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ÚvodníkPokud jde o koronavirus, rozhodně nechci zlehčovat průběh onemocnění a následky včetně úmrtí, 
které má na svědomí. Nad čím ale zůstává rozum stát, je tuzemská panika, která propukla ještě 
před tím, než byl u nás potvrzen první nakažený. Hygienické roušky byly brzy vyprodané, dezin-
fekční gely mizely z trhu jako pára nad hrncem a v leckterém obchodě se po trvanlivých po-
travinách jen zaprášilo. Zajímavé je, že koronavirus dokázal s částí národa zahýbat 
nevídaným způsobem, ale virus chřipky nechává většinu našinců v podstatě v klidu. 
Když se blíží chřipková epidemie, nevykupují se roušky, gely a už vůbec ne rýže, 
mouka a těstoviny. Nyní hltáme zprávy o tom, jak vypadá vývoj vakcíny proti ko-
ronaviru, ale očkování proti chřipce valná část Čechů ignoruje, takže proočko-
vanost na toto virové onemocnění je u nás jedna z nejnižších v Evropské unii. 
Na jedné straně jsme vyděšení z toho, že koronavirové infekci do konce února 
podlehlo na celém světě přes 2900 lidí, na straně druhé málokdo eviduje 
čísla, natož aby ho vyděsila, která k aktuální chřipkové epidemii v ČR zveřejňuje 
Národní referenční laboratoř pro chřipku. V její zprávě stojí, že například v le-
tošním osmém kalendářním týdnu bylo z 923 materiálů vyšetřených na chřipku 
pozitivních 393. A co víc, v aktuální chřipkové sezoně bylo u nás do 21. 2. 
2020 hlášeno celkem 228 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyža-
dujících hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 44 osob infekci podlehlo. 
Je to vskutku zvláštní, že jeden virus je tady schopen vyvolat paniku, zatímco jiný, 
jenž u nás každoročně vyvolá epidemii a zemřou kvůli němu desítky Čechů, nic ta-
kového nezpůsobuje. A to ani nemluvím o tom, že na jedné straně mnozí lidé pro-
padají kvůli koronaviru hysterii, a na straně druhé řada rodičů s bohorovným 
klidem nenechá své dítě očkovat proti nemocem, které mohou způsobit zá-
važné následky a vyvolat epidemie, jež by určitě nikdo nechtěl zažít. 

Markéta Grulichová

Šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

Každých 14 dní přinášíme
novinky ze světa farmacie. 
Registrujte se na
www.pharmaprofit.cz
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Čtenáři našeho newsletteru PPnews
už některé z těchto zpráv znají.
Chcete ho také odebírat?
Stačí se zaregistrovat na:

http://www.atozregistrace.cz/ppnews

 Nemělo by vám ujít

Každoročně onemocní v České republice rakovinou přibližně 100 000 lidí. Dnešní medicína dokáže v případě některých onkologických onemoc-
nění dosáhnout celkového vyléčení či významného prodloužení života. Někteří pacienti díky dlouhodobé léčbě mohou vést normální život. Vý-
znamnou roli v této léčbě hrají takzvané biologické léky. S tím je ovšem spojen výrazný nárůst nákladů ze zdravotního pojištění. Počet pacientů 
s rakovinou se podle údajů VZP za posledních pět let zvýšil o 7,14 %, náklady na jejich léčbu ale za stejné období vzrostly o 16,36 %, konkrétně 
o více než dvě miliardy korun.
Od roku 2015 se k léčbě používají i biosimilars, díky nimž se k biologické léčbě dostane větší počet pacientů. Jsou také jednou z možností, jak 
přispět k zachování udržitelnosti veřejných rozpočtů, protože plní v oblasti biologické léčby podobnou roli jako generika vůči tradičním léčivům. 
Přicházejí na trh po skončení patentové ochrany původního biologického přípravku, přinášejí ale konkurenci, tedy i nižší cenu. Pozitivní dopad 
biosimilars na finanční udržitelnost systémů zdravotní péče je neoddiskutovatelný. Podle údajů Evropské centrální banky používání biosimilars 
v Evropě přineslo od roku 2015 kumulativní úspory ve výši 50 až 100 miliard eur.

 

Mezi zaměstnavateli opět 
bodovala Zentiva
Společnost Zentiva se již popáté v řadě 
stala nejprestižnějším zaměstnavatelem 
ve farmaceutickém a zdravotnickém prů-
myslu v ČR v rámci studie TOP Employer. 
Zároveň počtvrté v řadě získala první místo 
ve speciální kategorii Farmaceut a lékař. 
O pořadí nejžádanějších společností a in-
stitucí coby zaměstnavatelů rozhoduje prů-
zkum Asociace studentů a absolventů 
vysokých škol, který se koná mezi více než 
11 000 studenty tuzemských vysokých 
a středních škol. Realizuje se ve spolupráci 
s agenturou pro výzkum trhu GFK, univerzi-
tami, studentskými organizacemi a firem-
ními partnery. „Jsme velmi hrdí 
na opětovné získání těchto cen. Výsledky 
studie potvrzují závazek Zentivy rozvíjet 
naše zaměstnance a vytvářet skvělou fi-
remní kulturu,“ řekla Soňa Porubská, ge-
nerální ředitelka Zentiva CZ & SK, 
a dodala: „Je to výsledek tvrdé práce a vel-
kého nasazení našich týmů ve výrobním 
závodě, v obchodní jednotce i v kancelá-
řích, kde společně vytváříme skvělou at-
mosféru a děláme Zentivu skvělým místem 
pro práci.“ 

Rekordní počet dětských 
srdečních transplantací 
Lékaři Dětského kardiocentra v pražské FN 
Motol loni transplantovali nové srdce pěti 
dětem – třem chlapcům a dvěma dívkám. 
Jde o rekordní počet transplantací usku-
tečněných během jednoho roku, a to 
za posledních deset let. Od roku 2013, kdy 
Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo 
Dětské kardiocentrum jako transplantační 
centrum pro srdce u dětí, zde bylo prove-
deno celkem 17 transplantací. „Transplan-
tované děti byly různého věku – nejmladšímu 
bylo osm měsíců a nejstaršímu 16 let. 
Všichni pacienti trpěli vrozenými srdečními 

vadami nebo onemocněním srdečního 
svalu a čekali na nové srdce několik mě-
síců,“ uvádí prof. MUDr. Jan Janoušek, 
Ph.D., přednosta Dětského kardiocentra 
2. LF UK a FN Motol. Podle něj se počet in-
dikovaných pacientů v jednotkách ročně 
ani diagnostika v posledních letech zá-
sadně nemění. „Náš tým a jeho výsledky 
patří v léčbě srdečních onemocnění u dětí 
k nejlepším v Evropě. V mnoha kritériích 
dosahujeme lepších výsledků, než je ev-
ropský průměr. To vyžaduje nejen dostatek 
zkušeností, ale i perfektní spolupráci ce-
lého týmu a zároveň vysoké individuální 
nasazení,“ dodává profesor Janoušek.
Všechna srdce transplantovaná v loňském 
roce pocházela od českých dárců. V pří-
padě malých dětí je ale jejich množství 
velmi omezené, protože potenciální dárce 
pro daného příjemce musí splňovat po-
měrně specifická kritéria. Odpovídat musí 
nejen velikost srdce, ale dárce s příjem-
cem musí mít kompatibilní také krevní sku-
pinu a další imunologické parametry. 
Obecně je dětských srdcí vhodných 
k transplantaci velmi málo. Významně tak 
záleží především na shodě okolností, kdy 
se daný pacient transplantace dočká. 
Navíc ČR není členem Eurotransplantu, 
nabídka srdcí z jiných států je proto velmi 
omezená.

Inspekce odhalila nejvíce 
reklamních prohřešků 
v e-shopech
Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce (SZPI) v roce 2019 mimo jiné cí-
leně kontrolovala dodržování právních 
předpisů v oblasti reklamy na potraviny 
na internetu, v tisku, v prodejních letácích 
apod. Inspektoři provedli celkem 90 kont-
rolních vstupů u 63 provozovatelů. Poru-
šení právních předpisů při šíření 
reklamních sdělení inspektoři konstatovali 

v 71 případech. Cílem kontroly byli zadava-
telé, zpracovatelé i šiřitelé reklamy na potra-
viny (ve smyslu definic v zákoně č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy). Zjištěná pochybení 
se nejčastěji týkala reklamy na doplňky 
stravy na internetu a v tištěných médiích. In-
spektoři zde zjistili zejména uvádění nepo-
volených výživových, zdravotních nebo 
dokonce i léčebných tvrzení a zavádějících 
informací o potravinách. V reklamě na po-
traviny – tedy i na doplňky stravy – lze použít 
pouze schválená zdravotní tvrzení podle na-
řízení (ES) č. 1924/2006 a dočasně také 
zdravotní tvrzení, jejichž posouzení nebylo 
dosud dokončeno a která jsou uvedena 
na tzv. on hold seznamu. Inspektoři zazna-
menali nejvíce případů nevyhovující reklamy 
v prostředí internetového prodeje, tedy 
v e-shopech nebo na reklamních webových 
stránkách. 

Od 1. března dvě položky 
na eReceptu
Loni v červenci překročil počet vystavených 
elektronických receptů od 1. ledna 2018 
hranici 100 milionů. Po necelých osmi mě-
sících se počet vystavených eReceptů do-
stal k další hranici. Koncem letošního února 
bylo ohlášeno dosažení 150 milionů vysta-
vených elektronických receptů. A k eRecep-
tům se váže ještě jedna zpráva o očekávané 
změně. Od 1. března 2020 nabyla účinnosti 
novela vyhlášky č. 329/2019 Sb., o přede-
pisování léčivých přípravků při poskytování 
zdravotních služeb. Díky ní je opět možné 
předepisovat dvě položky léčivých přípravků 
na jeden elektronický recept.

Benu otevřelo další dvě 
Alzheimer konzultační 
centra
Loni v září otevřela společnost Benu ve své 
lékárně v Praze na Smíchově Alzheimer kon-
zultační centrum pro testování poruch pa-

měti (screening kognitivních poruch) pro 
osoby starší 55 let. Podle sdělení společ-
nosti je o konzultace mezi lidmi obrovský 
zájem, termíny jsou rezervované na několik 
měsíců dopředu. Certifikovaní lékárníci loni 
otestovali 459 lidí. S podezřením na váž-
nější komplikace potom více než čtvrtině 
z nich doporučili návštěvu lékaře. Nedávno 
Benu otevřelo dvě nová konzultační centra, 
a to v Praze v obchodním centru Opatovská 
a v Ostravě-Hrabové. Společnost pak do bu-
doucna plánuje otevřít centra ještě napří-
klad v Plzni, Hradci Králové, Brně či 
v Liberci.
Na testování si stačí telefonicky, on-line 
nebo osobně rezervovat termín s odborní-
kem v jednom z Alzheimer konzultačních 
center nebo ve vybraných lékárnách Benu, 
ve kterých je poskytováno specializované 
poradenství. „Testování paměti trvá při-
bližně 50 minut a není nijak náročné ani in-
vazivní, proto se není čeho obávat. Vše 
probíhá v soukromí, mimo ruch lékárny, 
ve speciální oddělené místnosti. Certifiko-
vaný lékárník s pacientem postupně projde 
tři typy testu paměti, poté interpretuje jejich 
výsledky a sepíše zprávu pro lékaře. Testo-
vání je rychlé, výsledky se dozvíte ihned 
po jeho absolvování a pro členy zákaznic-
kého programu Benu Plus je zdarma,“ říká 
PharmDr. Michala Belasová, vedoucí odbor-
ných projektů lékáren Benu. 



inzerce
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Přesně rok uplynul 9. února ode dne, kdy vstoupila v platnost takzvaná protipadělková směrnice, na jejímž základě musí drži-
telé rozhodnutí o registraci propouštět na trh léčivé přípravky opatřené ochrannými prvky a koncoví uživatelé, tedy lékárny, mu-
sejí před výdejem lék ověřit a vyřadit ze systému takzvaný jedinečný identifikátor. Do tuzemského systému pro ověřování léčiv 
nahrává data o baleních léčiv 376 držitelů rozhodnutí o registraci, takže je v něm nyní přes 226 milionů balení léčivých pří-
pravků. K 10. únoru byly u nás k systému připojeny také všechny veřejné i nemocniční lékárny. 
Během prvního roku, co se léčiva musejí ověřovat, se vyskytla řada problémů, s nimiž se výrobci, lékárníci i distributoři museli 
potýkat, a to včetně loňského červnového několikadenního výpadku celého systému. Jak uvádí Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný 
ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a předseda představenstva Národní organizace pro ověřování léčiv, 
ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patří Česká republika k těm, v nichž systém funguje tak, jak má. 
Zpočátku se systém prakticky ve všech zemích potýkal s vysokým počtem falešně pozitivních chybových hlášení, jejichž množ-
ství se v České republice podařilo z počátečních pěti až deseti procent snížit na 0,18 %, které systém evidoval ve třetím týdnu le-
tošního roku. Cílem pro letošní rok je v tomto ohledu snížení na 0,05 %. Pokud jde o současnou chybovost, viceprezident České 
lékárnické komory PharmDr. Martin Kopecký podotýká, že odpovídá frekvenci zhruba jednoho chybového hlášení na lékárnu 
za den. Snižující se počet hlášení o neúspěšném ověření potvrzuje i Mgr. Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv, který za loňský rok evidoval 923 390 neúspěšných ověření. Pokud jde o příčinu současných neúspěšných ověření, podle 
Jakuba Dvořáčka se jejich naprostá většina týká léčiv, která do systému byla takzvaně nahrána ještě před 9. únorem 2019.

Výdaje na zdravotní péči v ČR rostou a tento růst už třetí rok v řadě nabírá čím dál větší obrátky. V roce 2018 dosáhly úrovně 
430,9 mld. Kč a meziročně se tak zvýšily o 11 %. „V roce 2018 zdravotní pojišťovny financovaly dvě třetiny veškeré zdravotní péče 
v Česku. Meziročně jejich výdaje vzrostly o 32 miliard korun na rekordních 284 miliard. Na tomto nárůstu se nejvíce podílely výdaje 
za ambulantní léčebnou péči, které se zvýšily o 23 procent,“ upozorňuje Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, 
zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení Českého statistického úřadu (ČSÚ). Jen za ambulantní péči u specialistů zaplatily zdra-
votní pojišťovny částku o třetinu vyšší než v předchozím roce, tedy celkem 55,2 mld. Kč. Rostoucí výdaje pojišťoven byly významně ovliv-
něny změnami úhrad právě v oblasti specializované ambulantní péče.
Celkem 18 % výdajů na zdravotní péči, konkrétně 78 mld. Kč, šlo z veřejných rozpočtů. Většina pocházela ze státního rozpočtu a jen 
malá část z rozpočtů krajů nebo obcí. Ze státního rozpočtu je hrazena hlavně dlouhodobá péče ve formě lůžkové péče či peněžitých 
dávek. Soukromé zdroje financování zdravotní péče reprezentují v českém prostředí hlavně domácnosti, které v roce 2018 zaplatily 
58 mld. Kč, tedy 13 % celkových výdajů na zdravotní péči, ze svých vlastních zdrojů. „Polovina výdajů na zdraví z kapes domácností 
padne na léky. Za doplatky na léky na recept zaplatili lidé v roce 2018 přes 12 miliard a za volně prodejné léky skoro 16 miliard korun. 
Meziročně tak výdaje českých domácností za léky stouply o 8,4 % a každý obyvatel tak v průměru za léky zaplatil 2611 korun,“ uvádí 
Vladimíra Kalnická z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ. Skoro třetinu výdajů na zdraví, 
18 mld. Kč, pak lidé zaplatí v ambulancích, především u zubařů.

 



maximálně 
zviditelnit

Po několikaměsíčních přípravách byla 

loni na konci září založena Česká komora 

 farmaceutických asistentů (ČKFA). 

S předsedkyní této profesní organizace 

Bc. Alenou Šindelářovou jsme si povídaly 

o důvodech jejího založení a také o tom, 

jaké si v komoře vytyčili cíle.

 Tváří v tvář

z terénu, abychom měli jednotný a samo-
statný hlas, což samozřejmě nejde řešit 
jinak než právě vznikem samostatné pro-
fesní organizace. Dalším důvodem založení 
bylo zvýšení transparentnosti vůči státním 
orgánům. Zákonodárci, ministerstvo zdra-
votnictví i školství, Státní ústav pro kontrolu 
léčiv i zástupci vyšších odborných škol, 
na kterých lze obor farmaceutický asistent 

Jaké byly hlavní důvody 
založení samostatné České 
komory farmaceutických 
asistentů?
Důvodů bylo několik. K prvním pokusům 
o založení profesní organizace pro tehdejší 
farmaceutické laboranty došlo již v roce 
1992. Z toho je patrné, že již po listopado-
vých změnách roku 1989 bylo třeba dát 

o našem oboru vědět navenek. Tenkrát se 
kolegyním ještě nepodařilo organizaci udr-
žet při životě, protože starostí a hlavně změn 
bylo v lékárenství v 90. letech minulého sto-
letí opravdu hodně. Později vzniklo v rámci 
České asociace sester (ČAS) několik sekcí, 
které sdružovaly nelékařské profese různých 
typů. Mimo jiné to byla i Sekce farmaceutic-
kých asistentů (SFA), která byla založena 

před 20 lety. Všichni, kdo se oboru pod 
touto sekcí věnovali, zaslouží poděkování, 
nicméně dvě desetiletí jsou dlouhá doba 
a my jsme došli takříkajíc na rozcestí. V po-
sledních letech se více než jindy ukázalo, že 
je už nezbytné mít samostatnou organizaci, 
abychom potřeby našeho oboru nevyřizovali 
přes prostředníka. Ozývaly se také hlasy 
z členské základny SFA i od kolegyň a kolegů 
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studovat, naši iniciativu uvítali. Nyní mají 
jednoho konkrétního partnera, s nímž 
mohou jednat. Ovšem hlavním impulsem 
k vzniku ČKFA bylo řešení nedostatku farma-
ceutických asistentů v lékárnách.

Členství v ČKFA není po-
vinné, je založeno na dob-
rovolnosti. Jak to tedy nyní 
vypadá s její členskou 
základnou, rozrůstá se?
Začnu trochu oklikou. V první řadě jsme 
rádi, že nyní máme pestřejší zastoupení 
v předsednictvu komory, takže jsme schopni 
se více a konkrétněji věnovat problematice 
všech farmaceutických asistentů bez rozdílu 
místa jejich působení. To se Sekci farmaceu-
tických asistentů při ČAS výrazněji nedařilo. 
Přesný počet členů ČKFA je nyní obtížné 
uvést, protože členem se člověk stává až 
ve chvíli, kdy zaplatí členský poplatek. 

A na jeho úhradu je čas do konce února 
(rozhovor vznikl počátkem února – pozn. 
redakce), ale již nyní má ČKFA více než 
dvojnásobek řádných členů, než byl v uve-
dené sekci při ČAS. To myslím dokazuje, že 
založení vlastní komory byla dobrá volba. 
Pokud totiž není členská základna příliš 
početná, ztrácí se kontakt s terénem, který 
pak představitelé profesní organizace 
mohou jen těžko zastupovat. A taková or-
ganizace pak nemůže být partnerem pro 
jednání například při legislativních změ-
nách. I to nás v minulosti potkávalo. Proto 
jsme rádi, že nám každý den včetně ví-
kendů přicházejí nové přihlášky od kolegyň 
a kolegů, kteří se členy komory chtějí stát. 
Pochopitelně nás také těší, že nám někteří 
společně s přihláškou pošlou osobní vzkaz. 
Například že jsou rádi, že konečně organi-
zace farmaceutických asistentů byla zalo-
žena.

Sama jste poukázala na ne-
dostatek farmaceutických 
asistentů na trhu práce. 
Kolik jich u nás vlastně 
působí?
Odhadem jde o zhruba 7000 farmaceutic-
kých asistentů, přesný počet ale neznáme. 
Toto téma jsme mimo jiné probírali nedávno 
i s hlavní sestrou České republiky s tím, že 
bude nejlepší se spojit s Ústavem zdravot-
nických informací a statistiky ČR, který by 
nám díky tomu, že disponuje čím dál kvalit-
nějšími daty, mohl dát přesnější počet. Ten 
nás velmi zajímá, protože z přesného celko-
vého počtu farmaceutických asistentů v ČR 
můžeme určit, jak velké množství jich sku-
tečně chybí. A kde chybějí.

O nedostatku farmaceutic-
kých asistentů se mluví už 
delší dobu. Máte plán, jak 
tuto situaci řešit?
O zmíněném nedostatku se jednalo v posla-
necké sněmovně již v roce 2018, ale návrhy 
řešení, které tam zazněly, nebyly přijaty. Ta-
kovou první vlaštovkou, která už reálně 
a konkrétně zviditelňuje naši profesi, je 
kampaň Studuj zdrávku, jež se rozjela loni 
na podzim, a tváří farmaceutických asis-
tentů se v ní stala místopředsedkyně ČKFA 
Martina Šopíková. Jsme moc rádi, že se 
do kampaně podařilo ke zdravotním sest-
rám a záchranářům přiřadit i náš obor. Jde 
o příležitost, kdy můžeme veřejnost upozor-
nit na naši profesi. Zařazení do jmenované 
kampaně je i potvrzením toho, že zástupci 
Ministerstva zdravotnictví ČR stejně jako na-
příklad Unie zaměstnavatelských svazů 
o našem oboru vědí a jeho problémy berou 
vážně. 

