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ÚvodníkŽe jednou za čas odněkud odejde náměstek, není nic podivuhodného a nenormálního. 
Ale to, jak v poslední době z ministerstva zdravotnictví mizí jeden náměstek a poradce 
za druhým, lze za normální považovat jen stěží. Někdo samozřejmě může namítnout, že 
ten, kdo se ve své funkci neosvědčí, nebo se dokonce dopustí chyb, musí být odvolán. 
To jsou ale jen ojedinělé případy, mezi zmiňovanými odchody převažují ty dobrovolné, 
kdy dotyční už dál na ministerstvu zdravotnictví prostě působit nechtějí. Celý tento 
úprk z pozic náměstků a poradců je alarmující z několika důvodů. I když je nyní 
koronavirus ústředním tématem, které válcuje vše ostatní, neznamená to, že 
by nebylo třeba vyřizovat běžnou zdravotnickou agendu. A těžko si lze před-
stavit, že vyřizování této agendy při aktuální personální situaci na minister-
stvu poběží nějak zvlášť hladce. Odborníci, kteří by byli schopni erudovaně 
zastávat funkci na ministerstvu, se jistě najdou, ale je otázka, zda se mezi 
nimi hlavně najde někdo ochotný to jít dělat. Po tom, čeho jsme svědky 
v poslední době, lze s velkou pravděpodobností počítat s tím, že každý, 
kdo má takříkajíc všech pět pohromadě, se bude snažit ministerstvu vy-
hnout obloukem. Je to neradostné pomyšlení nejen kvůli tomu, že je třeba 
řešit aktuální krizovou situaci způsobenou covidem-19, ale že bude třeba 
vypořádat se i s nepřeberným množstvím dopadů, které tato krize na celé 
zdravotnictví má, a hlavně ještě dlouho mít bude. Tohle řešit nezvládne ani 
sebelepší ministr, nebude-li mít kolem sebe kvalitní odborníky. Současný mi-
nistr nejenže bohužel nepatří k těm nejlepším, ale navíc si ani nedokáže 
udržet nezbytné odborníky, což je hlavní kámen úrazu.  

Markéta Grulichová
Šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

Každých 14 dní přinášíme
novinky ze světa farmacie. 
Registrujte se na
www.pharmaprofit.cz

S personální politikou 
je ministr na štíru.
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ROZHOVORNemělo by vám ujít

Čtenáři našeho newsletteru PPnews
už některé z těchto zpráv znají.
Chcete ho také odebírat?
Stačí se zaregistrovat na:

http://www.atozregistrace.cz/ppnews

Krátce
Sbírka pro pacienty se 
vzácnými nemocemi 
byla rekordní
Lékárna.cz získala loni pro nemocné se 
vzácnými diagnózami ve veřejné sbírce re-
kordní částku 625 648 Kč. Přidala k nim 
dalších 100 tisíc korun, a tak její dobro-
činné dary dosáhly v roce 2020 rekordní 
výše. „Těžký rok s covidem dobrá srdce 
a ochotu pomáhat nijak nepoznamenal. 
Je to pro nás tak silný signál, že od 
letošního roku budeme rozvíjet pomoc 
a inspirovat druhé pod značkou Vzácní 
vzácným,“ říká PharmDr. Vladimír Fin-
sterle, zakladatel Lékárna.cz. Zdůrazňuje, 
že příspěvky do sbírky posílali zákazníci 
internetové lékárny i zaměstnanci a spo-
lečnost pacientům předala každou vybra-
nou korunu. E-shop Lékárna.cz provozuje 
společnost Pears Health Cyber, která 
dlouhodobě podporuje pacienty se vzác-
nými chorobami a samozřejmě také pa-
cientské organizace a spolky, které hájí 
jejich zájmy a zajišťují různé potřeby. Zís-
kala pro ně dohromady s rekordním loň-
ským příspěvkem celkem už téměř dva 
miliony korun.

