 % (interval poklesu o 18 % až 68 %).

• Dopady mj. do bonusových smluv
leden únor březen duben květen

2020/2019 101,43 % 108,15 % 116,53 % 90,28 % 91,50 %

leden únor březen duben květen

2020/2019 101,81 % 105,71 % 56,41 % 24,93 % 73,80 %

leden únor březen duben květen

2020/2019 1 % 2,9 % 39,6 % 36,4 % 6,3 %
podíl eRp zaslaných 
e-mailem

ambulantní preskripce 
IKEM 

výdej recepty IKEM



Výdej na OP





1. června ráno….



Děkuji za pozornost