Dobře, probíhá kampaň 
Studuj zdrávku, ale máte 
coby komora nějaký další 
plán, jak mladé lidi ke stu-
diu na farmaceutického 
asistenta přitáhnout? Sly-
šela jsem, že na některých 
vyšších odborných školách 

museli uspořádat několik 
kol přijímacích zkoušek, 
aby získali alespoň 15 stu-
dentů a mohli vůbec nový 
ročník uvedeného oboru 
otevřít. Tohle se asi jednou 
kampaní nevyřeší.
Mnoho let počet lékáren a s tím poptávka 
po odborném personálu jen narůstaly. 
Nikdo se vážně a konkrétně nezabýval 
prognózami s tím spojenými a na budouc-
nost jsme se nepřipravili. Nemůžeme tedy 
čekat, že během několika měsíců se 
všechno v dobré obrátí. Stěžejní je dát nave-
nek vědět, jak je naše profese důležitá. Že 
jsme například často první odborníci, 
s nimiž se nemocný člověk, řešící své obtíže, 
potká. A přitom paradoxně o farmaceutic-
kých asistentech ví laická veřejnost málo. 
Co je ale smutnější, že o nás v podstatě nic 
nebo velmi málo vědí kolegové z lékařských 
i nelékařských oborů. Naším úkolem je tedy 
motivovat kolegy, aby se coby farmaceutičtí 
asistenti co nejvíc prezentovali navenek. 
Propagovat naši profesi může každý z nás.

Jakým způsobem by to 
podle vás měli dělat?
Už před mnoha lety jsme s kolegyněmi z lé-
kárny zašly do blízké městské knihovny 
a nabídly jsme tam cyklus přednášek se 
zdravotní tematikou. Na programu bylo vždy 
uvedeno, že přednášku připravil tým farma-
ceutických asistentek. Díky tomuto projektu 
jsme naší lékárně získaly nejen mnoho no-
vých klientů, ale podařilo se nám zvýšit mezi 
širokou veřejností povědomí o našem 
oboru. Takových možností je spousta. A ne-
musí to být jen aktivity ve volném čase na-
příklad v knihovnách nebo mateřských 
centrech. V mnoha lékárnách už nyní fungují 
různé projekty poradenství, které připravují 
právě farmaceutické asistentky a asistenti, 
to je dobrá cesta. Když budou lidé vědět, co 
práce farmaceutického asistenta obnáší, 
jak pracuje v rámci prevence i léčby a v dal-
ších oblastech lékárenství a zdravotnictví, 
může se to projevit i ve zvýšeném zájmu 
mladých lidí o studium tohoto oboru. Dob-
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Samostatnost s sebou nese 
i odpovědnost

„Díky tomu, že jsme založili samostatnou profesní organizaci, 
máme konečně pocit, že můžeme vystupovat sami za sebe, napřímo 

prosazovat své zájmy a ne jako dřív prostřednictvím někoho 
dalšího. Samozřejmě to s sebou nese i velkou odpovědnost, protože 

už se nemůžeme vymlouvat na někoho dalšího, že něco nevyřídil 
tak, jak jsme chtěli či potřebovali.“  
Alena Šindelářová
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strem zdravotnictví domluvili, že se k to-
muto tématu sejdeme co nejdříve v novém 
roce. V lednu jsme celou problematiku pla-
tových tříd konkrétně probrali včetně dů-
vodů, proč náš obor nebyl ministerstvem 
zdravotnictví v návrhu zařazený a proč by 
tam naopak jistě měl být. Pan ministr 
na schůzce řekl, že naše vyjádření vezme 
v úvahu a že v tuto chvíli nevidí důvod, proč 
by se farmaceutických asistentů změna 
platových tříd neměla týkat. Právě na tomto 
příkladu je vidět, jak je profesní organizace 
důležitá. Za náš obor musí být někdo při-
pravený včas reagovat, abychom se pokaž dé 
nedivili, že jsme zůstali takříkajíc mimo a že 
se na nás zapomnělo. O změnách platových 
tříd se bude jednat až do roku 2022, odkdy 
by mělo jejich nové rozčlenění začít platit. 
V tomto ohledu bychom si přáli podporu 
od nemocničních lékárníků, protože sou-
kromého sektoru se problematika plato-
vých tříd netýká. Bavíme se zde o pouze 
přibližně  deseti procentech farmaceutic-
kých asistentů, kteří jsou zaměstnáni 
ve státním sektoru a jichž by se tato změna 
mohla dotknout, ale i tak jde o velmi důleži-
tou záležitost. I v nemocničních lékárnách 

rou reklamou oboru je pobídka ke studiu, 
která běží v některých lékárnách na obra-
zovkách v rámci reklam. Máme připravený 
plán spolupráce s vyššími odbornými ško-
lami. Je třeba si ujasnit, s čím může ČKFA 
školám pomoci, jak se můžeme zapojit 
do procesu vzdělávání a motivace uchazečů 
i studentů. Připravujeme propagační letáčky 
pro studenty středních zdravotnických škol, 
abychom je informovali o možnosti pokračo-
vat po maturitě ve studiu oboru farmaceu-
tický asistent na vyšší odborné škole.

Jedna věc je, kolik studentů 
do prvního ročníku na-
stoupí, a druhá, kolik jich 
pak nakonec úspěšně dostu-
duje. A poté samozřejmě 
nastoupí do praxe. Kolik je 
u nás škol, kde lze obor 
farmaceutický asistent 
vystudovat? A kolik absol-
ventů z nich ročně vychází?
Vyšších odborných škol s uvedeným oborem 
je v republice v současnosti dostatek. 
Chceme ale o vývoji procesu vzdělávání far-
maceutických asistentů vědět co nejvíce. 
Například jaká je nejlepší motivace ke stu-
diu pro uchazeče, jaká pro samotné stu-
denty oboru k dokončení studia, kolik 
absolventů a s jakou vizí nastupuje 
do praxe. A možná i jaké mají pocity po prv-
ním roce práce v lékárně. Rádi bychom 
v tomto smyslu navázali spolupráci s Aso-
ciací vyšších odborných škol. Máte pravdu, 
že velký problém spočívá v rozdílech, kolik 
studentů studium zahájí, kolik ho nakonec 
úspěšně ukončí a kolik absolventů nastoupí 
do praxe. To se ale netýká jen našeho oboru. 
Stává se, že do 1. ročníku různých oborů na-
stoupí studentů dost, jenže současně na-
stoupí i na další školu, někdy dokonce 
na více škol. Studují pár měsíců a poté se 
rozhodují, co jim vlastně vyhovuje. A kde se 
jim líbí nejvíc, tam zůstanou. To znamená, že 
počet studentů, kteří na příslušný obor na-
stoupí v září na začátku školního roku, nemá 
velkou vypovídací hodnotu. Podle toho se 
opravdu nedá prohlásit, že o určitý obor je 
mezi mladými lidmi zájem, i když to tak 
na první pohled může působit. 

Zůstaňme u kvalifikačního 
vzdělávání. Na loňské tis-
kové konferenci, kterou jste 
uspořádali při příležitosti 
založení ČKFA, jste mluvili 
o tom, že ve vzdělávání far-
maceutických asistentů je 
třeba zohlednit například 
změny jejich kompetencí. 
Můžete říct, co by tedy bylo 
žádoucí, aby se v rámci stu-
dia a učebních plánů změ-
nilo?
Učební plán by neměl vycházet z podmínek, 
které v oboru panovaly před 20 lety, ale měl 
by reflektovat změny, které se v poslední 
době na lékárenském trhu udály. Proto jsme 
navrhli úpravy, které se týkají jak samotných 
učebních plánů některých předmětů, tak je-
jich hodinových dotací. A dále například 

i změnu volitelných předmětů v rámci abso-
lutoria. Jako příklad mohu uvést obecnou 
chemii, která má v současnosti dotaci 
zhruba 100 hodin. Na ni pak navazuje ještě 
kupříkladu chemie léčiv a analytická che-
mie. Nikdo nezpochybňuje důležitost dvou 
posledně jmenovaných předmětů, ale tak 
vysoká dotace pro obecnou chemii, kterou 
všichni předtím studují na střední škole, 
pravděpodobně není nutná. Naproti tomu 
se v mnohem nižším počtu hodin věnovat 
předmětům přímo souvisejícím s lékáren-
stvím v pořádku není. Příkladem může být 
předmět zdravotnické prostředky, který má 
o desítky hodin nižší dotaci než zmíněná 
obecná chemie. Samotné předměty jsou 
v pořádku, ale pokud jde o jejich náplň 
a počet vyučovacích hodin, změny jsou po-
třeba. Pochopitelně je ale v tomto směru 
nezbytné diskutovat a najít to nejlepší – pro 
praxi, studenty i pro vyučující. A ideálně pak 
na kvalifikační vzdělávání navázat to celoži-
votní.

Pokud jde o celoživotní 
vzdělávání, není to tak 
dávno, co měli farmaceu-
tičtí asistenti povinnost sbí-
rat v jeho rámci takzvané 
kredity. Tato povinnost byla 
před pár lety zrušena. 
Proč? Hodláte se k dřívější 
praxi sbírání kreditů 
vrátit?
Nejsem schopná říct, co bylo impulsem 
ke zrušení kreditů, protože to řešilo prezi-
dium České asociace sester. Můžeme maxi-
málně spekulovat podle toho, co se ozývalo 
z terénu. Že vzdělávání a získávání kreditů je 
zatěžující a finančně náročné. Nedokážu to 
objektivně posoudit, ale podle mého názoru 
pro farmaceutického asistenta nebylo tak 
obtížné jít jednou za rok na odbornou konfe-
renci, kde získal čtyři kredity, a tím měl 
podmínky celoživotního vzdělávání pro de-
setiletý cyklus splněné a povinné kredity na-
sbírané. Mnoho akcí bylo i zdarma. Nebo si 
mohl zvolit e-learning. Jak říkám, každý to 
viděl a vidí jinak, mnoho informací z terénu 
z té doby nemáme. Pokud ano, negativní 
nebyly. Je také možné, že byl problém s evi-
dencí kreditů, protože když se jejich systém 
zavedl, bylo to zpočátku dost překotné. 
Takže se pak období pro jejich získávání pro-
dloužilo ze šesti na deset let, kdy důvodem 
tohoto prodloužení bylo mimo jiné vyloučit 
nápor žadatelů o prodloužení v době, kdy 
všichni budou cyklus celoživotního vzdělá-
vání končit stejně a budou kredity potřebo-
vat zaregistrovat. Každopádně zrušení 
kreditů neznamená konec celoživotního 
vzdělávání. Není pochyb o tom, že vzdělávat 
se je nezbytné. To farmaceutičtí asistenti 
podle mého názoru chápou, protože napří-
klad na konferencích, které jsou určené 
pouze pro ně, je vždy plno. Navíc v samot-
ných lékárnách probíhají různé vzdělávací 
semináře. Pro nejbližší období není cílem 
ČKFA zabývat se zaváděním systému získá-
vání kreditů do celoživotního vzdělávání. 
Máme jiné priority k řešení, a navíc víme, že 
farmaceutičtí asistenti se vzdělávají. Tím ale 

nechci říct, že by nebylo dobré, kdyby pro 
nelékařské obory existoval nějaký systém 
evidence absolvovaných školení, seminářů 
a konferencí. Pokud vede evidenci pouze za-
městnavatel, může to být zvlášť v soukro-
mém sektoru možná trochu problematické.

V lednu jste měli schůzku 
s ministrem zdravotnictví, 
na které bylo hlavním téma-
tem jednání odměňování 
farmaceutických asistentů. 
K jakým závěrům jste došli?
Na podzim loňského roku poslalo Minister-
stvo zdravotnictví ČR návrh změn v odměňo-
vání všech nelékařských profesí ve státem 
řízených organizacích, tedy úpravu plato-
vých tříd. Všem těmto profesím byly platové 
třídy posunuty minimálně o jednu výše, 
pouze farmaceutickým asistentům nikoliv, 
jich se návrh netýkal. Ještě za Sekci farma-
ceutických asistentů jsme na to reagovali 
a prostřednictvím České asociace sester 
jsme podávali návrh na změnu platových 
tříd i pro náš obor. V listopadu jsme se 
na kongresu nemocničních lékárníků už 
coby zástupci nově založené komory s mini-

Z

Za tárou
i za katedrou

Vystudovala obor farmaceutický laborant na pražské Střední a vyšší zdravotnické škole 
a později pak ještě absolvovala Univerzitu J. A. Komenského, obor vzdělávání dospělých, 
andragogika. Jako farmaceutická asistentka pracovala v několika pražských lékárnách. 

Od roku 2001 působí v ústavní lékárně Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.
Kromě práce farmaceutického asistenta se věnuje i pedagogické činnosti. Studenty 
oboru farmaceutický asistent vyučuje předmět zdravotnické prostředky. Je členkou 

akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR a několik let vykonávala funkci 
předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů při České asociaci sester. Od loňského 

září je předsedkyní nově založené České komory farmaceutických asistentů.
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chybějí farmaceutičtí asistenti, a kdyby se 
ukázalo, že všichni z nelékařských profesí, 
kteří pracují ve státním sektoru, dostanou 
přidáno, jen farmaceutičtí asistenti nikoliv, 
nebyla by to pro náš obor zrovna pozitivní 
zpráva. 

Jednání za sebou už máte 
hodně. Co plánujete na 
nejbližší měsíce? 
Vedle běžné agendy chci rozhodně jmenovat 
dubnovou celostátní konferenci farmaceu-
tických asistentů, kterou organizujeme a pro 
kterou připravujeme zajímavý program zahr-
nující například přednášku psychiatra Rad-
kina Honzáka na téma placebo a prezentaci 
o legislativních novinkách v segmentu zdra-
votnických prostředků. Další příspěvky 
budou zaměřené například na využití ho-
meopatik v samoléčbě, aktuality v indivi-
duální přípravě léčiv a informace 
o současné podobě lékárenství v Evropě. 
Bude to první konference ČKFA a moc se 
na všechny její účastníky těšíme.

Markéta Grulichová

marketa.grulichova@atoz.cz 



lékový záznam
Vyšší bezpečnost, lepší informovanost, efektivnější léčba. Tak by se dal popsat sdílený lékový záznam pacienta, který je 

jednou z klíčových funkcionalit systému eRecept. Umožňuje, aby s informacemi o tom, jaké léky pacient užívá, mohli 

pracovat lékaři a lékárníci a díky tomu pacientovi správně nastavit léčbu a chránit jeho zdraví. 

 Pharma fokus

znamu mohou jen oprávněné osoby. 
Lékový záznam je „jen“ funkcionalita sys-
tému eRecept umožňující náhled na data, 
která jsou již dnes uložena v centrálním úlo-
žišti elektronických receptů. Lékaři a lékár-
níci přistupují k systému eRecept na základě 
schválení Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv a prostřednictvím autentizačních pří-
stupových údajů vydaných na konkrétní ově-
řenou osobu. Navíc je nutné, aby se 
systémem eRecept pracovali pouze zaměst-

Sdílený lékový záznam významně zvyšuje 
bezpečnost pacienta. Vzhledem k tomu, že 
lékař a lékárník uvidí v lékovém záznamu 
pacienta všechny jeho předepsané a vy-
dané recepty, předejde se duplicitnímu uží-
vání léčiv se stejnou nebo podobnou léčivou 
látkou a nežádoucím kombinacím léků, 
které by mohly poškodit zdraví pacienta.
Lékař byl doposud odkázán pouze na infor-
mace o užívaných lécích, které mu poskytl 
pacient. Neexistovala však záruka úplnosti 

a přesnosti takových informací. Ve stejné si-
tuaci – či spíše v mnohem horší – byl i lékár-
ník, který neměl v podstatě informace téměř 
žádné. Dosud měl evidenci eReceptů do-
stupnou pouze samotný pacient, a to pro-
střednictvím webové nebo mobilní aplikace.

Den D nastane 1. června
Sdílení lékového záznamu pacienta upra-
vuje § 81d zákona č. 378/2007 Sb., o léči-
vech. Zákon striktně stanovuje podmínky 

toho, kdo může do pacientova lékového zá-
znamu nahlížet a jaké údaje má právo vidět. 
Rovněž je v zákoně stanoveno, že nahlížení 
do lékového záznamu pacienta bude pro 
zdravotnické pracovníky dostupné od 
1. června 2020.
Do systému eRecept, který zajišťuje funkcio-
nalitu lékového záznamu, je zabudována 
celá škála preventivních i následných záruk 
technického i administrativního charakteru 
zajišťujících, že nahlédnout do lékového zá-
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nanci zdravotnického zařízení či lékárny, 
která má platný komunikační šifrovací certi-
fikát, rovněž vydávaný Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv. Kdo do lékového záznamu 
nahlížel, pacient lehce ověří v historii pří-
stupů.
Pokud by v naprosto nemyslitelných situa-
cích přece jen došlo ke zneužití dat, je v zá-
konech zabudováno několik sankčních 
mechanismů – od vysokých pokut (až 
20 mil. Kč) až po možnost zrušení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb či dokonce 
trestněprávní sankce.
Primárním předpokladem pro to, aby zdra-
votnický pracovník mohl při poskytování 
zdravotních služeb pacientovi nahlížet 
do jeho lékového záznamu, je, že pacient 
nevyslovil nesouhlas s takovým nahlížením.

Nesouhlas lze vyjádřit 
kdykoliv
Ze zákona mají všichni pacienti nastaven 
takzvaný globální souhlas (lékař, lékárník 
i klinický farmaceut mají při splnění záko-
nem uvedených podmínek možnost nahléd-
nout do lékového záznamu pacienta). 
V případě, že s tím pacient nesouhlasí, 
může kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas s na-

hlížením některé nebo všech skupin zdravot-
nických pracovníků do svého lékového 
záznamu (tzv. globální nesouhlas pro danou 
skupinu). Rodič/osvojitel může vyjádřit sou-
hlas či nesouhlas rovněž za své dítě a také 
nahlížet do lékového záznamu i historie pří-
stupů svého dítěte, a to prostřednictvím 
webové aplikace.
Evidence všech udělených či odvolaných 
souhlasů je zajištěna prostřednictvím správy 
souhlasů systému eRecept.
Je nezbytné zopakovat a zdůraznit, že nahlí-
žet do lékového záznamu pacienta je možné 
pouze v souvislosti s poskytováním zdravot-
ních služeb danému pacientovi. Do léko-
vého záznamu je navíc možné nahlédnout 
pouze u pacienta, který byl při předepiso-
vání léčivého přípravku nebo při digitalizaci 
listinného receptu v lékárně jednoznačně 
ztotožněn vůči registru obyvatel (ROB). V pří-
padě, že nedojde ke ztotožnění pacienta, je 
sice možné elektronický recept vystavit či 
listinný recept zdigitalizovat, ale léčivé pří-
pravky není možné jednoznačně přiřadit 
ke konkrétnímu pacientovi, tudíž nemohou 
být zobrazeny v jeho lékovém záznamu. Nad 
rámec výše uvedené podmínky souhlasu 
pacienta (resp. nevyjádření nesouhlasu) 

musí zdravotnický pracovník splnit ještě 
další podmínky tak, aby mohl nahlížet do lé-
kového záznamu pacienta v souladu s plat-
nou legislativou.

Lékárník musí pro nahlédnutí do lékového 

záznamu splnit jednu z těchto podmínek:

•  Nahlíží při výdeji léčivého přípravku 
na eRecept – pacient mu sdělil identifiká-
tor „vydatelného“ receptu (platný přede-
psaný nebo i částečně vydaný eRecept).

•  Poskytuje konzultace pacientovi (např. 
pacient chce volně prodejný lék a zajímá 
se o možné interakce s léky, které již bere) 
– pacient poskytne svůj elektronicky či-
telný doklad totožnosti (občanský průkaz 
nebo pas).

Lékárník musí splnit jednu z výše uvedených 
podmínek při každém nahlédnutí do léko-
vého záznamu pacienta a doložit její splnění 
sdělením identifikátoru eReceptu nebo čísla 
dokladu.
Obdobné podmínky musí při nahlížení splnit 
i lékař nebo klinický farmaceut ve zdravot-
nickém zařízení. Zde je ale situace ještě slo-
žitější zavedením podmínky takzvaného 
prvního nahlédnutí. Musí tedy prokazatelně 
existovat vztah mezi lékařem nebo klinickým 

farmaceutem a pacientem, který se prokáže 
poskytnutím zdravotní služby (například 
lékař předepsal lék, který si pacient vyzvedl, 
případně pacient projevil svou vůli s nahlíže-
ním do lékového záznamu předložením 
identifikačního dokladu).
Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že 
přístup jakéhokoli zdravotnického pracov-
níka k lékovému záznamu pacienta je 
přísně regulován. Rozhodně lze vyvrátit 
některé mýty, které se objevují, že na lé-
kový záznam pacienta bude moci nahlížet 
kdokoli, že dojde k plošnému „sdílení“ dat 
o preskripci pacienta nebo že svá data 
nebude mít pacient pod kontrolou. 
Všechna tato tvrzení lze jednoznačně vy-
vrátit právě specifikovanými pravidly, 
která jednak velmi zásadně omezují pří-
stup k datům o pacientovi a jednak dávají 
pacientovi velmi účinné nástroje, jak mít 
všechny činnosti zdravotnických pracov-
níků, které souvisejí s preskripcí léků, pod 
kontrolou a jak případně zabránit sdílení 
dat, pokud si to pacient bude opravdu 
přát.

Ing. Renata Golasíková

Vedoucí Oddělení eReceptu, SÚKL
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ho jasně definovat. Jednak tak lépe pocho-
píme princip jeho fungování a jednak utlu-
míme případný strach z neznámého. 
Digitální marketing je část marketingu, která 
ke svému přenosu využívá moderní techno-
logie. Ty fungují na základě číselných forem 
– jedniček a nul. Samotné slovo digitální se 
zrodilo z latinského digitus, tedy prst. Právě 
pomocí prstů se počítá, a tak se dostáváme 
opět k naší dvojkové soustavě složené z jed-
niček a nul. 
Digitální marketing je přímo závislý na mo-
derních technologiích. Ty se neustále rozví-

Všichni žijeme on-line, digitální svět se pro 
nás stal druhým domovem, aniž bychom si 
to uvědomovali. E-maily, sociální sítě, dis-
kuse, ale i sledování nejrůznějších pořadů 
přímo z mobilního telefonu, tabletu či počí-
tače, vyhledávání informací a mnoho dal-
ších aktivit se přesunulo z našich vlastních 
úst, rukou a knih do prostředí, které existuje 
někde v prostoru, je neviditelné, nehmata-
telné, ale přesto tu je.
To je možná bohužel, možná bohudík, fakt. 
Není zde prostor pro polemizování a zříkání 
se digitálna a všeho, co nám nabízí. Digi-

tální svět jsme bez váhání přijali. Ať chceme 
či ne, naše životy prostoupil a má na nás 
značný vliv. Tak proč bychom se měli bránit 
digitálnímu marketingu? Otevřeme mu svou 
mysl a nebojme se vstoupit do komnaty, 
která v sobě skrývá marketingové poklady.