ÚZIS se stal 
spolupracujícím 
centrem WHO
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
jmenovala letos v lednu Ústav zdravotnic-
kých informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) 
spolupracujícím centrem WHO pro oblast 
mezinárodních klasifikací ve zdravotnictví 
neboli WHO Family of International 
Classifications Collaborating Centre 
(WHO-FIC CC). ÚZIS ČR se tak dostal 
do mezinárodní sítě dvaceti nejprestižněj-
ších institucí, které mají v této oblasti zá-
sadní vliv. Status spolupracujícího centra 
WHO mu zároveň otevírá cestu k intenziv-
nější výměně informací, k rozsáhlé od-
borné spolupráci a také k zajímavým 
finančním zdrojům. „Tomuto prestižnímu 
potvrzení spolupráce předcházelo inten-
zivní zapojení ÚZIS ČR do mezinárodních 
aktivit WHO. Česká republika se tak stává 
první zemí v oblasti střední a jihovýchodní 
Evropy, která se k síti WHO-FIC přidává. 
Nejbližší spolupracující centrum existuje 
v Německu,“ říká Srdan Matić, představi-
tel WHO v ČR. Nejznámějším produktem 
WHO-FIC je Mezinárodní klasifikace ne-
mocí, která umožňuje jednoznačnou iden-
tifikaci (kódování) onemocnění 

ve zdravotnictví. Tyto kódy jsou využívány 
jednak pro vykazování a statistické zpra-
cování na národní úrovni a jednak pro 
mezinárodní srovnávání výsledků. Díky 
nim lze pak vytvářet epidemiologické uka-
zatele, které umožňují správu, rozvoj 
a strategické rozhodování v konkrétních 
oblastech zdravotnictví.

IKEM zveřejnil 
transplantační aktivity 
v roce 2020 
Institut klinické a experimentální medicíny 
(IKEM) letos slaví 50 let od svého zalo-
žení. Za tu dobu v něm lékaři transplanto-
vali 11 222 orgánů. I loni se v něm 
navzdory značným omezením způsobe-
ným koronavirovou pandemií podařilo 
udržet transplantační program na po-
dobné úrovni jako v předchozích letech. 
V IKEM lékaři loni transplantovali 495 or-
gánů, což je pouze o 10 % méně než 
v roce 2019, který byl v tomto ohledu his-
toricky nejúspěšnější. Konkrétně bylo pro-
vedeno 272 transplantací ledvin, 134 
jater, 46 srdcí, 37 slinivek, jedna tenkého 
střeva a pět Langerhansových ostrůvků. 
„Loňský rok, který v podstatě téměř celý 
poznamenala epidemie koronaviru, potvr-
dil, že je IKEM jedno z nejúspěšnějších 
transplantačních center nejen v naší re-
publice, ale i v Evropě. Museli jsme čelit 
nejen nemoci samotné, ale i novým vý-
zvám v podobě změn v provozu jednotli-
vých pracovišť, výpadku personálu, ať již 
kvůli nákaze nebo i uzavřeným školám, 
školkám a nutnosti rodičů zůstat doma, 
nebo velmi častým změnám v opatřeních, 
která reagovala na měnící se situaci v ČR. 
Jsem přesvědčen, že IKEM v této složité 
době obstál – důkazem toho je právě 
fakt, že navzdory celosvětové pandemii 
covidu-19 se našim týmům podařilo udr-
žet transplantační programy na srovna-
telné úrovni s předchozími roky,“ hodnotí 
Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