Trend hovoří jasně
Vývoj a oblíbenost prostředků digitálního, 
zejména on-line světa v marketingu dokazují 
výsledky výzkumu inzertního výkonu interne-
tové reklamy, který v roce 2019 pro Sdružení 
pro internetový rozvoj zrealizovala agentura 

Median. Podle ní je stále nejoblíbenějším 
typem digitální reklamy reklama televizní, 
druhé místo již bezpečně obsadila reklama 
internetová, která zaujímá čtvrtinový podíl 
v součtu všech typů reklam. Objem interne-
tové inzerce dosáhl v roce 2018 více než 
28 miliard Kč a podle posledních odhadů 
rok 2019 zaznamenal v nákupu on-line re-
klamy ještě 14% nárůst.

Co je digitální marketing
Abychom mohli digitální marketing pro své 
podnikání efektivně využívat, měli bychom si 

 

představuje moderní 
pokladnici reklamy
Digitální marketing. Slovní spojení, které vyvolává velmi rozdílné a někdy až kontroverzní reakce. Jedni jsou nadšení, 

jiní nevědí, co si pod tímto pojmem představit, a tak se ho začnou rovnou raději stranit. Pravda ovšem je, že digitální 

marketing je marketingová přítomnost i budoucnost. Bez digitálního světa by byl dnešní marketing jen velmi úzce pro-

filovaný a veškeré snažení marketérů by nebylo využito naplno.
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její – vyvíjejí se nové, staré se vylepšují či 
nahrazují lepšími, efektivnějšími, uživatelsky 
přívětivějšími nebo možná i zábavnějšími. 
Výjimečné jsou však tím, že se tohle všechno 
děje v neuvěřitelně rychlém tempu. Jak se 
mění moderní technologie, mění se i digi-
tální marketing. Abychom se tedy v digitál-
ním marketingu neztratili, je třeba neustále 
sledovat moderní technologie a držet s je-
jich vývojem krok.

Co je obsahem 
digitálního marketingu?

PPC (Pay-Per-Click)

Typ on-line reklamy, při jejímž zadávání inze-
rent zpravidla nespecifikuje weby, na kte-
rých se reklama objeví, ale přesně si vybírá 
její publikum. Jeho název je odvozen 
od principu platby – inzerent platí za každé 
kliknutí na reklamu.
SEO (Search Engine Optimization)

Optimalizace pro webové vyhledávače. Je to 
soubor mnoha úkonů, které mají za cíl zob-
razit vaše webové stránky na prvních mís-
tech ve výsledcích vyhledávání. 
Influencer marketing

Forma propagace založená na spolupráci 
s vlivnými osobnostmi internetu.
Social media marketing

Marketing využívající sociální sítě (např. Face-
book, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter).
E-mail marketing

Cílené rozesílání zpráv na předem určený 
a pečlivě vybraný seznam adresátů. 
Displejová reklama

Zobrazování bannerů či textových inzerátů 
na předem definovaných internetových plo-
chách.

Dále do digitálního marketingu řadíme 
e-booky, obsah na přenosových médiích, 
mobilní aplikace, ale i tradiční telefonování, 
zasílání SMS či MMS zpráv a mnoho dalšího. 

Výhody a nevýhody 
digitálního marketingu
Není možné tvrdit, že digitální marketing je 
tím nejlepším způsobem, jak dát vědět 

o svých službách či produktech, a že nemá 
žádné nevýhody. Digitální marketing je 
v současné době nezbytnou součástí 
správně nastaveného marketingového mixu, 
pro úspěšnost reklamních kampaní je tak-
řka vždy nezbytný, ale při podrobném hod-
nocení musíme být objektivní. Je zřejmé, že 
co může být pro některou kampaň výhoda, 
pro jinou může naopak znamenat nevýhodu. 
Výčet výhod a nevýhod je tedy nutné kon-
frontovat s každou konkrétní kampaní a sa-
motné rozčlenění nelze brát jako dogma.

Výhoda 1: rychlost

Patrně největší výhodou digitálního marke-
tingu je jeho rychlost a flexibilita v úpravě 
dat. Potřebujeme-li pacientům poskytnout 
důležitou, a především aktuální zprávu 
(může se týkat stažení šarže léčiva, uzavření 
lékárny, doprodeje posledních kusů doplňků 
stravy apod.), digitální technologie nám 
umožňují zprávu zveřejnit během několika 

minut. Stačí ji napsat do příspěvku na face-
bookovém profilu, přidat fotografii na Insta-
gram či napsat krátkou aktualitu na webové 
stránky a jedním kliknutím je zpráva zveřej-
něna. 
Stejně tak rychlé jsou reklamy. Systémy, 
které slouží pro správu PPC reklam, reklamy 
zveřejní zpravidla během několika hodin. 
Pokud bychom chtěli informaci zveřejnit 
v tisku, pacienti by si na její znění nějaký ten 
den museli počkat. 
Rychlost je velmi důležitá rovněž v okamžiku 
úpravy dat. Čas od času se stane, že v již vy-

dané zprávě nalezneme překlep, chybu 
v číslech a podobně. V tištěných médiích 
chyba zůstane již navěky, v digitálním světě 
je to však opět otázka několika kliknutí 
a opravená data jsou na světě.

Výhoda 2: cílení

Po internetu a dalších moderních technolo-
giích je stále větší poptávka. On-line již není 
jen prostorem pro naši zábavu či pro vyhle-
dávání informací, ale mnohem častěji ho vy-
užíváme k řešení každodenních situací, 
k placení složenek či podávání úředních žá-
dostí. Zvyšuje se tak pokrytí i obliba jeho 
užívání, s čímž přímo úměrně vzrůstá i čas 
strávený on-line. Zdá se tedy, že není efek-
tivnější reklamní plochy než právě té inter-
netové. 
Při vytváření on-line reklamních kampaní je 
pro nás nesmírně cenné, že díky datům, 
která o všech uživatelích poskytovatelé in-
ternetových služeb sbírají, máme přesně de-

finované cílové skupiny. Známe věk 
a pohlaví uživatelů, místo jejich pobytu i je-
jich zájmy, víme, jaké typy sdělení je zají-
mají.
Reklamou tedy už nemusíme cílit na co nej-
větší masu a doufat, že velká část oné masy 
bude přesně tou skupinou, která se o před-
mět naší reklamy zajímá. Digitální technolo-
gie nám umožňují ukazovat reklamu pouze 
lidem, u kterých předpokládáme zájem o její 
předmět. Cílení je tak mnohem efektivnější 
– ačkoli zasáhne méně lidí, jsou tito rele-
vantní skupinou, u níž existuje velká pravdě-

podobnost, že právě ona uskuteční nákup 
na našem novém e-shopu nebo se zastaví 
v naší lékárně pro léčiva, odbornou pomoc 
či radu. 

Výhoda 3: načasování

Správné načasování kampaní a spuštění re-
klamy je pro úspěch klíčové. V opačném pří-
padě kampaň patrně nesplní očekávání, 
která jsme od ní měli. V on-line reklamním 
světě je však skvělé, že nemusíme přesně 
sledovat, kdy je který uživatel on-line, pro-
tože reklama se mu jednoduše zobrazí 
tehdy, když se připojí. A nám tak potenciální 
zákazník (s trochou nadsázky) nemá šanci 
uniknout. 

Nevýhoda 1: odborné znalosti

Odborné znalosti jsou nejčastějším důvo-
dem, proč máme z digitálního světa obavy. 
Internet i další digitální platformy nám nabí-
zejí nespočet možností, jak je pro reklamu 

využít. A na nás není jen umět vybrat tu 
správnou a postavit na ní strategii, ale mu-
síme rovněž vědět, jak systém, který nám 
umožní kampaň spustit, funguje. Technolo-
gické znalosti jsou tedy v tomto případě ne-
zbytné. 

Nevýhoda 2: cílová skupina

Při práci s moderními technologiemi je 
nutné si uvědomit, že nejvíce uživatelů 
spadá do definice mladších a majetnějších 
osob. Chceme-li zasáhnout osoby vyššího 
věku, bude to složitější. Ne však nemožné. 

inzerce
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Zásady on-line reklamy
Kromě výše zmíněných pravidel, jejichž 
plnění nám ukládá zákon, se v on-line 
světě objevují další zásady, jejichž nedo-
držením riskujeme nemožnost zveřejnění 
reklamy.
Jako příklad uvedu společnost Google, 
která má velmi propracovaný reklamní 
systém a s tím související zásady reklam-
ních sdělení. Účelem těchto zásad je pře-
devším ochrana uživatelů internetu. 
Zásady jsou sepsány velmi podrobně a je 
nutné prostudovat jejich znění v platnosti 
pro zemi, ve které chcete inzerovat (každá 
země má jiná pravidla v závislosti na 
jejím legislativním systému). Omezení se 
týkají především typů léčivých přípravků, 
klíčových slov s nimi spojených či jejich slo-
žení. Veškeré zásady jsou volně přístupné 
on-line v Centru zásad Google Ads. 
Společnost Google si vyhrazuje právo 
obsah reklam kdykoli zkontrolovat a pod-
robit analýze dodržování zásad. Poruší-
me-li zásady, hrozí nám pozastavení 
reklam, pozastavení reklamního účtu či 
deaktivace remarketingových seznamů. 
Jakkoli se zdá být digitální svět členitý 
a složitý, pronikneme-li do jeho základů, 
jedná se o velmi rychlou a zábavnou 
formu marketingové kampaně, která je 
při správném nastavení velmi efektivní. 

Mgr. Alena Uhlířová

Generace aktivně užívající digitální techno-
logie stárne a za několik let se tato mezera 
v cílových skupinách vyplní.

Nevýhoda 3: reklamní slepota

Nesporná nevýhoda, se kterou budeme bo-
jovat vždy. Reklam se objevuje velké množ-
ství a naše oči už na ni určitým způsobem 
přivykly. Navíc existují standardizované re-
klamní on-line plochy, kam se reklamy 
umísťují, a naše oči je již záměrně ignorují. 
Tomuto jevu se říká reklamní slepota. Je-
diné, čím proti ní můžeme bojovat, jsou ori-
ginální dynamické vizuály, které upoutají i ty 
nejotrlejší reklamní slepce.

Digitální marketing 
ve farmacii
Není marketing jako marketing. Každý obor 
má svá marketingová specifika a je obecně 
známo, že mezi nejsložitější marketingová od-
větví se řadí marketing pro alkoholový či ta-
bákový průmysl a farmacii. Je to proto, že 
produkty všech zmíněných odvětví mají přímý 
vliv na naše zdraví, potažmo bezpečnost.
Marketing obecně, ale především reklama 
mají ve zdravotnictví svá přísně daná pravi-
dla, která jsou regulována legislativně 
(zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televiz-
ního vysílání, ve znění pozdějších předpisů). 
Prvním zásadním krokem je reflektovat fakt, 

že legislativa má jiná pravidla pro reklamní 
sdělení určená odborné veřejnosti a jiná pro 
veřejnost laickou. Reklama pro laickou ve-
řejnost podléhá přísnějším kritériím, než 
je tomu u reklamy pro odborníky. Je to ze-
jména proto, že veřejnost je zde postavena 
do role slabšího a regulativní orgány dbají 
na ochranu spotřebitele. 

Reklama pro širokou veřejnost
Patrně nejdůležitější informací je, že re-
klama je povolená pouze u léčiv, která 
nejsou vázána na lékařský předpis, 
a humánních léčivých přípravků, u nichž 
byla Ministerstvem zdravotnictví ČR schvá-
lená vakcinační akce. V reklamách pro širo-
kou veřejnost se nikdy nesetkáme 
s humánními léčivými přípravky, které obsa-
hují omamné nebo psychotropní látky.
Pravidla je nutné dodržovat především v ob-
sahu sdělení. Pacientům musí být naprosto 
zřejmé, zda reklama poutá na doplněk stravy 
či léčivý přípravek. Chybět nesmí ani infor-
mace o správném použití přípravku a výzva 
k pečlivému přečtení příbalového letáku.
Oproti povinným tvrzením je nutné si dát 
pozor také na význam sdělení. To nesmí vy-
volávat strach, slibovat zaručené zlepšení 
stavu pacienta (po použití léčivého pří-
pravku) ani tvrdit, že nahrazuje lékařské vy-
šetření či zákrok. A jak uvádí advokát 
Mgr. Michael Koliha na serveru epravo.cz, 
reklama na humánní léčivý přípravek se 

nesmí odvolávat na doporučení konkrétní 
osoby, ať už by se jednalo o vědce či zdra-
votního odborníka. 

Reklama pro zdravotnické odborníky
Reklama cílená na odborníky má v podstatě 
jedno jediné specifikum – musí obsahovat 
SPC, tedy souhrn údajů o léčivém přípravku 
(Summary of Product Characteristics). 
V SPC nesmějí podle Mgr. Kolihy chybět 
přesné, aktuální, prokazatelné, a především 
dostatečné informace o daném přípravku, 
aby si po jejich prostudování byli odborníci 
schopni sami zanalyzovat terapeutickou 
hodnotu přípravku. Dále to jsou základní in-
formace podle schváleného souhrnu údajů 
o přípravku včetně data schválení nebo po-
slední revize, informace o způsobu výdeje 
přípravku podle rozhodnutí o registraci a in-
formace o způsobu hrazení z prostředků ve-
řejného zdravotního pojištění.

Dozorové orgány

Kontrolu nad dodržováním všech výše uve-
dených náležitostí pro léčivé přípravky 
má Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to 
ve všech dostupných reklamních platfor-
mách (digitálních i tradičních), vyjma tele-
vizních a rádiových reklam. Ty dozoruje 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 
Správnost reklamních sdělení u doplňků 
stravy pak podléhá krajským živnosten-
ským úřadům. 
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Jak se k obsahu reklam 
na volně prodejné léky staví 

samotní spotřebitelé?

Reklama na volně prodejné léky je stále vnímána jako kontroverzní. Jen 
velmi malé procento lidí však vyžaduje její úplný zákaz. Podle výzkumu 
agentury Focus, který byl realizován v roce 2019, by reklamu zcela za-
kázalo jen 9 % dotázaných. Celých 45 % z nich reklamu akceptuje, 
pokud je realizována s jistým omezením, a 40 % respondentů obsah 
reklamy a jeho regulace nijak nezajímá.
Většina dotázaných tedy reklamu na volně prodejné léky vnímá ve srov-
nání s reklamou na tvrdý alkohol či cigarety v zásadě pozitivně. Re-
klamu na cigarety by zakázalo celých 52 %, s tvrdým alkoholem by se 
v reklamách nechtělo setkávat 25 % respondentů; 7 % se k tématu ne-
vyjádřilo.

J



 Žena ve farmacii

Brand manažerka 
veterinární divize 
společnosti Bayer

 
v tomto roce poprvé začala pracovat 

ve farmaceutické společnosti

2016 v tomto roce 
nastoupila do 
veterinární divize 
společnosti Bayer

tolik let se věnuje 
profesně 
marketingu24

2003 

Na povolání letušky, kterou se chtěla v dětství stát, ji nejvíc lákala možnost cestovat. Později ji ale začal 

přitahovat marketing, kterému se Kateřina Raudnitz, brand manažerka veterinární divize společnosti 

Bayer, věnuje již přes dvacet let.
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„Vždy se velmi těším například na veletrh For 
pets, kterého se naše firma zúčastňuje. 
Stejně tak se těším na různé lokální akce, 
kde míváme náš stánek,“ říká.
Na edukaci se jejich veterinární divize zamě-
řuje i směrem k odborné veřejnosti. „Zúčast-
ňujeme se například různých lékárenských 
kongresů a konferencí, protože právě v lé-
kárnách je potenciál růstu veterinárních pří-
pravků obrovský,“ podotýká. 

V létě nesmí chybět Itálie
Tvrdí o sobě, že je tak trochu dobrodruh, 
který dříve vyrážel na cesty do dalekých kra-
jin, jako je Indonésie či Malajsie. A také má 
ráda neobyčejné zážitky. „V 18 letech jsem 
vyzkoušela chůzi po žhavém uhlí, nedávno 
jsem se při team buildingu zvládla ponořit 
do ledové vody. A nyní jsem si slíbila, že 
když se mi podaří zhubnout, odměním se lé-
táním ve větrném tunelu,“ popisuje. 
V posledních letech ale s rodinou volí přece 
jen jiné typy dovolené: „Protože milujeme 
italskou kuchyni, každoročně si nenecháme 
ujít letní dovolenou v Itálii s výletem do Be-
nátek, které mám moc ráda. A v zimě vždy 
vyrážíme na týdenní lyžovačku, a to nejčas-
těji do rakouských Alp.“
Nejlépe si odpočine při četbě, ale také při 
malování na hedvábí. Mezi její oblíbené čin-
nosti patří i vaření a pečení. „To je věčný ko-
loběh. Ráda vařím a neustále pak potřebuji 
hubnout,“ podotýká s úsměvem. 
Pokud jde o pohybové aktivity, věnuje se 
kondiční chůzi v rámci programu HEAT 
a ráda běhá. A s pohybem je spojené i oblí-
bené zahradničení: „Máme obrovskou za-
hradu, kde je stále co dělat. Pro mě je to 
krásný odpočinek. Snad nejraději mám se-
čení trávy, hlavně pocit, když se člověk 
ohlédne a za sebou vidí kus udělané práce.“ 
O víkendech také často vyráží fandit synovi 
na fotbalové zápasy či s celou rodinou 
na výlet na kole.

Markéta Grulichová

marketa.grulichova@atoz.cz

Odmala bydlela v šestém pražském obvodu. 
„Můj táta stejně jako snad polovička obyva-
tel Prahy 6 pracoval na letišti. Byl tam za-
městnaný 40 let a na starosti měl 
technickou správu letadel. Určitě jsem tím 
byla poznamenaná. Prostředí letišť a letadel 
mě vždy přitahovalo a jako malá jsem si 
přála být stevardkou. Tenkrát to bylo skvělé 
zaměstnání, protože se létalo po celém 
světě. A to mě, která chtěla cestovat a po-
znávat cizí země, velmi lákalo, zejména když 
to bylo v době, kdy režim neumožňoval kaž-
dému cestovat, kam by chtěl,“ vzpomíná.

Cesta do Anglie dostala 
přednost
Ve škole jí šly dobře všechny předměty. 
„Učila jsem se povinně ruštinu, chodila jsem 
na němčinu a kromě toho jsem ve volném 
čase navštěvovala uměleckou školu, pro-
tože mě bavily ruční práce, což mi zůstalo 
dodnes,“ říká. Po ukončení povinné školní 
docházky se rozhodla pokračovat ve studiu 
na ekonomické škole. „Na ekonomku mě 
směrovali rodiče kvůli tomu, abych měla od-
borné vzdělání pro případ, že bych nepokra-
čovala ve studiu na škole vysoké. 
Vystudovala jsem tedy obchodní akademii 
na Krupkově náměstí, a protože jsem odma-
turovala s vyznamenáním, bylo jednoduché 
se dostat na vysokou školu, konkrétně 
na České vysoké učení technické,“ vypráví 
s tím, že i rodiče na ni tlačili, jak je nezbytné 
mít vysokoškolský titul. 
„Odmaturovala jsem v květnu a do nástupu 
na vysokou školu zbývala řada měsíců. 
A právě tehdy jsem začala přemýšlet o tom, 
že je ideální příležitost odejít do Anglie na-
učit se jazyk,“ říká a dodává, že nakonec od-
jela, více než rok tam pracovala jako au-pair 
a na ČVUT se pak už nikdy nevrátila.

Přitažlivá pestrost 
marketingu
Po návratu, vyzbrojena znalostí angličtiny, 
uvažovala o tom, že má ideální možnost 
uplatnit se v nějaké zahraniční firmě. Nej-
dříve získala místo asistentky obchodního 
ředitele v nadnárodní společnosti, která 
prodávala alkoholické nápoje. „Stále jsem 
si ale přála dostat se na nějakou pozici 
v marketingu. Jsem dost energický člověk 
a na marketingu mě lákala jeho pestrost. 
Sedět nad tabulkami a vyplňovat čísla mě 
dost ubíjelo,“ říká a připouští, že uvítala, 
když po pár letech dostala nabídku od kon-
kurenční firmy, kde nastoupila na pozici 
brand managera Carolans & Courvoisier.
Když se pak společnost rozhodla značku Ca-
rolans prodat distributorovi, o zaměstnání 
přišla. V té době začala pracovat jako brand 
manager pro značku Wella. „Tehdy se na trh 
uváděla nová vlasová kosmetika Vivality, 
takže jsme při té příležitosti pořádali velkou 
soutěž s názvem Vyval i ty na Tahiti. Byla to 
velmi zajímavá, ale také náročná práce. Nic-

méně následně jsem nastoupila do společ-
nosti Coty Beauty ČR jako brand manager 
Margaret Astor a Miss sporty,“ objasňuje. 
A z této firmy se pak v roce 2003 poprvé do-
stala k farmacii, a to do společnosti Boots 
Healthcare International, která měla 
ve svém portfoliu značky Nurofen a Strep-
sils. „V jeho rámci jsme se mimo jiné 
věnovali Nurofenu pro děti, který měl pome-
rančovou příchuť, přestože u dětí tehdy vy-
hrávala jahoda. A jako účinná látka nebyl 
v Nurofenu použitý v tu dobu zatím obvyklý 
paracetamol, ale ibuprofen. Ale byli jsme 
u dětského sirupu první, kdo zavedl dávko-
vací trubičku, takže jsme se rychle, během 

dvou let, ze čtyřky stali jedničkou na trhu. 
Také Nurofen coby analgetikum pro dospělé 
zažíval svůj boom – zaváděla se na trh čer-
vená průsvitná kapslička. Pro ni jsme reali-
zovali s Goranem Tačevskim lokální 
kampaň, v níž byla bolest pojatá zajímavou 
formou, kdy modelka představovala svými 
pózami různé typy bolesti. Připravovali jsme 
i lokální kampaně na Strepsils. Profesně to 
bylo moc hezké období, skvělá práce 
s prima lidmi,“ vypráví a připojuje, že pak 
ale byla společnost koupena jinou firmou, 
s níž už ve spolupráci nepokračovala.
Tenkrát se zase vrátila do společnosti Wella, 
do kadeřnické divize, kde měla na starosti 
barvy na vlasy. „Tam jsem působila do roku 
2009, než jsem odešla na mateřskou dovo-
lenou,“ upřesňuje.

Od humánní k veterinární 
medicíně 
Protože v době, kdy se věnovala mateřským 
povinnostem, byla společnost Wella pro-
dána, musela po mateřské dovolené na-
stoupit na nové místo. Zvolila společnost 
Actavis. „Tehdy se zde otvíral první OTC byz-
nys této firmy a šlo o moc hezkou práci spo-
jenou se skvělou švédskou značkou ústní 
hygieny Oralflux, která byla k dostání pouze 
v lékárnách. V portfoliu jsme měli ústní 
vody, pastu na zuby pro dospělé i pro děti, 
žvýkačky. Ve firmě jsem začínala skutečně 
od píky. Od výběru portfolia, cenotvorby, 
spolupráce s odborníky v nemocnicích až 
po právní úpravy textů, obalů a podobně. 
Přestože jsem pro značku horovala, po urči-
tých změnách ve firmě jsem se rozhodla 
odejít, protože se objevila opravdu atraktivní 
nabídka na pozici marketingu pro střední 
a východní Evropu ve společnosti Allergan 
Ophtalmology, která například vyráběla 
známé oční kapky Optive,“ vzpomíná. 
Po čase ovšem došlo k další změně, takže 
v lednu 2016 nastoupila do společnosti 

Bayer na pozici brand manažerky Animal 
Health Department. Nově se tedy začala vě-
novat veterinární farmacii, a jak zdůrazňuje, 
je v ní takříkajíc ve svém živlu: „Primárně se 
věnuji komunikaci cílené na koncové spotře-
bitele. Děláme jak televizní, tak on-line 
a printové kampaně. Také edukujeme spo-
třebitele v různých televizních hobby maga-
zínech. Zaměřujeme se i na komunikaci 
s veterináři, lékárnami a pet shopy.“

Kdo nehoří, nezapálí
Při vyprávění zdůrazňuje, jak je spokojená, 
že se může realizovat ve vytváření vlastních 
kampaní, ne jen přebírat hotové materiály 

z centrály: „To, že můžeme dělat kreativní 
práci, je velká výhra. Za další velkou výhru 
považuji své kolegy. Jsme poměrně malý 
tým, ale co je hlavní, táhneme za jeden pro-
vaz, můžeme se spolehnout jeden na dru-
hého a všichni jsme do práce a našich 
produktů zapálení, což považuji za nesmírně 
důležité. Tvrdím totiž, že kdo nehoří, neza-
pálí. Osobně bych jen těžko zvládla propa-
govat něco, čemu nevěřím.“ 
Za nesmírně významnou považuje edukaci. 
„Plno lidí kupuje produkty, o kterých neví, jak 
fungují. Proto se neustále zaměřujeme 
na vzdělávání a vítáme možnost vystupovat 
například v populárních televizních pořa-
dech, abychom do povědomí lidí dostali in-
formaci o tom, že když použijí obojky Foresto, 
funguje to tak, že klíště, které se dostane 
do srsti zvířete, se kvůli látce, jež se z obojku 
uvolňuje, ani nezakousne. Nebo jak je důle-
žité chránit zvířata i proti komárům, kteří jsou 
velmi nebezpeční kvůli přenosu závažných 
onemocnění,“ popisuje a zdůrazňuje, že 
na současné práci ji nejvíc baví vymýšlení 
nových cest, jak se dostat k zákazníkům. 

Velmi se těší na to, že už brzy v rodině přivítají psího parťáka.

Pracovní den 
K. R.

Ráno nejdříve odveze syna do školy 
a do kanceláře přichází kolem 8.20. Poté 

zkontroluje e-maily a začne vyřizovat ty 
nejdůležitější. Na každý den má napsaný 
jak v elektronické podobě, tak na papíru 
seznam úkolů, které se snaží během dne 
splnit, aby z práce odcházela s vědomím, 

že ty nejdůležitější zvládla udělat. Z kance-
láře obvykle odchází kolem 18. hodiny.

P
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je zárukou úspěchu 
a věrné klientely
Široko daleko je hradecká lékárna IPC U Grandu vyhlášena bohatou nabídkou dermokosmetiky. Mezi lidmi už se také 

ví, že jim v této lékárně dokážou poradit ohledně homeopatických přípravků, kterých mají velký výběr. Nejen široký 

sortiment, ale hlavně personál lékárny přispívá k tomu, že U Grandu nemají nouzi o věrné zákazníky. 

 Lékárna při cestě

daleko lékárny je přestupní uzel městské 
hromadné dopravy, dost našich zákazníků 
se rekrutuje i z řad cestujících, kteří zde pře-
stupují a při té příležitosti k nám zaběhnou 
si vyřídit, co potřebují,“ popisuje Mgr. Vero-
nika Dařbujánová, vedoucí hradecké lé-
kárny U Grandu. Zároveň dodává, že mezi 

Na třídě Československé armády v centru 
Hradce Králové, v domě vystavěném kon-
cem 19. století, funguje lékárna již od po-
čátku dvacátého století. Do řetězce IPC pak 
lékárna, která v průběhu minulého století 
několikrát změnila své jméno i provozova-
tele, patří od roku 2010. 

Receptů je čím dál víc
Jmenovaná lékárna funguje v lokalitě, kde 
se nenachází žádné zdravotnické zařízení 
a s výjimkou pár stomatologů a jednoho 
neurologa zde nejsou ani ordinace lékařů. 
„Jsme typická takzvaná streetová lékárna. 
Chodí k nám hlavně lidé, kteří v okolí pra-

cují. Mezi nimi převažují osoby středního 
věku. Vzhledem k tomu, že sídlíme v těsné 
blízkosti historického centra města, často 
k nám zavítají i turisté. A třetí významnou 
skupinu naší klientely tvoří studenti, a to jak 
tuzemští, tak zahraniční, neboť v Hradci Krá-
lové funguje řada vysokých škol. Protože ne-

Letem světem lékárny
Lékárna IPC U Grandu

Sídlo:  Československé armády 287, 

Hradec Králové

2010

193 m²
4

50m²

Založena:

Celková plocha:

Plocha oficíny: 

Počet 

zaměstnanců:

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

L
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jejich klienty patří i lidé, kteří v okolí bydlí. 
Nejde ovšem ani tolik o starousedlíky jako 
spíše o mladé lidi, často studenty, kteří mají 
byty pronajaté.
A stejně jako v blízkosti lékárny IPC 
U Grandu nejsou prakticky žádné ordinace 
lékařů, nefungují v bezprostřední blízkosti 
ani jiné lékárny. Jedna, která byla nedaleko, 
byla nedávno uzavřena, a další, ať již řetěz-
cové nebo nezávislé, sídlí přece jen dál.
 S ohledem na charakteristiku lékárny a její 
umístění je logické, že většinový podíl 
na obratu, přesahující 60 %, má volný pro-
dej. Jak ale vyzdvihuje vedoucí lékárnice, za-
vedení eReceptů přispělo k tomu, že se 
v jejich lékárně zvyšují i výdeje léků na před-
pis. „Systém elektronické preskripce nám 
opravdu pomáhá. Plno lidí nemusí kvůli re-
ceptu chodit k lékaři – ten jim ho zašle 
do mobilního telefonu a oni si pak k nám 
pro lék přijdou. Nejraději si lidé vyzvedávají 
takto předepsané léky buď přes poledne 
v době pauzy na oběd, nebo odpoledne 
a večer, když jdou z práce. Vzhledem k tomu, 
že receptů začalo znatelně přibývat, sna-
žíme se rozšiřovat portfolio léků, které 
máme skladem, abychom mohli zákazníkům 
rovnou vyhovět,“ vysvětluje Veronika Dařbu-

jánová. Jak ale zdůrazňuje, přestože v jejich 
lékárně počet receptů významně stoupl, 
totéž se nedá říct o jejich hodnotě, která se 
kvůli snižujícím úhradám rozhodně nezvy-
šuje.

Třetí výdejní místo 
eliminuje fronty
Fakt, že mnoho lidí si přichází vyzvednout 
léky na recept kolem poledne, zapříčinil, že 
se v lékárně tou dobou začaly tvořit fronty. 
„V poledních hodinách zažíváme největší 
nápor zákazníků, což nás vedlo k tomu, že 
jsme loni na podzim otevřeli třetí výdejní 
místo, aby lidé nemuseli čekat ve frontě 
a výdej probíhal plynule. Naší výhodou je, že 
jsme v lékárně tři magistry a jedna farma-
ceutická asistentka, takže podle potřeby 
můžeme tato tři místa obsadit pro výdej 
na recepty i volný prodej,“ pochvaluje si 
nové uzpůsobení v oficíně vedoucí lékárnice 
a zároveň vyzdvihuje, že dobrou volbou je 
také fakt, že ráno otvírají již v půl osmé: 
„Právě v té půlhodince do osmi hodin se 
tady zastaví mnoho lidí cestou do práce 
a koupí si, co potřebují.“ 
Podle ní další benefit spočívá v tom, že zmí-
něné nové výdejní místo je poblíž vitrín 

s dermokosmetikou. „Protože zákaznic, 
které si k nám pro tento sortiment chodí, 
máme plno, je dobré, že disponujeme mís-
tem, kde je čas se jim věnovat, s výběrem 
jim poradit a zároveň nezdržovat ostatní kli-
enty, kteří mohou být obslouženi na ostat-
ních výdejních místech,“ podotýká.
V lékárně mají nejen tři výdejní místa, ale 
její personál se běžně domluví třemi cizími 
jazyky, což se ukazuje jako velký bonus. 
„Zvykli si k nám chodit zahraniční studenti, 
protože vědí, že se zde domluví nejen ang-
licky, ale také francouzsky a německy. A je 
jich opravdu dost, protože na různých fakul-
tách v Hradci jich studuje rok od roku více,“ 
upozorňuje magistra Dařbujánová. 

Lákadlem je nejen 
dermokosmetika 
Lékárna U Grandu je lékárnou řetězcovou, 
takže v ní musejí dodržovat určitá pravidla. 
Vedle jednotného designu a brandingu se 
jimi řídí, i pokud jde o sortiment, jeho vysta-
vení, řízení kategorií, centrální letákové akce 
a podobně. Jak ale Veronika Dařbujánová 
zdůrazňuje, velkou výhodou řetězce IPC je 
skutečnost, že zároveň mají od vedení 
takzvaně volnou ruku v tom, nač by se napří-

klad nad rámec daného sortimentu chtěli 
více zaměřit. „Velmi to oceňuji, protože ku-
příkladu v naší lékárně to znamená, že se 
můžeme zaměřit na homeopatii. Já i moje 
kolegyně máme specializované vzdělání, 
takže můžeme zájemcům poskytnout nejen 
poradenství, ale máme také celkem široký 
sortiment homeopatických přípravků,“ říká 
magistra Dařbujánová a potvrzuje, že 
o tento segment je v jejich lékárně velký 
zájem: „Postupem doby se takříkajíc šep-
tandou mezi lidmi rozšířilo povědomí o tom, 
že máme homeopatik velký výběr a doká-
žeme v tomto ohledu i poradit, takže k nám 
někteří zákazníci kvůli nim začali pravidelně 
chodit.“ 
V lékárně U Grandu vedou i takzvané tká-
ňové neboli Schüsslerovy soli, jejichž hlavní 
výhodu spatřuje vedoucí lékárnice v tom, že 
se dají snadno aplikovat a jejich užívání je 
velmi jednoduché. „I pokud jde o tyto pří-
pravky, máme už velký okruh klientů, kteří si 
je u nás kupují. Své pacienty k nám pro ně 
posílá i jedna lékařka z Pardubic,“ upozor-
ňuje Veronika Dařbujánová a zdůrazňuje, jak 
je důležité se zákazníkům, kteří potřebují 
řešit nějaký problém, věnovat a komuniko-
vat s nimi: „Pro Schüsslerovy soli si k nám 
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s tím, když s eReceptem v mobilu přijdou 
lidé se starými typy telefonů a podobně, 
tady nic takového člověk nezaslechne. Ve-
doucí lékárnice si s kolegyněmi zavedení 
elektronické preskripce pochvaluje 
a na dotaz ohledně fungování systému 
ověřování léčiv nespouští lavinu nářků. 
Naopak nadšeně vypráví: „Za nejzásad-
nější pro dobré fungování lékárny považuji 
to, jak to klape v jejím kolektivu. Jsem 
přesvědčená o tom, že když si takříkajíc 
sedne personál lékárny, zákazníci to vy-
cítí. Určitě je doslova výhra, že sem 
všechny s kolegyněmi chodíme rády, 
do práce se těšíme, vycházíme si vstříc 
a jsme naladěny na stejnou notu. Jsem 
přesvědčená o tom, že nepřeháním, když 
řeknu, že je na nás vidět radost z práce, 
která se přenáší do vztahu se zákazníkem. 
Lidé sice primárně potřebují dostat lék, 
odbornou a srozumitelnou informaci 
o jeho užívání, interakcích a nežádoucích 
účincích, ale stejně tak potřebují milé 
slovo, vstřícné gesto, laskavost. Důležité 
je s nimi promluvit o tom, co je trápí, protože 
pak jim můžeme daleko lépe pomoci. Divy 
také dělá to, když si pamatujete, jak se zá-
kazník jmenuje, a oslovíte ho jménem.“
Všechny tyto na první pohled zdánlivé 
maličkosti se určitě velkou měrou podílejí 
na tom, že U Grandu nemají nouzi o věrné 
zákazníky a že k nim klidně přes celé 
město dojíždějí například lidé, kteří změ-
nili zaměstnání a v blízkosti lékárny již ne-
pracují. Ta cesta za známými magistrami, 
u nichž vždy získají dobrou radu i vlídné 
slovo, jim totiž stojí za to.

Markéta Grulichová

marketa.grulichova@atoz.cz 

zvykli chodit lidé, kteří jsou nakloněni alter-
nativní medicíně. Obvykle se s námi dají 
do hovoru, popíší nám, jaké potíže je trápí, 
a ptají se, co bychom jim doporučili. Když 
s nimi problém takto prodiskutujeme, mů-
žeme jim pak kromě alopatických léků na-
bídnout nějaké další podpůrné řešení, 
nejlépe takové, které máme vyzkoušené 
praxí, na sobě, na své rodině.“
Další velmi silnou kategorií, na kterou se 
v lékárně U Grandu specializují, je dermo-
kosmetika. „Díky ní jsme vyhlášení. Od 
všech značek dermokosmetiky, kterou nabí-
zíme, máme kompletní sortiment. Troufnu si 
říct, že například kosmetiku značky Nuxe 
mnoho lékáren v Hradci Králové v nabídce 
nemá. Časem si lidé zvykli, že máme 
opravdu široký sortiment, takže se z nich 
stali naši věrní zákazníci. Přispěla k tomu 
i dermoporadkyně, která u nás v lékárně 
dlouho pracovala a jejíž služby klientky 
vyhledávaly. Nyní už je sice v důchodu, 
ale poradenství se ujala naše kolegyně 
– farmaceutická asistentka. Co se nám také 
osvědčuje, je mít dostatek testerů, aby si 
zákaznice mohla přípravek vyzkoušet, při-
vonět k němu a podobně. To hraje při výběru 
obrovskou roli,“ pochvaluje si magistra 
Dařbujánová a vyzdvihuje, že mezi zákazni-
cemi, které k nim cíleně přicházejí nakupo-
vat dermokosmetiku, jsou zastoupeny 
všechny věkové kategorie od dívek přes ženy 
středního věku až po starší dámy. 
Pokud jde o tradiční kategorie, podle Vero-
niky Dařbujánové se u nich hodně prodávají 
léčivé přípravky na nachlazení a analgetika: 
„Tím, že v okolí hodně lidí pracuje a dnes je 
trend příliš nemarodit, zaběhnou si k nám ze 
zaměstnání koupit potřebné léky, aby mohli 
dál v práci fungovat. Lidé už si také zvykli, že 
máme široký sortiment ústní hygieny, takže 
zde dost kupují zubní i mezizubní kartáčky 
a zubní pasty. A také prodeje čajů se zvyšují, 
což je výsledek naší cílené práce. Lidé si ne-
přijdou primárně pro čaj, ale když jim ho na-
příklad k lékům na nachlazení nabídneme 
jako důležitý doplněk léčby, koupí si ho.“ 
Pokud jde o magistraliter přípravu, nelze ji 
v této lékárně označit za silnou, ale podle 
vedoucí lékárnice v případě potřeby při-

praví, co je v jejich silách. „V lékárnách na-
šeho typu se ale s recepty na magistraliter 
přípravu setkáváme spíše méně,“ podotýká. 

Bohoušek s Bohunkou se 
neobvykle vydařili
V řetězci IPC mají zavedený věrnostní pro-
gram s kartou Pharmacard. „Na práci s věr-
nostní kartou jsme se dost zaměřili. 
Snažíme se, aby věrní zákazníci byli jejími 
držiteli a využívali výhody, které jim posky-
tuje, ať už jde o slevy, které mohou díky na-
sbíraným bodům získat, nebo o dárky,“ říká 
Veronika Dařbujánová a připojuje, že dár-
kové předměty v podobě dvojice plyšových 
medvědů Bohouše a Bohunky se skutečně 
povedly. A stejně tak si pochvaluje další 
dárkové předměty, které v rámci věrnost-

ního programu mohou klientům nabídnout: 
„Je fajn, že s námi komunikovalo vedení ře-
tězce a ptalo se nás na názor, o jaké další 
předměty by bylo vhodné sadu dárků rozší-
řit. Od Nového roku tak přibyla praktická 
plátěná taška s obrázkem Bohouše 
a osuška, která je velmi decentní, takže není 
určena jen pro děti. Přestože tyto dva dárky 
máme v nabídce jen krátce, už si je od nás 
odneslo plno držitelů věrnostní karty.“ 
Další záležitost, kterou si v lékárně pochva-
lují, je centrální leták. „Přiznám se, že bych 
nikdy dřív neřekla, jakou sílu může leták mít. 
Je pravda, že je dobře udělaný a má několik 
důležitých aspektů, díky nimž se s ním vý-
borně pracuje, a pomáhá nám. Je sezonní, 
jsou do něj zařazeny produkty, které lidé 
znají a které jim můžeme doporučit, protože 
se s jejich kvalitou i výběrem ztotožňujeme. 
A obrovskou výhodu spatřujeme v tom, že 
leták je v platnosti zhruba měsíc a půl, takže 
zákazníci mají i dost času si ho prohlédnout, 
a když něco potřebují, vědí, že jeho platnost 
nekončí po týdnu či dvou. Díky tomu o vý-
hodnou koupi nepřijdou, i když zrovna hned 
nemají cestu kolem lékárny,“ popisuje 
Mgr. Dařbujánová a připouští, že frekvence 
pěti letáků do roka se jí zdá ideální. 

Naladěné na stejnou notu
V hradecké lékárně U Grandu mají beze-
sporu bohatou nabídku v nejedné katego-
rii i dostatek prostoru pro obsluhu 
zákazníků a pacientů, ale takových léká-
ren funguje po republice hodně. Co v ní 
ale člověka po chvilce zaujme mnohem 
víc než regály naplněné zbožím, je celková 
atmosféra. V době, kdy se lékárenským 
trhem line proud stížností a kritiky na sys-
tém ověřování léčiv, zdlouhavou práci 

M

Mgr. Veronika 
Dařbujánová

Vzdělání: 

2001 – Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
2004 – Atestace lékárenství I. stupně

Praxe: 

2001–2006 –  Lékárna Čtyřlístek, Chodov – lékárník- 
-asistent 

2006–2011 –  Lékárna U Sluníčka, Pardubice – vedoucí 
lékárník

2012 – Pharmacie Bollen, Brusel – lékárník
12/2012 –  Lékárna IPC U Grandu, Hradec Králové – 

vedoucí lékárník 

Zájmy: 

Cestování, hory, cyklistika, lyžování, setkávání s přáteli
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do spotřebitelských, respektive skupinových 
balení. Důvod bulkových doprav je zřejmý – 
redukce nákladů. Hromadné přepravy 
v transportním balení mají mnohdy několi-
kanásobně menší objem než například tab-
lety balené do blistru a papírových krabiček. 
Stejně jako se snižují náklady na přepravu, 
značně klesají i nároky na skladování. 
Balení do spotřebitelského balení totiž pro-
bíhá až v určitých dávkách podle aktuálních 
potřeb lékárenských nebo obchodních ře-
tězců. 
Po dominantní námořní dopravě následuje 
letecký režim zejména pro dálkovou meziná-
rodní a mezikontinentální přepravu dražších 
léčiv nebo vakcín. Rostoucí zájem vedl 
k tomu, že The International Air Transport 
Association vytvořila centrum excelence pro 
farmaceutickou logistiku. Cílem je díky certi-
fikacím dosáhnout vyššího standardu v pro-
cesu manipulace s farmaceutickými výrobky. 

Logistický trh v oblasti zdravotnictví a bio-
technologií se dynamicky vyvíjí. Doprava 
i skladování jsou neustále žádanější, což 
souvisí s postupujícím nákupem léků a zdra-
votnických potřeb na internetu a B2C distri-
bucí. Roste také frekvence závozů do 
lékáren. Primárním cílem logistiky a distri-
butorů je zachovat celistvost dodavatel-
ského řetězce farmaceutických produktů. 
Globální farmaceutický logistický trh byl 
v roce 2018 oceněn na 76,4 miliardy ame-
rických dolarů a očekává se, že v letech 
2019 až 2025 poroste o 3,5 % meziročně. 
Vyplývá to alespoň z údajů Grand View Re-
search (GVR). Jedním z trendů je rostoucí 
počet fúzí a akvizic za účelem rozšíření geo-
grafické působnosti a dovedností. Mezi nej-
významnější globální logistické operátory 
v oblasti zdravotnictví patří FedEx Corp, DB 
Schenker, Deutsche Post DHL, United Parcel 
Service of America, CEVA Logistics, Conti-

nental Air Cargo, Biotec Services Internatio-
nal nebo Air Canada Cargo. 

Logistika podpořená 
generiky
Poptávka po farmaceutické logistice se zvy-
šuje zejména v USA v důsledku rostoucího 
prodeje generických léků a reforem v oblasti 
zdravotnictví, které upřednostňují generika. 
Současně je však trh v oblasti Severní Ameriky 
poměrně fragmentovaný vlivem přítomnosti 
vysokého počtu regionálních a mezinárod-
ních společností.
Přední logistické společnosti se snaží nabí-
zet řešení dodavatelského řetězce založené 
na digitálních technologiích (např. cloud) 
nebo prvcích pro zabezpečení celého doda-
vatelského řetězce. Klíčem je pomoci výrob-
cům originálních i generických léčiv či 
zdravotnických produktů ověřit pravost léčiv 
a přípravků v průběhu celého dodavatel-

ského řetězce. Zejména globální logistické 
toky jsou vystaveny rizikům „kontaminace“ 
padělanými léky.
Z hlediska dopravy, skladování i distribuce 
je klíčovým požadavkem uchování chlaze-
ného řetězce. Podle údajů GVR (2018) však 
přibližně osmdesát procent globálního far-
maceutického logistického trhu tvoří tep-
lotně nekontrolovaná logistika. Podle 
předpokladů do roku 2025 poroste dále po-
ptávka po zboží, které nemusí být přepravo-
váno a skladováno v chlazeném prostředí. 

Moře vede, následují 
letadla
Mnoho výrobců přesunulo svou výrobu léků 
do Asie. Léčivé přípravky nebo jen doplňky 
stravy pak často cestují do Evropy po moři. 
U nelicencovaných přípravků se tak často 
děje ve formě bulku, kdy teprve v zemi nebo 
regionu cílové konzumace dochází k balení 

 

pod palbou 
paragrafů

Legislativa, která souvisí s přepravou 

a skladováním léčiv a zdravotnických potřeb, 

se průběžně zpřísňuje. Celé prostředí je výrazně 

regulované, což platí nejen pro výrobu a prodej, 

ale i dodavatelské řetězce. 
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Podmínky pro celý řetězec
Jedním z důležitých prvků pro logistiku far-
maceutických produktů je certifikace 
správné distribuční praxe (GDP – Good Dis-
tribution Practice). „Veškeré požadavky jsou 
stanoveny předpisy Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv a distribuční dokumentací. 
Velký důraz je kladen na přepravní pod-
mínky, dodržování požadovaných teplot (ob-
zvláště u termolabilních léčiv) nebo 
na sanitaci prostor,“ vysvětluje PharmDr.
Tomáš Lukš, ředitel lékáren a distribuce 
společnosti EUC. 
GDP mimo jiné dokládá, že daná společ-
nost plní předpisy Evropské komise pro 
správnou distribuční praxi farmaceutik, 
platí po dobu tří let a poté musí firma opět 
projít certifikací. GDP je pro klienta, jenž 
outsourcuje své logistické kapacity, záru-
kou kvality poskytovaných služeb. Týká se 
to mnoha oblastí jako logistické toky nebo 
tracking zásilek. „Naše zboží je standardně 
zabezpečeno podle GDP. Kontejnery i pře-
pravní balení jsou zaplombované. Pokud je 
plomba porušená, nesmí se zboží použít. 
Při zabezpečení sortimentu neděláme ve-
liké rozdíly mezi léky a potravinovými do-
plňky. Procesy jsou nastaveny stejně 
a na všechno dodržujeme zpřísněný režim 
přepravy,“ popisuje konkrétní postupy 

v praxi Petr Závodný, head of business ope-
rations ze společnosti Dr. Max Pharma. 

Boj proti padělkům
Legislativní požadavky spojené se správnou 
distribuční praxí stále rostou. Paweł Janicki, 
senior business development director spo-
lečnosti FM Logistic, říká: „Farmaceutický 
průmysl v dnešní době vyžaduje především 

transparentní a bezpečné postupy v celém 
dodavatelském řetězci, jejichž cílem je zajis-
tit bezpečnost léčivého přípravku při výrobě, 
skladování i přepravě. Je za tím nutnost 
ochránit pacienta před poskytnutím pro-
duktu, který nesplňuje požadavky na kva-
litu.“ Za tím účelem dochází k hledání 
společných platforem nejen pro evropský 
logistický tok léčiv. Například Pharma 

Logistics Network původně zakládaná spo-
lečnostmi Cavalier Logistics a BPL Germany 
nyní nabízí spojení logistických providerů 
s jedním akreditovaným procesním standar-
dem pro celý dodavatelský řetězec. 
Nejnovějším přírůstkem v legislativě souvi-
sejícím s farmacií a logistikou je takzvaná 
protipadělková směrnice – Falsified Medi-
cine Directive 2011/62/EU, která platí 

Léky s GDP propouštíme na trh 
po šaržích

„Skladové procesy pro různé skupiny produktů jsou nastaveny rozdílně. V případě 
léků s GDP musíme každou šarži finálního výrobku takzvaně propouštět na trh. 

Všechny se vzorkují a fotí, teprve poté je uvolňujeme do distribuce. U nelicencova-
ného zboží – potravinových doplňků a zdravotnického sortimentu – kontrolujeme 

kaž dou šarži bulku a propouštíme vždy první výrobu finálního výrobku. Další výrobní 
šarže finálního výrobku ze stejného bulku již analyzujeme jen náhodně. Počty v rámci 

jednotlivých šarží se liší od 5000 do 20 000 hotových balení, což představuje 
300 000 až 1,5 milionu tablet.“ 

Petr Závodný,

 head of business operations, Dr. Max Pharma
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od začátku února loňského roku. „Nejvyšší 
důraz je v současnosti kladen právě na bez-
pečnost a zajištění jakosti léčiv. Po plné 
aplikaci protipadělkové směrnice bude 
možné dohledat distribuční cestu jakéhoko-
liv balení v rámci Evropské unie,“ dodává 
Tomáš Lukš. „Cílem protipadělkové směr-
nice je zabránit vstupu padělaných léčivých 
přípravků do legálního dodavatelského ře-
tězce,“ vysvětluje Mikuláš Černý, marketin-
gový manažer GS1 Czech Republic. 
„Za tímto účelem směrnice zavádí povinné 
ochranné prvky, které umožňují u vybraných 
léčiv identifikovat jednotlivá balení a ověřit 
jejich pravost pomocí jedinečného identifi-
kátoru. Dále pak zajišťuje, že nebylo ne-
oprávněně manipulováno s vnějším obalem; 
k tomu slouží takzvaný anti-tampering de-
vice,“ vysvětluje dále Mikuláš Černý. 

Logistické inovace pod 
vlivem legislativy
Legislativu a vývoj na trhu museli zohlednit 
i logističtí operátoři. „Například na FMD 
jsme reagovali logistickou inovací. Úspě-
chem v oblasti procesů bylo vytvoření efek-
tivního systému dvojí kontroly produktů 
během vychystávání a přípravy objednávek 
pomocí kontroly hmotnosti a systému pick-
-to-light, jakož i přípravných procesů pro 
bezpečnou serializaci, zejména procesů vy-
řazování z oběhu,“ říká Paweł Janicki.
Další logistický provider, Gefco, před kon-
cem roku získal od Bureau Veritas certifikaci 
GDP pro silniční přepravu farmaceutických 
produktů v dalších devíti zemích. Aktuálně 
má firma certifikát GDP v 15 zemích. Nově 
disponují certifikátem GDP Bulharsko, Itálie, 
Maroko, Polsko, Srbsko, Slovinsko, Švýcar-
sko, Turecko a Velká Británie. Aktuálně cer-
tifikované země navázaly na předloňské 
certifikace procesů v České republice, 
na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku 
a ve Francii. „V roce 2020 budeme usilovat 
o rozšíření certifikace do dalších evropských 
zemí,“ sdělil Tony Gunn, výkonný viceprezi-
dent letecké a námořní divize společnosti.

Jak na legislativu reagují uživatelé logistic-
kých služeb, dokládá následující případ. 
Společnost Dahlhausen CZ distribuuje zdra-
votnické potřeby širokému okruhu odběra-
telů. Před dvěma lety zavedla systém 
řízeného skladu, což jí usnadnilo skladové 
operace a poskytlo aktuální přehled o stavu 
zásob. Firma však musela reagovat také 
na požadavky a nároky připravovaného sys-
tému povinného značení zdravotnických 
prostředků v rámci EU (UDI – Unique Device 
Identification). Proto ve spolupráci s organi-
zací GS1 Czech Republic (k tématu UDI 
i FMD pořádá speciální školení) provedla 
rovněž implementaci GS1 DataMatrix, je-
jichž velkou výhodou je schopnost kódování 
velkého množství informací na malém pro-
storu. 2D kód nese až 2335 alfanumeric-
kých nebo 3116 numerických znaků, a lze 
tak kódovat například šarže nebo data po-
užitelnosti. Důvodem zavedení 2D nosiče 
byl podle vedoucího projektu za Dahlhau-
sen CZ Pavla Burdy záměr implementovat 
systém, který půjde naproti připravované 
legislativě týkající se UDI. „Problematiku 
jsme řešili s předstihem tak, aby v mo-
mentě, kdy vejde nová úprava v platnost 
a všichni naši dodavatelé budou označovat 
svoji produkci identifikátorem UDI zakódo-
vaným spolu s dalšími povinnými údaji 
do 1D kódu GS1- 128 nebo dvojdimenzio-
nálního kódu GS1 DataMatrix, odpadlo ja-
kékoli ruční zadávání dat,“ vysvětluje Pavel 
Burda.

Regulace nekončí
Pro logistiky z farmaceutické branže je 
v současnosti důležité naplnění aktuálních 
i budoucích požadavků a nařízení (FMD, 
UDI). Nelze se však domnívat, že by šlo 
o poslední nároky v této oblasti. Logistika 
farmaceutického zboží nebo zdravotnických 
potřeb bude i nadále jednou z nejregulova-
nějších oblastí. 

Stanislav D. Břeň

stanislav.bren@atoz.cz

Logistická řešení 
šitá na míru

Že zdravotnictví klade mimořádné nároky na všechny své dodavatele a partnery, 
potvrzuje i Eva Děkanová, manažerka marketingu společnosti Geis CZ. V plné 

míře to platí i o manipulaci, skladování a přepravě. Pro logistiku mnohdy životně 
důležitých produktů, vyžadujících i speciální zacházení, se proto vybírají 
partneři, kteří disponují potřebnými znalostmi a zkušenostmi, špičkovou 

kvalitou a vysokou úrovní IT. 
Skupina Geis již 12 let zajišťuje provoz distribučního centra WDC (World 
Distribution Center) pro společnost Siemens Healthineers v německém 

Neu-Isenburgu. Odtud se distribuují náhradní díly pro lékařskou a laboratorní 
techniku do celého světa. Objednávky přicházejí prostřednictvím různých 

datových rozhraní a zboží musí být připraveno k odeslání ve velmi krátkém čase, 
v některých případech i během 15 až 20 minut. Většina lékařských náhradních 

dílů se odtud odesílá kurýrem na nedaleké letiště ve Frankfurtu, odkud se 
distribuují do 170 zemí po celém světě.

Dalším významným zdravotnickým projektem skupiny Geis je zajištění 
skladování a zásobování pro závod na výrobu dialyzačních přístrojů společnosti 

Fresenius Medical Care ve Schweinfurtu. Nově vybudované logistické 
a distribuční centrum využívá nejmodernější inteligentní technologie maximálně 

snižující zatížení životního prostředí. 
V České republice skupina Geis realizuje v oboru zdravotnictví náročný logistický 

projekt pro společnost Mölnlycke Health Care, která patří mezi přední světové 
dodavatele jednorázových chirurgických produktů a výrobků pro ošetření ran. 

Geis odpovídá za distribuční logistiku přímo v novém závodě švédské firmy 
v Havířově. Důraz se zde klade především na špičkovou kvalitu, protože se 

manipuluje se sterilním materiálem – jednorázovými chirurgickými sadami pro 
nemocnice. Součástí výroby je největší sterilizační linka v Evropě.

„Výroba v tomto závodě byla spuštěna v květnu 2017. My pro Mölnlycke 
pracujeme od samého začátku, samozřejmě po intenzivní fázi příprav,“ 
vysvětluje Pavel Křížek, ředitel produktu Logistika ve společnosti Geis. 
„Přebíráme zboží ze sterilizačních zařízení, kontrolujeme obaly, třídíme 

a kompletujeme objednávky pro distribuci ke koncovým zákazníkům do celého 
světa.“

Spolupráce se zákazníkem začala analýzou jeho požadavků. Na základě 
výsledků analýzy Geis připravil komplexní řešení, které zahrnuje nejen celkové 

uspořádání skladových prostor, ale také veškeré procesy a kontrolní 
mechanismy. Geis zajistil i kompletní vybavení skladu a jeho personální 

obsazení. Důležitou součástí přípravy bylo nasazení informačních technologií. 
Sklad funguje v systému LFS 400 společnosti Geis, který je kompletně napojen 

na SAP systém společnosti Mölnlycke.
Společnost Mölnlycke předem vyškolila zaměstnance firmy Geis tak, aby při 
manipulaci se sterilním zbožím dokázali pracovat ve vynikající kvalitě. K další 
optimalizaci procesů slouží Týmový program optimalizace (TOP), což je vlastní 

program skupiny Geis, který za běžného provozu zajišťuje kontinuální udržitelný 
proces zlepšování. 

Sklad je součástí výrobního závodu, neboť expedice bezprostředně navazuje 
na sterilizační komory. Je v provozu šest dní v týdnu (od pondělí do soboty) 

v době od 6 do 18 hodin. „S tím, jak Mölnlycke ve výrobě postupně optimalizuje 
sterilizační cykly a navyšuje kapacitu sterilizace, zvyšuje se také množství zboží, 

které prochází skladem. Proto už byly přidány sobotní směny a nyní 
připravujeme spuštění nepřetržitého provozu. Sklad bude obsluhovat finálně 

kolem 40 zaměstnanců,“ říká vedoucí provozu Pavel Kotula. 
Na začátku spolupráce se sterilní zboží vychystávalo pouze k expedici do dalších 

skladů společnosti Mölnlycke v Evropě ve Švédsku, Belgii, Francii a Polsku. 
K tomu se posléze přidaly letecké zásilky a lodní kontejnerová přeprava 

do Malajsie. V roce 2019 proběhl pilotní projekt dodávek přímo ke koncovému 
zákazníkovi ve Velké Británii. Projekt dopadl úspěšně, a tak Geis postupně 

od roku 2020 začíná vychystávat zboží pro přímou expedici k dalším koncovým 
zákazníkům – momentálně do Francie. Cílem je postupně přidávat k přímé 

expedici co nejvíce zákazníků.
Souběžně s tím Geis spolupracuje se společností Mölnlycke také na zvyšování 

kvality doručování zásilek. Zkoušejí se proto nové obalové materiály, různé 
způsoby nakládky a podobně, aby se zamezilo poškození drahého sterilního 

materiálu.
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Proti padělkům léčiv

„V přepravě léčiv jsou dlouhodobě vyžadovány vysoké standardy jak na přepravu, 
tak i dokumentaci k přepravě. Příkladem rozšíření dokumentace v roce 2019 bylo 

zavedení takzvané protipadělkové směrnice Evropské unie, FMD 2011/62/EU.

Tomáš Lukš, 

 ředitel pro lékárny a distribuci EUC

Procedury ve výrobě i v logistice

„Procedury musí být nastaveny nejen ve výrobních, ale i logistických procesech, což 
poskytuje dvojí kontrolu. Stejně důležitým prvkem je nastavení účinného distribuč-
ního systému, který zaručí včasné dodání produktu pacientovi, zajistí kontinuitu do-

dávek produktů, minimalizuje paralelní dovoz a vývoz a zvýší efektivitu nákladů.“  

Paweł Janicki, 

 senior business development director , FM Logistic

PP

NÁRODNÍ SYSTÉM PRO OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI LÉČIV 
FUNGUJE JIŽ ROK

•  Projekt ověřování pravosti léčiv v lékárnách byl spuštěn do ostrého provozu dne 9. února 2019. 

•  Za rok provozu prošel systém, lékárníci, distributoři i držitelé rozhodnutí o registraci (výrobci) nejednou zatěžkávací zkouškou, 

které vedly k odstranění problematických IT řešení v evropském systému. 

•  Český Národní systém pro ověřování pravosti léčiv (NSOL) prokázal v průběhu roku provozu svou funkčnost. 

•  V 7. týdnu 2020 klesl podíl alertů na 0,08 % (z počátečních 8–10 % v únoru 2019).

•  I nadále lze podle dohody s Ministerstvem zdravotnictví v zájmu zachování dostupnosti léčiv pacientům vydat přípravek, 

který vyvolal alert v dobré víře, že nejde o padělek.



je logickým krokem
Majitelé českých e-shopů si uvědomují, jaký potenciál pro ně skýtají zahraniční trhy. Každým rokem jim rostou tržby 

a tuzemsko jim začíná být malé. Proto není divu, že se poohlížejí po nových působištích. Do karet jim navíc hraje to, 

že o nákupy na internetu je v globálním měřítku stále větší zájem. Některé z nich již mají expanzi za sebou, další se 

nacházejí v přípravné části. Kdy je tedy pravý čas na nové trhy proniknout a jak expanzi řídit, aby proběhla dobře?

 E-COMMERCE

tknout, že je právem zajímavý. „Třeba 
v Rumunsku roste e-commerce meziročně 
o 30 procent. Na dvojnásobný počet obyva-
tel zde působí zhruba třetinový počet 
e-shopů než u nás a na celkovém retailu 
země se zde e-tail podílí už čtyřmi procenty,“ 
prozrazuje Tomáš Braverman, ředitel nákup-
ního rádce Heureka Group. O tom, kdy zva-
žovat vstup na nový trh, může rozhodnout 
i to, že ten tuzemský mu je malý. 

Domácí internetové obchody v posledních 
letech čím dál tím častěji pomýšlejí na rozší-
ření své působnosti do zahraničí. Podle sta-
tistik společnosti Acomware je zahraničí pro 
25 % e-shopů pro budoucnost klíčové. 
A zkušenosti to potvrzují. Ten, kdo je rozhod-
nut, by s tímto krokem neměl otálet, protože 
je ta nejvhodnější doba. Ekonomika šlape, 
nákupy zboží, ale i služeb se přesouvají 
na internet a řada spotřebitelů už nenaku-

puje pouze v tuzemských e-shopech.
„Doba vhodná na expanzi je v podstatě kdy-
koliv. Jen je potřeba si uvědomit, že pokud 
nedokážu uspět na domácím trhu, který 
znám a dobře mu rozumím, pak šance, že 
uspěji v zahraničí, je v podstatě nulová,“ 
sděluje Radek Ondrášík, marketingový ředi-
tel firmy Notino.cz. Není přitom divu, že pro 
české e-shopy je stále lákavější pronikat 
na zahraniční trhy. Úspěšný transfer z Česka 

do vybraných evropských zemí za sebou 
mají například VašeČočky.cz, Alza.cz, Zásil-
kovna.cz, Notino.cz, Pilulka.cz, Bonami.cz 
a další zavedené tuzemské značky.

Chce to mít jistotu 
ve vlastním konceptu
Region střední a východní Evropy je pro 
české e-shopy často oblíbeným místem pro 
první kroky do zahraničí. A nutno podo-

E-COMMERCE
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„V rámci České republiky máme největší 
počet e-shopů na jednoho obyvatele v Ev-
ropě, takže konkurence je obrovská a další 
posun na tuzemském trhu může být fi-
nančně náročnější než rozšíření aktivit 
do zahraničí. Tehdy nastává čas se zabývat 
otázkou, zda a kam expandovat. Pro český 
e-shop je samozřejmě nejjednodušší a nej-
levnější expanze na slovenský trh,“ vysvět-
luje Ondřej Žák, výkonný ředitel společnosti 
Zásilkovna.cz. To ostatně potvrzují i zkuše-
nosti společnosti Alza.cz. Podle jejích zá-
stupců je vstup vhodný v době, kdy má 
e-shop na domácím trhu vybudovaný skvělý 
produkt pro zákazníky, který může replikovat 
dál, a v okamžiku, kdy dokáže generovat při-
měřený provozní zisk. „Je naivní si myslet, že 
pokud neumím e-shop řídit v černých čís-
lech na domácím trhu, zahraniční trh mne 
spasí,“ říká business development director 
Jaromír Řánek.
Bohužel i přesto se spousta e-shopů pouští 
do expanze v nesprávnou dobu. „Většinou 
nemají správně nastaveny procesy (pokud 
nějaké existují), neumějí plně vytěžit marke-

ting, kolikrát ani nemají marketingovou stra-
tegii nebo nemají vůbec žádnou strategii, 
mají problémy v týmu, sklad není připraven 
na růst a další části nejsou doladěné,“ kon-
kretizuje Jan Kvasnička, UX designér a on-
-line marketér. Dalším častým problémem je 
absence finančního řízení, kdy se spousta 
e-shopů zaměřuje jen na zůstatek na účtu, 
ale měsíční náklady na chod celé firmy, 
na marketing, návratnost, maržovost a další 
metriky se neřeší. „Ideální čas pro vstup 
do zahraničí je doba, kdy má e-shop jistotu, 
že toto vše má správně nastaveno, a má jis-
totu, že už to moc nemá kam zlepšit a posu-
nout,“ dodává Jan Kvasnička. 
Například Rohlík.cz svoji expanzi ohlásil za-
čátkem minulého roku a celý rok na plánu 
pracoval. „Jsme si jisti naším celkovým kon-
ceptem a chceme ho už otestovat i v zahra-
ničí. Věříme, že máme poměrně unikátní 
technologii, která od začátku do konce 
představuje hlavní byznys. V prosinci jsme 
finišovali přípravy na vstup na maďarský trh, 
konkrétně jsme začali s rozvozem čerstvých 
potravin v Budapešti,“ prozrazuje komerční 
ředitel Olin Novák. Značka má v Maďarsku 
svůj lokální tým a sklad. Pracovalo se 
na tvorbě vhodného sortimentu, připravo-
vala se kampaň a expanze byla spuštěna 
koncem roku.

Kam expandovat nejprve
Maďarsko má přitom z pohledu vstupu velký 
potenciál, a proto v této zemi už mnoho čes-
kých hráčů působí. „Podíl e-commerce 
na retailu v Maďarsku už přesahuje šest 
procent, což je podobně, jako má sousední 

Slovensko, které je pro domácí e-shopy 
skoro samozřejmostí,“ informuje Tomáš Bra-
verman. Maďarská e-commerce roste mezi-
ročně o 20 % a podle odhadů by měla 
během pěti let vzrůst na dvojnásobek a pře-
kročit hranici tří miliard eur. „Díky velikosti 
trhu, jeho růstu a edukovanosti Maďarsko 
během chvíle dožene a možná přeskočí 
i Slovensko,“ podotýká Tomáš Braverman. 
Stejně jako Česko a Slovensko je Maďarsko 
velmi fragmentovaný trh. To znamená, že trh 
nemá jednoho či dva výrazně silné hráče, 
ale je roztříštěn mezi velké množství těch 
menších.
Volba trhu je přece jen specifická a velmi 
náročná. „V úvahu je nutné brát mnohé fak-
tory jako velikost trhu, konkurenci, logistic-
kou dostupnost, náročnost, marketingové 
náklady a tak dále. Statisticky mohu potvr-
dit, že naši čeští klienti nejčastěji po Sloven-
sku expandují do Maďarska. Následuje 
Rumunsko a Polsko,“ konkretizuje Tomáš 
Vrtík, managing partner společnosti Expan-
deco. Expanze do zahraničí představuje 
velký mentální krok pro celou firmu, je tedy 

výhodné zvolit geograficky i historicky po-
dobnou zemi. „Naše první kroky tak směřo-
valy po Slovensku dále do Maďarska 
a Rakouska,“ uvádí Jaromír Řánek. Vždy je 
tak potřeba udělat analýzu dané země, aby 
e-shop věděl, na jaký trh chce e-shop pustit. 
„Jsou i takoví střelci, kteří prostě danou 
zemi spustí a pak teprve zjišťují, co je po-
třeba – kolikrát jim to i funguje, ale je to ča-
sově a finančně hodně náročné, než když se 
pořádně připravíte. Každá země má svá 
specifika a nejprve ji musíme poznat, než se 
vůbec rozhodneme, zda má pro nás smysl,“ 
vysvětluje Jan Kvasnička. To potvrzuje také 
Radek Ondrášík a dodává, že ideální je začít 
s expanzí v zemi, kterou dobře znám a jsem 
schopen ji i logisticky dobře obhospodařit.

Rodilý mluvčí výrazně 
pomůže
Vstup na nový trh není levnou záležitostí 
a vybudování pozice v novém prostředí je 
běh na dlouhou vzdálenost. „Na začátku by 
tak určitě měla být důkladná analýza no-
vého trhu. Je důležité mít informace o kon-
kurenci, o tom, zda je na trhu o služby 
a produkty e-shopu zájem, informace o ce-
notvorbě, jaké jsou legislativní požadavky, 
trendy v platebních metodách, jak funguje 
DPH a jaký způsob dopravy je oblíbený 
a spolehlivý,“ míní Ondřej Žák. Samozřej-
mostí by měla být lokalizace e-shopu a pří-
tomnost rodilého mluvčího v týmu. 
Jednoduše udělat vše pro to, abyste si zís-
kali důvěru nových zákazníků. „Osobně bych 
se spíše podíval na více trhů najednou 
a vstoupil bych na ten, kde mám vzhledem 

k druhu zboží, které nabízím, největší šanci 
uspět,“ dodává Ondřej Žák.
Nevelkou, ale z pohledu potenciálu a růstu 
zajímavou zemí je Chorvatsko. „Pár tisícovek 
e-shopů v Chorvatsku tvoří v eurech téměř 
půlmiliardový obrat. Chorvaté na internetu 
nakupují rádi, podíl on-line nákupů je zde 
za hranicí pěti procent celkového retailu 
a během pěti let by měl dosáhnout deseti-
procentního podílu,“ doplňuje Tomáš Bra-
verman. V posledním roce zaznamenal 
v této zemi významný růst například seg-
ment s parfémy, vibrátory anebo sekačkami 
na trávu. „V případě on-line nákupu potravin 
je zapotřebí řešit poměrně dosti specific-
kých předpokladů. Tím, že rozvážíme čerstvé 
potraviny, a to do dvou hodin od objednání 
na internetu, jsou logistické procesy 
nákladné. Proto raději spustíme službu 
v milionovém městě než ve statisícovém,“ 
informuje Olin Novák. Klíčové je tedy roz-
hodnutí, na jaký trh vstoupíte.

Trend? Outsourcing
Expandovat svépomocí, nebo se zprostřed-
kovatelem? Na tuto otázku není lehké odpo-
vědět. Je to velmi individuální a záleží 
na tom, co konkrétnímu e-shopistovi více 
vyhovuje. Trend je však outsourcing, hlavně 
zákaznické podpory. „Pro některé české 
e-shopy mimo Prahu, z geograficky odlehlej-
ších měst a obcí, je těžké najít interního člo-
věka na novém trhu, a proto vyhledávají 
spíše externí řešení,“ shrnuje Tomáš Vrtík. 
I podle zástupců společnosti Zásilkovna.cz 
je lepší využít spolupráci s odborníky, pro-
tože vstup na nový trh není levný a čím 
méně chyb se udělá, tím rychleji se vložené 
prostředky budou vracet. „Já doporučuji 
kombinaci obou cest. Nedomnívám se, že 
na super vstup do zahraničí je potřebné mít 
jen specialisty na toto téma. Především je 
však vhodné mít všechny nutné informace 
pro správné rozhodnutí a tým lidí, kteří 
na tento vstup budou mít čas. Je vždy dobré 
mít k ruce někoho, kdo s danou zemí má 
zkušenosti. Je to obrovská výhoda,“ pood-
krývá Jan Kvasnička. Kolikrát totiž existuje 
drobnost nebo jedna informace, která celý 
vstup do zahraničí hodně ovlivní, ať je to le-
gislativa, vliv srovnávacích portálů typu 
Heureka, kterých je tam požehnaně a koli-
krát hrají zásadní roli pro úspěch, a další. 
Pokud tyto informace nemáte, můžete svůj 
vstup do zahraničí pořádně ohrozit.
Na začátku je tak nejlepší se poradit 
s e-shopy, které již mají zkušenosti. V Česku 
existuje množství e-commerce akcí, kde si 
e-shopisté sdílejí své know-how a zkuše-
nosti s expanzí. „Například my se na začátku 
snažíme poskytnout co nejvíce informací, 
nezávazně a zdarma. E-shopy se pak mohou 
lépe rozhodovat a zvážit, která cesta je pro 
ně výhodnější,“ vysvětluje Tomáš Vrtík. Vý-
hoda externího konzultanta je určitě v tom, 
že se nakupují ověřená know-how a zkuše-
nosti, které lze okamžitě implementovat 
a řešit krok po kroku vše, co je v rámci ex-
panze potřebné. „Expanze tehdy bývá ča-
sově méně náročná, e-shopy mají opravdu 
všechny potřebné informace pohromadě. 
Pokud se rozhodnou jít vlastní cestou, není 

to nic neobvyklého ani špatného,“ sděluje 
Tomáš Vrtík. Pokud e-shop spolupracuje 
uvnitř firmy s chytrým rodilým mluvčím, který 
má zkušenosti s e-commerce, může to být 
skvělá spolupráce.
Klíčová je tak kombinace know-how, které 
má e-shop z domovského trhu, a znalosti 
prostředí v nové zemi. „Po dlouhém bádání, 
zda máme mít centrální či lokální tým, se 
nám osvědčila kombinace, kdy domácí i lo-
kální manažeři běží za stejnou sadou cílů 
a každý do strategie i taktiky přidává to své. 
Ti domácí znalost a možnosti firmy a ti lo-
kální znalost trhu,“ konstatuje Jaromír 
Řánek. Společnost Notino.cz má za sebou 
už několik podařených vstupů na zahraniční 
trhy a podle zkušeností vždy, když vstupuje 
na nový trh, se snaží o dané zemi zjistit co 
nejvíce. „Ne vždy jsou specialisté na ex-
panze potřeba, mnoho informací dokážeme 
zjistit sami,“ vysvětluje Radek Ondrášík. 
Často také pomůže srovnání s podobnými 
státy, kdy se využijí nejlepší praktiky v dané 
zemi.

Pavel Gregor

pavel.gregor@atoz.cz

Kdy proniknout 
na další trhy

Expanzí by se měly zabývat e-shopy, 
které jsou etablované, stabilizované a 
zároveň už nedosahují příliš rychlého 

růstu na domácím trhu. Souvisí s ní i po-
měrně vysoké náklady, proto je dobré 

být připraven finančně i investičně 
na otevření nového trhu. Je třeba si uvě-
domit, že ani na méně rozvinutých trzích 

vám jako zkušenému zahraničnímu 
e-shopu nedá nikdo nic zdarma. Proto je 
správná marketingová strategie, byznys 
plán a určitá trpělivost vždy na místě.“

Tomáš Vrtík,

managing partner, Expandeco
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na suchou nebo citlivou pleť. I v tomto pří-
padě jsou častějšími nakupujícími ženy 
a nejmladší lidé do 34 let. A 14 % respon-
dentů pak uvedlo nákup výrobků na 
ekzematickou pokožku. Obdobně jako u pří-
pravků na alergie je tento sortiment častěji 
nakupován ženami a mladšími věkovými ka-
tegoriemi.
Průzkum také ukázal, že nejčastějším ná-
kupním kanálem pro sortiment přípravků 
na alergie, suchou, citlivou a ekzematickou 
pokožku jsou kamenné lékárny. Jsou využí-
vány dvěma třetinami populace, nejčastěji 

Výskyt alergie celosvětově stoupá. Podle ve-
řejně přístupných zdrojů postihují alergie 30 
až 35 % populace. Obdobné je to i v případě 
atopického ekzému, jímž trpí 15–30 % dětí 
a 2–10 % dospělé populace. To se samo-
zřejmě projevuje nejen v ordinacích lékařů, 
ale i v lékárnách. „Alergici tvoří velkou sku-
pinu našich klientů. Čím dál častěji se se-
tkáváme s pacienty, pro které je návštěva 
lékárny při řešení jejich alergických potíží 
první volbou. Jsou to v mnoha případech 
lidé, kteří se setkali s alergií poprvé v životě, 
či tací, kteří nepomýšlejí na to, že by jejich 

potíže mohly být alergického původu,“ říká 
PharmDr. Zdeňka Močárková, vedoucí Lé-
kárny Chrastava.
Jana Kolářová, brand manager společnosti 
Bayer, s ohledem na zvyšující se počty aler-
giků a ekzematiků zase podotýká: „Vzhle-
dem k rostoucí incidenci ekzému v populaci 
roste i trh.“ Její slova potvrzuje i Markéta 
Kej dušová, DiS., hlavní dermokoordinátorka 
lékáren dr. Max: „Pokud bych měla v souvis-
losti s alergickými a ekzematickými potížemi 
uvést nějakou změnu, kterou v lékárně v po-
sledních letech pozorujeme, pak je to určitě 

nárůst počtu klientů, kteří se s uvedenými 
potížemi potýkají.“

Benefit v podobě odborné 
konzultace
Z nového průzkumu společností Nielsen 
a Atoz Marketing Services, který byl realizo-
ván letos v lednu, vyplývá, že 24 % populace 
starší 14 let nakupuje alespoň někdy pří-
pravky na alergie. Častěji se jedná o ženy 
a osoby s vyšším vzděláním. Nákup těchto 
přípravků klesá se zvyšujícím se věkem. Jed-
načtyřicet procent osob kupuje produkty 

 

nejčastěji do 
kamenné lékárny

Ačkoli popularita e-shopů včetně těch lékárenských neustále stoupá, průzkumy naznačují, že pokud jde o přípravky 

na alergii a na suchou a ekzematickou pokožku, lidé pro ně míří převážně do kamenných lékáren. Preferují je hlavně 

kvůli možnosti se v nich s farmaceuty poradit o svých problémech a výběru vhodného produktu. 

PHARMA MONITOR

P



34/35
pak osobami ve věku 45 až 54 let. Interne-
tové lékárny v této souvislosti uvedla více 
než pětina dotázaných (22 %). Kromě léká-
ren jsou uvedené produkty nakupovány pře-
devším v drogeriích (46 %). Tento nákupní 
kanál je častěji využíván zejména nejmlad-
šími respondenty a také obyvateli největších 
měst. Pětina osob nakupuje daný sortiment 
v supermarketech nebo hypermarketech 
(častěji muži a nejmladší věkové kategorie) 
a 15 % poté v různých internetových obcho-
dech (častěji lidé do 44 let).
„Lidé v kamenných lékárnách nakupují 
různé výrobky ze sortimentu přípravků 
na alergie, suchou a ekzematickou pleť ze-
jména pro možnost odborně se poradit 
o svých problémech i výběru nejvhodnějšího 
produktu na konkrétní zdravotní potíže. 
Výběr kamenné lékárny je ovlivněn i určitým 
zvykem nákupu sortimentu v tomto nákup-
ním kanálu, ale také vlastnictvím věrnost-
ních kartiček jednotlivých lékáren nebo 
lékárenských řetězců,“ objasňuje RNDr. Bar-
bora Večerková, vedoucí zdravotnického vý-
zkumu společnosti Nielsen. Kromě těchto tří 
hlavních důvodů je možné uvést i vhodné 
umístění lékárny v blízkosti bydliště či za-
městnání nebo spojení nákupu tohoto sorti-
mentu se zakoupením jiných produktů či 
vyzvednutí léku na předpis. Téměř čtvrtina 
nakupujících pokládá přípravky zakoupené 
v lékárně za kvalitnější. Zákazníky motivuje 
i široká nabídka různých produktů, jejich 
dobré ceny, různé bonusové a slevové akce, 
unikátnost značek prodávaných v lékárně, 
ale také doporučení dermatologa (14 %) 
nebo alergologa (9 %). 
Přihlédneme-li k demografickému profilu 
nakupujících v kamenných lékárnách, pak 
lze říci, že muži o něco častěji respektují do-
poručení lékařů, ale také častěji využívají lé-
kárny ze zvyku a vnímaného širokého 
portfolia produktů. Naopak ženy častěji spo-
jují nákup daného sortimentu s pořízením 
i jiných výrobků v lékárně. Je pro ně i více 
motivující možná odborná konzultace 
a vyšší vnímaná kvalita zboží a také skuteč-
nost, že požadovaný sortiment je dostupný 

jen v lékárnách. Lidé nad 45 let navštěvují 
lékárny mimo jiné častěji z důvodu vlastnic-
tví věrnostní kartičky, osoby starší 55 let pak 
také na doporučení lékařů. Naopak mladší 
skupiny nakupujících do 44 let využívají 
nákup v lékárnách zejména pro potřeby 
svých dětí.

Není alergik jako alergik
Že lidé s alergickými či ekzematickými potí-
žemi mají návštěvu kamenné lékárny spoje-
nou s možností odborného poradenství, 
neukazuje pouze průzkum, ale korespon-
duje to i s vyjádřením samotných lékárníků. 
V případě volně prodejných přípravků po-
ukazují v podstatě na dva typy klientů, 
z nichž jeden lékárnu navštěvuje hlavně 
za účelem konzultace. „Setkáváme se se zá-
kazníky, kteří už znají to své a jdou takříkajíc 
najisto a kupují si klasické produkty. V naší 
lékárně, kde je dostatek prostoru i času 
na konzultaci, si ale mnozí rádi nechají po-
radit, zejména když se například klasika 
nezdá dostatečně účinná. Respektují naše 
doporučení a rozhodně takzvaně slyší na to, 
když jim řekneme, že určitý přípravek sami 
používáme nebo že mu důvěřujeme,“ vy-
světluje Mgr. Jitka Junová, vedoucí Elie Lé-
kárny v Praze. 
Také Markéta Kejdušová se zmiňuje o dvou 
základních typech zákazníků: „Nákupní 
zvyklosti pacientů se liší podle toho, zda řeší 
obtíže chronické nebo akutní. Pokud se 
jedná o zákazníka, který se dlouhodobě po-
týká s potížemi, velmi zřídka experimentuje 
a rozhodující je pro něj cena přípravku. 
Nerad investuje do přípravků, které nemá 
vyzkoušené nebo k nim není vzorek na vy-
zkoušení. Naopak klienti, kteří řeší akutní 
potíže, jsou často ochotni koupit novinku 
na doporučení expedienta a cena pro ně 
není obvykle rozhodující.“ Jak dále uvádí, lze 
pozorovat, že zákazníci s alergickými a ekze-
matickými problémy čím dál víc důvěřují po-
moci z lékárny. 
Ještě podrobnější rozčlenění klientely nabízí 
Mgr. Vlastimil Kakrda, vedoucí Lázeňské lé-
kárny v Karlových Varech: „Situace u kate-

inzerce

VÝBĚR NOVINEK

Bayer

Bepanthen Sensidaily – krém s prebiotiky pro intenzivní hydrataci celého 
těla, obohacený o panthenol, přírodní oleje a extrakt z plodu rakytníku

Beiersdorf

Eucerin AtopiControl Acute krém 100 ml, AtopiControl sprej proti svědění 
a AtopiControl Lehká tělová emulze (250 a 400 ml) – přípravky 
na intenzivní péči o atopickou pokožku, zmírňuje svědění

Benepharma CZ

Inhalátor Microlife Neb Professional 2 v 1 s nosní sprchou – inhalátor 
s jemným rozprašováním, u něhož lze nastavit dva stupně intenzity, díky 
čemuž léčivý aerosol pronikne až hluboko do plic, nosní sprcha účinně 
smývá alergeny z nosní sliznice a při alergické rýmě je vhodné ji použít 
před inhalací, součástí přístroje je inhalační maska pro dospělé i děti, 

náustek a náhradní filtry

La Biorganica

Bio dětský tělový olej Inlight a Bio dětský koupelový olej Inlight – pro 
péči o dětskou pokožku, neobsahuje syntetické oleje, vyrobeno 

z rostlinných olejů a bylin

Laboratoire Bioderma

Atoderm Intensive Eye – přípravek na podrážděná víčka při atopické 
dermatitidě i podráždění vyvolaném alergeny, zklidňuje, obnovuje kožní 

bariéru a zároveň jemně odstraňuje make-up

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchèquie

A-Derma Cutalgan Ultra zklidňující sprej – zklidňuje svědění, pálení nebo 
pnutí kůže, s okamžitým chladivým efektem trvajícím až šest hodin; 

A-Derma Emolienční sprej Exomega Control – koncem roku 2020 bude 
řada péče o pokožku se sklonem k atopii rozšířena o emolienční sprej 

s rychlou absorpcí, vhodný pro děti již od narození

V



 Pharma monitor

neustále narážejí na obavy lidí z kortikoidní 
terapie. Například Zdeňka Močárková při-
pouští, že zejména v případě dětských ato-
piků se v lékárně setkávají s přehnanou 
obavou rodičů z kortikoidní léčby, kterou na-
stavil lékař: „Snažíme se vyvrátit nesprávné 
domněnky o závažných nežádoucích účin-
cích správně nastavené kortikoidní terapie. 
A protože maminky žádají dostupné alterna-
tivy kortikoidní léčby, snažíme se s výběrem 
pomoci a doporučit spíše vhodné emolient ní 
krémy a promazávadla. Samozřejmě vždy 
zdůrazňujeme nezbytnou trpělivost a kázeň 
v léčbě a nutnost trvalé péče o kůži ekzema-
tika.“ 
Vlastimil Kakrda k uvedené problematice 
připojuje: „Myslím, že je třeba najít ideální 
kompromis mezi vyšetřením u lékaře, tra-
diční dermatologií, možnostmi volně prodej-
ného sortimentu v lékárně a přírodními 
prostředky. Použití hormonálních preparátů 
bych se nebál. Lékař by si měl ale uvědomit, 
že je třeba s pacientem více komunikovat 
a kontrolovat ho, nejen mu napsat mast 
s kortikosteroidem a okamžitě do čekárny 
poslat pro dalšího nemocného.“ 
Svůj postřeh připojuje i vedoucí lékárny 
Dr. Max v obchodním centru v Praze-Letňa-
nech Mgr. Daniela Vondráčková: „Zákazníci 
se v případě dermokosmetiky zajímají nejen 
o konzistenci a rychlost vstřebávání pří-
pravku a o velikost balení a typ obalu, ale 
sledují hlavně jeho složení, tedy zda obsa-
huje konzervanty a podobně. Klienti také 
vyhledávají alternativní metody léčby 
a ustupují od léčby pomocí kortikoidů.“ Zá-
roveň uvádí, že pozoruje zájem o homeopa-
tii, čínskou medicínu či bylinnou terapii a že 
mnoho pacientů se své problémy snaží řešit 
komplexně, tedy i případnou úpravou jídel-
níčku a podobně.
I Vlastimil Kakrda připouští rostoucí zájem 
o určité typy léčby a přípravků: „Homeopatie 
v souvislosti v uvedenými potížemi není po-
ptávána, ale pacienti se spíše snaží nahra-
dit hormonální přípravky přírodní léčbou. 
Hledají různé koupele, přírodní krémy bez 
konzervačních látek a podobně. V tomto 
ohledu je vidět velký vliv internetu, diskus-
ních fór, mimibazarů a podobných laických 
serverů.“ 
Své zkušenosti má i Mgr. Petra Nováková, 
vedoucí pražské lékárny Těšnov, která říká, 
že pokud jde o nákupní zvyklosti pacientů 
s alergií či ekzémem, většinou se řídí radami 
lékaře, ale také kupříkladu využívají doma 
vyráběné konopné masti. Pokud jde o ho-
meopatii, zájem o ni pozoruje, protože v je-
jich lékárně se na ni zaměřují, a zákazníkům 
mohou nabídnout širokou škálu homeopatik 
na nejrůznější alergické potíže. 
O tom, jak si mnoho zákazníků hlídá složení 
přípravků, se zmiňuje PharmDr. Kateřina 
Nesejtová, vedoucí Lékárny Pilulka Brno-
-Cejl: „Pacienti s vážnějším typem alergie 
zejména na některé složky kosmetických 
přípravků, jako je třeba laurylsíran sodný, 
vědí, co je trápí, a bedlivě sledují složení 
jednotlivých kupovaných produktů. Když jim 
pomáháte sestavit kosmetiku pro celkovou 
a celodenní péči, zjistíte, jak málo přípravků 
mohou používat.“

Rovněž od výrobců zaznívá, že složení pří-
pravků se dostává do popředí zájmu mnoha 
lidí. „V posledních letech lidé s citlivou, su-
chou nebo atopickou pokožkou daleko více 
sledují složení přípravků, které používají. 
Stále více zákazníků vyžaduje přírodní, bez-
pečné a zejména účinné složení těchto pro-
duktů,“ říká Ing. Michaela Davidová, 
product manager A-Derma ve společnosti 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchèquie. 
Podle Mgr. Jany Kundratové, Ph.D., NAOS 
Scientific Manager Czech Republic & Slova-
kia, stále platí, že při výběru přípravků hraje 
velkou roli doporučení lékaře či farmaceuta, 
ale lidé velmi často volí určitý produkt na zá-
kladě jeho složení. „Cílí na přípravky, které 
neobsahují parabeny, detergenty či sulfáty.“
Další pohled na současné trendy nabízí 
Mgr. Andrea Vaníčková, PR & marketing di-
rector společnosti La Biorganica: „Celkově 
vnímáme příklon k čistým přírodním 
značkám, a to nejen s ohledem na jejich 
lepší fungování, ale také s ohledem na ne-
gativní dopady syntetické kosmetiky na ži-
votní prostředí.“ Současně upozorňuje 
na to, že čím dál víc lidí si uvědomuje, že 
ekzém není jen problém kůže, ale může mít 
řadu příčin: potravinové intolerance, stres, 
reakce na nevhodnou kosmetiku a po-
dobně. 

Sezonní záležitost? 
Ne tak docela
Široká veřejnost má alergii většinou zaška-
tulkovanou jako sezonní záležitost. To samo-
zřejmě platí hlavně u pylových alergií. 
Nicméně lze říct, že v lékárnách, jakkoliv 
tam pociťují v jarních měsících zvýšený příliv 
alergiků, se se zájmem o přípravky z katego-
rie alergie setkávají prakticky po celý rok. 
„Pylové alergie mají svoji top sezonu v brz-
kých jarních měsících. Letní alergické potíže 
zahrnují nejčastěji oční potíže a čím dál více 
přibývá alergických reakcí na bodnutí hmy-
zem a sluneční ekzém. S potravinovou aler-
gií se setkáváme u dětských pacientů 
celoročně, rovněž suchý kašel alergického 
původu již není pouze podzimní záležitost. 
Vlivem klimatických změn propukají alergie 
kdykoliv během roku, a tak ani pacienti uží-
vající antihistaminika celoročně nebývají 
vzácností,“ popisuje Zdeňka Močárková. 
Její slova potvrzuje i Daniela Vondráčková, 
která sice říká, že u prodejů zaznamenávají 
sezonní výkyvy a antihistaminika jdou 
na odbyt hlavně na jaře a v létě, ale v po-
slední době i mnohem víc v průběhu celého 
roku. „Problémy zákazníků s atopickou po-
kožkou řešíme celoročně. A co je znát, že 
rychle roste počet kojenců a malých dětí 
s ekzémem,“ doplňuje. 
Také Jitka Junová poukazuje na to, že o aler-
giích nelze mluvit jako o výhradně sezonní 
záležitosti: „Sezona alergických potíží se 
vzhledem k proměnám klimatu velmi rozší-
řila, a také narůstá počet alergií, které ne-
souvisejí s přírodou. Přípravky na alergické 
potíže v podstatě nyní prodáváme celo-
ročně, zjara a v létě ale prodeje pochopi-
telně zřetelně rostou.“
Naopak PharmDr. Libor Číhal z Lékárny Pi-
lulka v Břeclavi říká, že u nich je prodej uve-

gorie alergie je v podstatě stabilní. Část 
pacientů je zvyklá na svoje přípravky, druhá 
část neustále zkouší různé produkty a snaží 
se najít rychlé řešení svých potíží, které ale 
neexistuje. A část pacientů si při výběru pro-
duktů vyslechne radu lékárníka.“ Zároveň 
uvádí, že je na lékárně a odborných znalos-
tech jejích pracovníků, jaký sortiment budou 
nabízet a jak budou poptávku pacientů re-
gulovat s tím, že dobře fungují také doporu-
čení od lékařů. 
Kdo a při jaké příležitosti si v lékárně ne-
chává poradit, se zjišťovalo i v uvedeném 
průzkumu. Ukázalo se, že více než tři pětiny 
osob si alespoň občas nechávají v kamenné 
lékárně poradit ohledně výběru přípravků 
na alergie, na suchou a citlivou či ekzema-

tickou pleť. Jedná se častěji o zákazníky 
ve věku 35 až 44 let, ale i o osoby starší 
55 let a vysokoškoláky. Pravidelnou či 
častou konzultaci ohledně výběru správných 
přípravků využívá 28 % oslovených. V tomto 
případě jde častěji o ženy, nejmladší re-
spondenty do 34 let a osoby s nižším vzdě-
láním. A pouze 8 % dotázaných uvedlo, že 
možnou konzultaci v lékárně nevyužívá.

Strašák jménem kortikoidy
Podobně jako v jiných kategoriích i u pří-
pravků pro alergiky a jedince s atopickým 
ekzémem a suchou a citlivou pokožkou je 
znát stoupající zájem o jejich složení a pří-
klon k produktům s nulovým obsahem urči-
tých látek. Lékárníci také potvrzují, že 

Rodiče mají velkou obavu 
z kortikoidní léčby

„V případě dětských atopiků se setkáváme s přehnanou obavou rodičů z kortikoidní 
léčby nastavené lékařem. Maminky žádají dostupné alternativy kortikoidní terapie 

a jsou ochotné vynaložit nemalé finanční částky za nákup těchto přípravků. I v tomto 
případě se snažíme s výběrem pomoci, vyvrátit nesprávné domněnky o závažných 

nežádoucích účincích správně nastavené kortikoidní léčby a doporučit spíše vhodné 
emolientní krémy a promazávadla. Mezi oblíbené a doporučované značky patří 

krémy a mléka s obsahem kalcia a vitaminů. Na akutnější fázi ekzému se osvědčil 
Bepanthen Sensiderm. Zdůrazňujeme vždy nutnou trpělivost a kázeň v léčbě a nut-

nost trvalé péče o ekzematickou kůži.“  

PharmDr. Zdeňka Močárková, 

 Lékárna Chrastava

R
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balení jsou dostupná pouze na lékařský 
předpis. Letos již jsou na trhu dostupná 
antihistaminika o velikosti balení 40, 50 
a 90 tablet, takže předpokládám, že o něj 
budou mít pacienti velký zájem.“

Nové přípravky i obaly
Každoročně přicházejí na trh novinky, které 
se netýkají pouze samotných přípravků, ale 
také jejich obalů. Například společnost 
Bayer rozšířila řadu produktů značky Be-

panthen o krém Sensidaily s prebiotiky pro 
intenzivní hydrataci celého těla. „Jedná 
se o každodenní emolient obohacený 
o panthenol, přírodní oleje a extrakt z plodu 
rakytníku,“ popisuje Jana Kolářová. 
Dva produkty k péči o citlivou dětskou po-
kožku uvedla na trh společnost La Biorga-
nica. Jde o Bio dětský tělový olej Inlight 
a Bio dětský koupelový olej Inlight, u nichž 
Andrea Vaníčková poukazuje na to, že jejich 
složení reflektuje specifické vlastnosti dět-
ské pokožky: „Jsou zcela bez syntetických 
látek, vyrobené pouze z rostlinných olejů 
a bylin, které jsou pro tělo šetrné a přiro-
zené. Toto výjimečné složení takříkajíc neza-
náší organismus syntetickými látkami. 
Kromě jiného pomáhá chránit nezralou dět-
skou pokožku a pečuje o ni tím nejšetrněj-
ším způsobem.“
V případě novinky Atoderm Intensive Eye 
upozorňuje Jana Kundratová nejen na sa-
motný přípravek, ale také na jeho obal: 
„Naše novinka představuje unikátní řešení 
pro podrážděná oční víčka, ať už důvodu 
atopické dermatitidy či podráždění vyvola-
ného různými alergeny či iritanty. Zklidňuje, 
obnovuje kožní bariéru a zároveň jemně od-
straňuje make-up. Zajišťuje tedy jak hy-
gie nu, tak i péči a tím snižuje zatížení už tak 
křehké a citlivé pokožky. Přípravek lze použít 
v období klidu i ve fázi vzplanutí potíží. Záro-
veň má naše novinka inovativní balení Tu-
beairless™, které brání zpětnému nasávání 
vzduchu a udržuje tak produkt neustále ste-
rilní.“
Nový produkt, který zklidňuje svědění, pnutí 
nebo pálení kůže, se objevil na trhu letos 
v březnu. Jde o A-Derma Cutalgan Ultra-
zklidňující sprej, který má okamžitý chladivý 

efekt, jenž vydrží až po dobu šesti hodin. „Je 
vhodný jako doplněk péče pro pacienty tr-
pící bolestivou dermatózou,“ podotýká Mi-
chaela Davidová.
Také společnost Beiersdorf zařadila 
do svého portfolia trojici novinek, z nichž 
jedna je určena na eliminaci svědění po-
kožky. „Jedná se o Eucerin AtopiControl 
Acute krém, AtopiControl sprej proti svědění 
a AtpopiControl Lehkou tělovou emulzi 
(250 a 400 ml). Zejména sprej proti svědění 
je inovativní aplikací pro zklidnění svědící 
pokožky a dlouhotrvající zmírnění svědění až 
na šest hodin,“ říká Helena Pecková Vorlíč-
ková zastupující značku Eucerin.
V souvislosti s uvedením novinek na trh mají 
výrobci nachystané různé formy jejich pre-
zentace, mezi nimiž vévodí podpora na so-
ciálních sítích. Využívané jsou i televizní 
kampaně a také promoční akce v lékárnách, 
na jejichž důležitost poukazuje i Libor Číhal: 
„Prezentační akce výrobce a vzorky na vy-
zkoušení jsou velmi přínosné.“
Jako velmi důležitá je ovšem označována 
i edukace. „Pravidelným školením získává 
farmaceut přehled o portfoliu a o konkrét-
ních benefitech produktů, což pak předává 
svým klientům. Velmi osvědčenou formou 
prezentace produktů jsou promoční akce 
v lékárnách. Rovněž se nám osvědčily i se-
mináře konané přímo pro koncové spotřebi-
tele,“ vyjmenovává Jana Kundratová. Také 
Helena Pecková Vorlíčková se zmiňuje 
o tom, že jejich komunikace na podporu 
produktů je vedena jak směrem k odborní-
kům, tak vůči veřejnosti i novinářům.

Markéta Grulichová

marketa.grulichova@atoz.cz

dených přípravků především sezonní 
záležitost. „Hlavní sezona je určitě na jaře 
a zájem kulminuje v létě. Nicméně i v dal-
ších částech roku držíme zásobu produktů 
na alergii. Tyto přípravky do lékárny zkrátka 
patří po celý rok.“
Když je řeč o léčivých přípravcích na alergie, 
Zdeňka Močárková popisuje: „Zákazníci 
s nelibostí přijímají fakt, že svá osvědčená 
antihistaminika většinou mohou zakoupit 
jen v balení s malým počtem tablet, větší 

Cena jako překážka nákupů 
v kamenných lékárnách

V rámci zmiňovaného průzkumu společností Nielsen a Atoz Marketing Services se také 
zjišťovalo, proč lidé daný sortiment v kamenných lékárnách nenakupují. „Jsou to jednak 
vnímané vyšší ceny výrobků prodávaných v lékárnách (51 %), jednak určitý zvyk kupovat 
dané produkty přes jiné nákupní kanály (38 %). Pro část zákazníků představuje určitou 
bariéru i umístění lékárny daleko od bydliště či zaměstnání, nemožnost si výrobky 
prohlédnout či užší výběr daného sortimentu. Více než pětina osob považuje nákup 
těchto výrobků v lékárně za zbytečný a necelá desetina oslovených netuší, že je možné 
dané produkty v lékárně vůbec zakoupit,“ vyjmenovává Barbora Večerková.



 komerční prezentace
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veterinárních 
přípravků

Podle výrobců má kategorie veteriny v lékárnách stále velký růstový potenciál. Lékárníci, kteří veterinární přípravky 

do svého sortimentu zavedli, potvrzují, že tato kategorie bezesporu posiluje. Nic by se na tom nemělo měnit ani v bu-

doucnosti, protože počet tuzemských domácností, v nichž žije nějaký zvířecí mazlíček, rozhodně neklesá. A jak známo, 

většina chovatelů neváhá do péče o zvířecí členy rodiny investovat dost peněz. 

 Pharma sezona 
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Pokud jde o veterinární přípravky, trendy 
z posledních let se příliš nemění. U prodejů 
ektoparazitik lze stále pozorovat velký vliv 
sezony. U endoparazitik jsou prodeje sice 
celoročně poměrně vyrovnané, ale stále 
platí, že v případě odčervování mají majitelé 
domácích mazlíčků značné rezervy. A také 
platí, že prodeje v rámci kategorie veterinarií 
v lékárnách rostou. Platí to hlavně tam, kde 
tomuto sortimentu věnují náležitou podporu 
v podobě zřetelného vystavení a podobně. 

Výrazný růst prodejů veterinárních produktů 
je patrný také v lékárenských e-shopech.

Silná distribuční trojice
Přestože hodně majitelů domácích mazlíčků 
míří pro veterinární přípravky do prodejen 
s chovatelskými potřebami a řada z nich si 
je odnáší z ordinací veterinářů, lékárny coby 
místo, kam se veterinaria chodí nakupovat, 
svou pozici mezi prodejními kanály posilují. 
„Lékárny jsou v segmentu ektoparazitik po-

dávaných ve formě spot-on přípravků nejvý-
znamnějším distribučním kanálem. 
V segmentu endoparazitik svoji pozici upev-
ňují každým rokem a prodeje těchto pří-
pravků v lékárnách nadále rostou,“ říká 
MVDr. Michal Chalupa, marketingový mana-
žer veterinárního portfolia společnosti Krka. 
Většina lékárníků zvýšený zájem o veteri-
nární přípravky ve svých lékárnách potvr-
zuje. „V našich lékárnách pozorujeme 
o veterinaria neustále rostoucí zájem. Dříve 
si zákazníci chodili do lékárny kupovat 
pouze přípravky proti klíšťatům, blechám 
a na odčervení. Dnes už k nám přicházejí 
i pro přípravky z oblasti doplňkové péče, 
jako jsou šampony pro psy a kočky, péče 
o oči, srdce a cévy, klouby a uši, což nás sa-
mozřejmě těší, protože této kategorii věnu-
jeme v našich lékárnách velkou pozornost 
a snažíme se ji všemožně podporovat,“ vy-
světluje Mgr. Markéta Debefová, jednatelka 
a odborná zástupkyně Lékáren Cyrmex. Po-
dobně se vyjadřuje také PharmDr. Zora 
Zoubková, vedoucí znojemské Alphega lé-
kárny U Sv. Anny: „Kategorie veteriny v lé-
kárně posiluje, zájem o ni se u zákazníků 
stále zvyšuje. Vnímám jako správné a lo-
gické, že se v této kategorii jako lékárny rea-
lizujeme. Mnoho z nás má domácího 
mazlíčka a chceme pro něj nejlepší péči, 
a lékárna je navíc místem, kde klientům na-
bídneme adekvátní a odborné rady.“
Ukazuje se, že zvýšenou poptávku po veteri-
nárních produktech zaznamenávají i lékárny 
v místech, kde nejsou domácí zvířata zda-
leka v každé rodině. „Přestože se naše lé-
kárna nachází v panelové zástavbě, kde 

není mnoho domácích mazlíčků, pozoru-
jeme nárůst poptávky po volně prodejných 
veterinárních přípravcích. Řekl bych, že zá-
kazníci jsou ochotní za své mazlíčky utrácet 
čím dál víc peněz, a to nejen v segmentu 
léčivých přípravků, ale také za speciální 
krmiva, která mají obtížím předcházet,“ po-
pisuje Mgr. Lukáš Höchtberger z Magistra lé-
kárna U Polikliniky v pražských Modřanech.
Podobně jako v jiných kategoriích i u veteri-
nárních přípravků se daří e-commerce. 
Například vedoucí Lékárny Benu, Stroupež-
nického 6, na pražském Smíchově 
PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., se domnívá, 
že kategorie veteriny na lékárenském trhu 
posiluje, ale velkou měrou se na tom podí-
lejí hlavně objednávky v lékárenských 
e-shopech. Zajímavý postřeh k tomu připo-
juje PharmDr. Juraj Karczub, majitel společ-
nosti Farmacia Care, která produkuje 
přípravky značky Pet Health Care: „Zásadní 
změnou jsou dynamické růsty prodejů přes 
e-shopy v posledních dvou letech. Důležité 
ovšem je, že nákupy veterinárních přípravků 
v e-shopech nesnižují prodeje aktivním lé-
kárnám.“

Aktivní přístup nese své 
ovoce 
Zmínka Juraje Karczuba o aktivních lékár-
nách je v souvislosti s veterinárním sorti-
mentem velmi podstatná a nezaznívá pouze 
od něj. Výrobci všeobecně vyzdvihují, že ka-
tegorie veteriny má na lékárenském trhu 
ohromný potenciál, a pokud se jí budou 
v lékárně intenzivně a aktivně věnovat, 
mohou zaznamenat velký profit. „Některé 

inzerce

VÝBĚR NOVINEK

Bayer

Dronspot – nová řada pipet na odčervování koček, k dostání ve třech 
variantách – pro malé, střední a velké kočky; Advantix roztok pro 

nakapání na kůži – spot on pro psy o hmotnosti 40 až 60 kg

Inca Collagen

Incapet Collagen – 100% bio aktivní kolagen z ryb, určený pro zvířata

Leros 

Pulmoran pro koně, Nervinae pro koně a Balneum pro koně – nové obaly 
u bylinných směsí pro koně 
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U Sv. Anny máme veterinární produkty umís-
těné v rámci vystavení. Velký podíl na tom 
má naše farmaceutická asistentka, která je 
nadšenou chovatelkou psů a která s touto 
kategorií aktivně pracuje,“ objasňuje Zora 
Zoubková.
Také PharmDr. Tomáš Lukš, ředitel EUC Lé-
káren, potvrzuje, že kategorie veteriny má 
na lékárenském trhu čím dál silnější pozici, 
a vyjmenovává vícečetnou podporu uvede-
ného sortimentu v jejich lékárnách, která za-
hrnuje nejen vystavení, ale také podporu 
letákovou, cenovou a podporu prostřednic-
tvím reklamy.
I Markéta Debefová vyzdvihuje důležitost vy-
stavení veterinarií v samostatné kategorii 
a dodává: „Kromě samostatného vystavení 

velké lékárenské řetězce už veterinární kate-
gorii budují úspěšně přes pět let a je u nich 
patrný zájem zákazníků nakupovat antipara-
zitika právě v lékárnách. Také některé nezá-
vislé lékárny již začaly věnovat prostor 
a pozornost veterinárnímu sortimentu, pro-
tože v něm vidí potenciál, ale zde stále cí-
tíme prostor pro zlepšení,“ říká Kateřina 
Raudnitz, brand manager Animal Health CR 
& SR společnosti Bayer. O lékárenských ře-
tězcích se zmiňuje také Michal Chalupa: 
„Vyšší prodeje jsou stále logicky zaznamená-
vány u řetězcových lékáren, což je ovlivněno 
jejich silným marketingem a zároveň vyšší 
návštěvností zákazníků v těchto řetězcích.“
I podle Juraje Karczuba dominují na léká-
renském trhu v kategorii veterinární samo-

léčba a v poradenství tvrdé řetězce. „To 
samozřejmě neznamená, že by se nezvyšo-
val počet aktivních nezávislých lékáren nebo 
lékáren ve sdruženích. Mnoho kolegů v lé-
kárnách chápe, že již nestačí čekat na po-
ptávku, ale pro úspěšný prodej je nutné 
vytvořit nabídku. I proto se zvyšuje počet lé-
káren s vystavením veterinárních přípravků 
s celoroční nabídkou. Ignorovat dva miliony 
psů a milion koček registrovaných v České 
republice, tedy zvíře v každé druhé domác-
nosti, by byla pro lékárny zahozená ob-
chodní i odborná příležitost,“ vysvětluje 
a zároveň připojuje konkrétní rozbor bene-
fitů, které podpora jmenovaného sortimentu 
může přinášet: „Pro kategorii veteriny je 
charakteristický dynamický růst již několik 

let po sobě. Nárůsty prodejů přípravků vete-
rinární samoléčby v desítkách procent ne-
jsou žádnou výjimkou. Částka, kterou 
veterina přispívá do obratu mnoha aktivních 
lékáren, je přes 100 tisíc korun za rok v ná-
kupních cenách bez DPH. I obchodní marže 
z jejího prodeje je vysoce nadprůměrná 
a atraktivní. Při racionálním využívání ob-
chodních nabídek a vhodném výběru veteri-
nárního portfolia obchodní marže lékárny 
lehce dosahuje více než 40 procent.“
V lékárnách, kde se na veterinární sortiment 
zaměřili, potvrzují rozvoj celé kategorie a ná-
růst prodejů. Zároveň ale vyzdvihují, že „bez 
práce nejsou koláče“ a že za posílením jme-
nované kategorie v jejich lékárně je hodně 
intenzivní práce. „V naší Alphega lékárně 
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je dále stěžejní také zájem magistrů a far-
maceutických asistentů o tyto produkty a to, 
jak dokážou být aktivní. Určitě je dobré při 
rozhovoru s klientem, který se přijde do lé-
kárny ohledně svého mazlíčka poradit, do-
poručit nejen vhodný přípravek na případné 
uvedené problémy, ale i komplexní péči.“ 
Magistra Debefová se svými kolegy připra-
vuje mimo jiné veterinární akademii Cyrmex, 
v jejímž rámci probíhají v lékárně konzul-
tační dny, na které zvou veterinární porad-
kyni. „U našich klientů je tato akce velmi 
oblíbená. V rámci konzultačního dne se 
mohou poradit ohledně zdravotních pro-
blémů svých domácích mazlíčků. A dotazy 
mívají opravdu různorodé, ať už se týkají na-
příklad nadměrného línání, řešení průjmu, 
atopie a podobně,“ vyjmenovává. Jak dále 
uvádí, do letáků, které si připravují sami, 
velmi často během roku vkládají upoutávky 
na veterinární produkty, aby svým zákazní-
kům připomněli, že v jejich lékárnách mají 
tuto kategorii zastoupenou. 
Neméně důležitá je podle ní i šíře sorti-
mentu: „K podpoře uvedeného sortimentu 
nepřispívá pouze vystavení v samostatné 
kategorii, ale v nemalé míře také rozšiřování 
nabízeného portfolia produktů. Tím, že jsme 
v úzkém kontaktu s výrobci veterinárních 

přípravků, dozvíme se o novinkách v oblasti 
veterinární péče velmi brzy, a můžeme tak 
reagovat jejich zařazením do nabídky. Nově 
jsme do ní zařadili i přírodní veterinární pří-
pravky, protože se v praxi setkáváme s tím, 
že zvířata mají citlivější kůži. V našich lékár-
nách také probíhají jakési minisemináře 
s výrobci veterinarií, takže si s kolegy tuto 
problematiku stále oživujeme a máme mož-
nost se ptát na všechno, co nás v této ob-
lasti zajímá.“

Co se osvědčí, to se kupuje
Lékárníci potvrzují, že zákazníky, kteří si 
do lékárny přijdou pro veterinární přípravek, 
lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. „Pokud 
si jdou pro přípravky na odčervení, nechají 
si v drtivé většině případů poradit, jaký pro-
dukt by měli zvolit. Jiná situace nastává 
u přípravků proti ektoparazitům. U obojko-
vých přípravků často pozorujeme, že se kli-
enti dožadují konkrétního produktu. 
V případě pipetového aplikátoru již na kon-
krétní značku nebo přípravek tolik nedbají,“ 
popisuje Lukáš Höchtberger. 
Také Markéta Debefová mluví o dvou typech 
klientů: „Jedni přijdou s prosbou, že by 
chtěli koupit něco proti klíšťatům, blechám 
nebo na odčervení, a neznají název pří-
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míře i způsob aplikace. Svůj názor připojuje 
i Romana Ljubasová, majitelka společnosti 
Inca Collagen: „Kvalita a cena jsou pochopi-
telně důležité. Podle našich zkušeností je 
ovšem nejdůležitější dostupná recenze, kva-
litní surovina a až na třetím místě je podle 
mého názoru cena.“
Přestože je cena produktu pro chovatele dů-
ležitá, majitelé do svých mazlíčků investují 
nemalé částky a snaží se jim dopřát to nej-
lepší. „Zákazníci jsou ochotni kvůli co nej-
lepší péči koupit hodně přípravků, čímž se 
cena těchto produktů zvyšuje,“ podotýká 
Tomáš Lukš. Snaha poskytnout svému zvíře-
címu miláčkovi špičkovou péči se mimo jiné 
projevuje například tím, že již v podstatě 
běžným segmentem jsou doplňky krmiv. 
„Chovatelé oceňovaných plemen stejně jako 

obyčejní milovníci čtyřnohých mazlíčků 
od doplňků krmiva očekávají, že podpoří 
zdraví a krásu zvířete, případně prodlouží 
i jeho život,“ říká Romana Ljubasová.
Při nákupu veterinárních přípravků hraje jis-
tou roli i to, jak jsou jeho aplikace či užití po-
hodlné. „Někteří klienti se naučili kupovat 
produkty, které zajišťují ochranu před ekto-
parazity po celou sezonu, tedy obojky. Nej-
větší popularitě se však těší takzvané 
kapičky, tedy pipety s roztokem účinné látky, 
které jsou pro majitele mazlíčků uživatelsky 
pohodlné,“ podotýká Lukáš Höchtberger. 
Také Jan Bureš upozorňuje na rostoucí ob-
libu obojků. 
Pokud jde o antiparazitární obojky, Kateřina 
Raudnitz připojuje: „Lidé mají rádi pohodlí. 
Obojek Foresto zajistí po dobu až osmi mě-

pravku. V tomto případě si od nás nechají 
nějaký přípravek doporučit a zajímají se, jak 
se bude používat a aplikovat. Druhá skupina 
rovnou zamíří k regálu s veterinární kategorií 
a produkt si z něj vezme sama. Tito klienti si 
buď pamatují název z reklamy, nebo mají 
s přípravkem už nějakou zkušenost z minu-
losti, osvědčil se jim, a proto si ho koupí 
znovu.“ 
Také další potvrzují, že lidé se přicházejí 
do lékárny často poradit a vznesou požada-
vek, že potřebují něco na odčervení, proti 
klíšťatům nebo blechám, aniž by požadovali 
konkrétní produkt, ale jak zdůrazňuje Michal 
Chalupa, když je zákazník s nějakým pro-
duktem spokojený, nemá důvod ho měnit. 
Vedoucí lékárny Apotek PharmDr. Jan Bureš 
zase upozorňuje, že na výběr produktu má 

stěžejní vliv doporučení veterináře a velkou 
roli hraje osobní zkušenost chovatele a ur-
čitě i reklama.

Důležitá je účinnost 
spojená s dobrou cenou
Prakticky všichni se shodují v tom, že pro 
chovatele je při výběru veterinarií zásadní je-
jich účinnost a samozřejmě i cena. „Pro 
spotřebitele je důležitá cena a účinnost. 
Pokud nabídnete něco, co funguje, za ro-
zumnou cenu, máte vyhráno,“ podotýká Mi-
chal Chalupa. Juraj Karczub ohledně kritérií 
výběru zase vyjmenovává: „Užitek, kvalita, 
cena, ale i bezpečnost – tato kritéria se 
pravděpodobně příliš nemění. Co se mění, 
je informovanost chovatelů.“ Podle Tomáše 
Arndta zákazníky kromě ceny zajímá v jisté 
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teristické, tak rozhodně to, že u segmentu 
ektoparazitik je stále zásadní vliv sezony 
na jejich prodeje. A také se ukazuje, že 
edukace koncových uživatelů nepřestává 
být nanejvýš potřebná. V tomto směru se 
svými aktivitami snažíme neustále vzdělávat 
odborníky i širokou veřejnost, protože úro-
veň správného odčervování zvířat, ideálně 
v kombinaci s ektoparazitikem, je stále ne-
dostatečná a odčervování rozhodně nedo-
sahuje doporučení vydaných nezávislou 
mezinárodní organizací ESCCAP (European 
Scientific Counsel Companion Animal Para-
sites). Ta doporučuje minimální frekvenci 
odčervení jednou za tři měsíce a ve spoustě 
případů dokonce jedenkrát měsíčně.“ 
Také Kateřina Raudnitz neopomene zdůraz-
nit, že pokud jde o odčervování, je stále 
na čem pracovat. „Většina odčervovacích 
přípravků pro psy a kočky není podávána 
ve frekvencích, jak by to mělo být, tedy mini-
málně čtyřikrát za rok. Většinou to bývá dva-
krát ročně, což je nedostatečné,“ říká 
a zároveň doplňuje, že zvíře je třeba odčervit 
a odblešit zároveň, protože blecha může být 
nositelem tasemnice.

Další přísun novinek
Rok co rok přichází na trh řada novinek, 
které výrobci stejně jako stálice svého port-
folia podporují masivními kampaněmi. Na-
příklad společnost Farmacia Care má 
ve své stávající nabídce 15 přípravků 
a v horizontu dvou až tří měsíců dokončí 
vývoj několika nových přípravků ze seg-
mentu biocidů a veterinárních přípravků. 
„Postupně budou uváděny na trh u nás 
i na Slovensku, některé z nich již letos,“ po-
dotýká Juraj Karczub a uvádí, že pokud jde 
o prezentaci produktů, počítají s inzercí 
v tištěných médiích i reklamou on-line 
a také budou využívat funkční marketin-
gové nástroje obchodních partnerů. 
Na edukaci, účast na veletrzích a výsta-
vách stejně jako na kvalitní obsah vlast-
ních webových stránek a také na soutěže 
a sociální sítě se při představování novinky 
v podobě přípravku Incapet Collagen za-

síců ochranu jejich mazlíčků před klíšťaty 
a blechami a navíc s repelencí, klíště je tedy 
usmrceno poté, co se dotkne ošetřené kůže 
psa či kočky. Stěžejní tedy při jejich použití 
je fakt, že parazit se nezakousne, a přesto 
hyne. Značka Foresto neustále roste, což 
nás těší, ale neusínáme na vavřínech a sna-
žíme se pro zákazníky připravit nějaké zají-
mavé benefity. Po čtyři roky jsme k nákupu 
obojků Foresto dávali světýlka na běžný 
obojek, letos jsme vymysleli další atraktivní 
akci. Jde o soutěž o automobil Minicooper 
CountryMan a 60 voucherů na víkendové 
pobyty, které se budou losovat každý den. 
Do soutěže se mohou zákazníci registrovat 
od 1. 3. do 30. 4. a soutěžními přípravky 
jsou Foresto obojky nakoupené od 1. ledna 
letošního roku. Na konci budeme losovat ze 
všech registrovaných vítěze zmíněného 
auta.“

Odčervování stále 
s rezervami
Jestli existuje segment, u kterého prodeje 
výrazně ovlivňuje sezona, jsou to ektoparazi-
tika. A k segmentům s velkou rezervou 
ohledně prodejů stále patří endoparazitika. 
Na tom se shodují výrobci i lékárníci. „Celo-
ročně chovatelé řeší odčervování psů 
a koček, tedy nákup tablet a past. Sezonně 
od jara do podzimu dochází k nárůstu pro-
dejů přípravků k léčbě a prevenci napadení 
klíšťaty a blechami,“ říká Jan Bureš a po-
dobně se vyjadřuje i Zora Zoubková: „Nej-
větší prodeje ektoparazitik zaznamenáváme 
v období březen až listopad, což souvisí se 
sezonou vnějších parazitů, nejnižší poptávka 
po nich je naopak v zimě. Zájem o koupi pří-
pravků na odčervení domácích mazlíčků je 
víceméně celoroční.“
I Juraj Karczub poukazuje na vliv sezony 
u prodejů ektoparazitik a přidává ještě 
jeden postřeh: „Ve velkých městech se více 
prodávají produkty pro psy o hmotnosti 
do 15 kilogramů a pro kočky.“ Michal Cha-
lupa zase poukazuje na další nepřehlédnu-
telnou záležitost: „Kdybych měl říct, co je 
pro kategorii veterinárních produktů charak-

inzerce

Zákazníci 
obyčejně 
netrvají 

na konkrétních 
produktech

„Pokud jde o naši zkušenost, zákazníci 
většinou přicházejí pro ,něco‘ na odčer-

vení, proti klíšťatům nebo proti blechám, 
než že by trvali na konkrétních produk-

tech. A na co klienti slyší? Záleží to více-
méně na jejich socio-ekonomickém 

postavení. Například v lékárně na ves-
nici si vyslechnou odbornou radu, ale 
důležitým ukazatelem je pro ně cena.“ 

PharmDr. Zora Zoubková,

Alphega lékárna U Sv. Anny, Znojmo

Z
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měřuje firma Inca Collagen, jejíž majitelka 
ještě dodává: „Za nejlepší kampaň však 
považujeme zkušenost každého koncového 
zákazníka. Je to nejpomalejší, ale zároveň 
nejúčinnější podpora kvalitního produktu.“
Společnost Krka loni uvedla na trh tři no-
vinky v segmentu léčiv na předpis, nicméně, 
jak zdůrazňuje Michal Chalupa, spektrum 
jejich volně prodejných přípravků je i bez no-
vinek poměrně široké a k jeho prezentaci 
společnost využije nejen chovatelské akce, 
jichž se pravidelně zúčastňuje, ale také letá-
kové akce lékáren. „Navíc své přípravky 
představujeme široké veřejnosti v různých 
zájmových i společenských časopisech. Cí-
tíme i určitou společenskou zodpovědnost 
a několikrát do roka poskytujeme charita-
tivní pomoc útulkům pro opuštěná zvířata,“ 
popisuje. 
Společnost Bayer uvedla na trh jednu ze 
svých novinek hned na počátku letošního 
roku. „Jde o přípravek, na který majitelé 
koček netrpělivě čekali a který byl k dispo-
zici pouze u veterináře. Jsou to pipety 
na odčervení koček s názvem Dronspot 
a k dostání jsou ve třech variantách – pro 
malé, střední a velké kočky. Tento roztok 
pro nakapání na kůži je ideální pro kočky, 
které nejsou schopné přijmout perorálně 
podávané přípravky, či pro majitele, kteří 
preferují pohodlí při odčervení,“ vysvětluje 
Kateřina Raudnitz a doplňuje: „A protože 
k oblíbeným patří velcí psi, rozšířili jsme 
také sortiment o novinku v rámci ochrany 
před vnějšími parazity. Jde o Advantix roz-

tok pro nakapání na kůži – spot on pro psy 
o hmotnosti 40 až 60 kg. Navíc od loň-
ského roku obměňujeme design obalů, 
jenž má na sobě nový prvek, a to ochranný 
štít evokující ochranu, kterou řada Advan-
tix poskytuje proti komárům, klíšťatům, 
blechám, všenkám a flebotomům stejně 
jako proti larvám blech. Její účinná látka 
není na bázi fypronilu jako u většiny pří-
pravků na trhu, ale imidaclopridu a per-
methrinu.“
I společnost Bayer připravila kromě zmí-
něné soutěže řadu aktivit, mezi nimiž domi-
nuje televizní kampaň na obojky Foresto 
a propojení značky s televizním pořadem 
Kočka není pes. „Zároveň pracujeme 
na tom, abychom propojili naše televizní 
kampaně s vizibilitou produktů a promoč-
ních materiálů v místě prodeje. Vizibilita 
v lékárnách může být podpořena i barke-
tami, plakáty a podobně, které jsme připra-
veni zákazníkům poskytnout. Zároveň 
klademe důraz i na vzdělávání odborné ve-
řejnosti a chovatelů. Na letošní hlavní se-
zonu vnějších parazitů připravujeme téma 
předcházení nemocem, které tito paraziti 
přenášejí. Její součástí budou stejně jako 
každý rok televizní a on-line kampaně, ko-
munikace na sociálních sítích, billboar-
dech, účastníme se lékárenských kongresů 
i akcí pro chovatele,“ vyjmenovává Kateřina 
Raudnitz.

Markéta Grulichová 

marketa.grulichova@atoz.cz
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Od dětství jsem 
lékárnu vnímal 
jako druhý domov

4

5

Proč jste si vybral studium farmacie?
Prostředí lékárny mi bylo blízké již od dětství. Maminka se řadí k vůbec prv-
ním absolventkám Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Po návratu ze 
školky či školy jsem tedy vždy mířil přímo do naší lékárny. Už tehdy jsem v ní 
trávil mnoho času a začal ji vnímat jako druhý domov, což se dodnes nezmě-
nilo. O jiné profesi jsem nikdy neuvažoval.

Jak dlouho pracujete za tárou?
Letos 1. července to bude 10 let. Je až k neuvěření, jak rychle za tárou plyne 
čas.

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce 
a co naopak nejméně?
Nejraději mám komunikaci s klienty. V tom vidím svoji silnou stránku. Nej-
méně oblíbená je pro mě práce administrativní.

Kdybyste měl kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnil?
Určitě bych dokázal vyjmenovat několik věcí, které bych rád změnil. Nicméně 
je mi bližší spíše hledat způsob, jak se nejlépe vypořádat s danou situací, než 
si stěžovat. Ale je pravda, že základ spatřuji v rovném přístupu k péči pro 
všechny, tedy rovnoměrném rozmístění lékáren, aby jich v jednom městě ne-
byly desítky, a jinde naopak pacient nemusel k nejbližší překonávat dlouhé 
vzdálenosti. Věřím, že i jasně stanovená výše doplatku na přípravky vázané 
výdejem na lékařský předpis, která by byla ve všech lékárnách shodná, by 
byla správným krokem. 

Jak vám při práci pomáhá časopis 
Pharma Profit?
Přináší zajímavá témata oboru a pomáhá nahlížet na danou problematiku 
i z jiného úhlu.

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
Jedná se o malou rodinnou lékárnu v okrajové části města poblíž sídliště 
a rodinných domů. Na stejném místě ji klienti naleznou již 40 let. Je nově zre-
konstruovaná, avšak zůstala lékárnou uzavřeného typu díky sklu oddělují-
címu výdejní místo od čekárny. Naopak přístup ke klientům je u nás zcela 
otevřený. Díky poloze se se zákazníky často setkáváme nejen v lékárně, ale 
i přilehlém okolí, což usnadňuje rozvíjení a upevňování vzájemných vztahů. 

9
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7O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 

ve vaší lékárně největší zájem?
Nejčastěji vydáváme přípravky na tišení bolesti a snižování teplot. Výrazně se 
v poslední době zvyšuje prodej probiotik a přípravků s hořčíkem. Jak vidno, po-
pulace je v určité křeči.

Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
Již několik let jsme součástí virtuálního řetězce Alphega, který většinu těchto ak-
tivit řeší za nás, což nám samozřejmě ulehčuje práci. Ovšem pro mě stále zů-
stává nejlepší reklamou spokojený klient, který se o svou zkušenost rád podělí. 
Kromě odbornosti personálu a výhodné ceny přípravků klienti vyžadují také 
nadstandardní služby a samozřejmě vřelý přístup.

Navštěvujete nějaká školení v prodejních doved-
nostech?
Ne. Absolvoval jsem několik e-learningových kurzů, ale nijak zvlášť je nevyhle-
dávám. 

Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás?
Rád bych řekl, že skvěle, ale jistý si nejsem. Občas mám pocit, že některé kroky 
nezastupitelnou pozici farmaceuta v systému zdravotnictví spíše podkopávají, 
než aby ji upevňovaly. Ale zůstávám optimistou.

Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou zažil?
O humorné příhody není v lékárně nouze, klientelu máme milou, přátelskou 
a často vyzbrojenou nejrůznějšími anekdotami. Velmi rád vídám pána, který 
vždy při předložení receptu předem upozorňuje, aby se neopakovala stejná 
chyba, kdy mu lékař zaručeně předepisuje fernetové kapky, a my omylem vydá-
váme jen léky na snížení krevního tlaku.

Jak si od práce nejlépe odpočinete?
V lékárně jsem šťastný, v práci naopak odpočívám od starostí všedního života. 
Chvíle volna moc rád věnuji rodině. Ze sportovních aktivit jsem si oblíbil veslo-
vání a střelbu. Baví mě chytrá domácnost, propojení domácích spotřebičů 
s mobilním telefonem či jejich hlasové ovládání, to mě vždy nadchne.

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Na Erdomed.

Markéta Grulichová

marketa.grulichova@atoz.cz

PharmDr. Aleš Matula
o sobě

Jsem sangvinik – veselý smíšek se sklony k sebevraždě – hlavně 
v době, kdy vychází nový číselník. Dělám vše pro to, abych si 
plnil své sny, a být lékárníkem k těmto snům určitě patří. 
S humorem a úsměvem jde vše lépe a takto k životu přistupuji 
každý den.

Alphega Lékárna 
Pod Strání 

Milady Horákové 549, Hradec Králové

Po–pá: 7.30–17.00
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si přečtete

Ve speciální příloze přineseme vše 
podstatné, co bylo k vidění a co zaznělo 
na 12. kongresu Pharma Profit.

Tomu, jak se rozvíjí segment doplňků 
stravy na klouby a topických forem 
analgetik, se budeme věnovat v rámci 
rubriky Monitor trhu. 

Rubrika 
Tváří v tvář
Na otázky, co vedlo farmaceutické 
asistenty k založení samostatné 
profesní organizace, co by mohlo 
přispět k zviditelnění tohoto oboru 
a podobně, odpovídala v rozho-
voru Bc. Alena Šindelářová, 
předsedkyně České komory 
farmaceutických asistentů. Mimo 
jiné také naznačila, jaké změny by 
bylo dobré udělat v učebních plá-
nech kvalifikačního studia.

Rubrika Logistika
Logistický trh v oblasti zdravot-
nictví se dynamicky vyvíjí. Do-
prava i skladování jsou neustále 
žádanější, což souvisí s postupu-
jícím nákupem léků a zdravotnic-
kých potřeb na internetu a B2C 
distribucí. Roste také frekvence 
závozů do lékáren. A platí, že le-
gislativa, která s farmaceutickou 
logistikou souvisí, se průběžně 
zpřísňuje.  

Rubrika 
Lékárna při cestě
Lékárna IPC U Grandu v Hradci 
Králové je mimo jiné známá 
svým širokým sortimentem der-
mokosmetiky a lidé také vědí, že 
v ní mají velký výběr homeopa-
tik. Věrnou klientelu si ale lé-
kárna získala hlavně díky těm, 
které pracují za tárou.  

Rubrika 
Pharma sezona
I nadále výrobci vyzdvihují, že 
kategorie veteriny má v lékár-
nách stále velký růstový po-
tenciál. Lékárníci, kteří 
veterinární přípravky do svého 
sortimentu zavedli, zase potvr-
zují, že tato kategorie beze-
sporu posiluje. A pokud jde 
o chovatele, ti se hlavně zají-
mají o účinnost veterinarií.  

V rubrice Pharma sezona se zaměříme na vývoj 
v kategorii opalovací kosmetiky.





 