O postcovidové pacienty 
budou oficiálně pečovat 
plicní lékaři
Pandemii koronaviru je třeba hledat 
za vznikem zbrusu nové kategorie nemoc-
ných – tzv. postcovidových. Jsou to lidé, 
kteří po prodělání nemoci stále bojují 
s jejími následky, jsou dušní, unavení, ne-
mají čich a chuť, nemohou spát a stále je 
bolí hlava, nesoustředí se. Právě tito lidé, 

jimž zdravotní trápení s covidem neskon-
čilo, se nově dostanou do péče plicních lé-
kařů. Stejně jako ti, kteří leželi kvůli těžšímu 
průběhu koronaviru v nemocnici. Schválení 
vyhlášky, která novinku legislativně upra-
vuje, a spuštění speciálního registru, kam 
budou pneumologové péči o své pacienty 
zaznamenávat, je podle předsedkyně čes-
kých plicních lékařů prof. MUDr. Martiny 
Vašákové, Ph.D., předsedkyně České pneu-
mologické a ftizeologické společnosti 
(ČPFS) ČLS JEP, na spadnutí. Bude nejpoz-
ději v únoru. „Celá řada lidí, kteří prodělali 
covid-19, se i po jeho skončení potýká 
s obtížemi, většinou plicního rázu. O tyto 
lidi se staráme už delší dobu, ale nyní do-
stane péče oficiální rámec, jsou pro ni 
stvořeny postupy a bude spuštěn registr, 
kde můžeme shromažďovat data o dopa-
dech nemoci. Pacienty do ambulancí plic-
ních lékařů posílají nejenom nemocnice, 
ale také praktičtí lékaři,“ vysvětluje Martina 
Vašáková. Drtivá většina lidí, která plicního 
lékaře vyhledá ať už sama, nebo na dopo-
ručení, si stěžuje na únavu. To, že na vině 
může být právě nedostatečná okysličenost, 
zjistí až pneumolog při podrobnější pro-
hlídce. 

AIFP přijala nový 
etický kodex
Asociace inovativního farmaceutického 
průmyslu (AIFP) a její členové dlouhodobě 
podporují principy etiky a transparence, 
které přispívají ke kultivaci moderního 
zdravotnického prostředí. Jejich činnost je 
upravena etickým kodexem, jenž stanoví 
závazná, vymahatelná samoregulační pra-
vidla, která jsou v mnohém přísnější a kon-
krétnější než stávající legislativní úprava. 
Dosavadní etický kodex, který byl v plat-
nosti s mírnými změnami od roku 1993, byl 
1. ledna 2021 nahrazen kodexem novým. 
„Nový kodex je lokalizovanou transpozicí 
celoevropsky závazného Etického kodexu 
Evropské federace farmaceutických spo-
lečností a asociací (EFPIA). Jako takový je 
dalším krokem inovativního farmaceutic-
kého průmyslu na cestě za účinnou trans-
parentní seberegulací,“ vysvětluje 
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., 
výkonný ředitel AIFP.
Kodex AIFP obecně představuje soubor 
etických pravidel odsouhlasených členy 
AIFP pro propagaci léčivých přípravků vůči 
zdravotnickým odborníkům a pro interakci 
se zdravotnickými odborníky, zdravotnic-

kými zařízeními, pacientskými organiza-
cemi i jejich zástupci. Cílem je zajistit, aby 
při provádění těchto činností byly co nej-
přísněji dodržovány etické zásady profesio-
nálního a odpovědného jednání. Kodex 
AIFP platí pro všechny typy komunikace 
a interakce, a to jak tradiční, tak i digitální. 
Upravuje mimo jiné pravidla pro sponzoring 
akcí, vzdělávání nebo grantovou podporu.

Pilulka.cz připravuje 
testování pomocí české 
kloktací sady
Testování GARGTest s využitím unikátní sa-
moodběrové sady založené na principu 
kloktání dutiny ústní a hltanu připravuje 
Pilulka.cz. Zájemci si budou moci udělat 
test naprosto bezbolestně z pohodlí do-
mova s následným doručením Pilulkou 
do akreditované laboratoře na PCR test. 
Tato forma testování může být vítanou al-
ternativou kapacitně přetíženého testování 
a eliminuje riziko kontaktu velkého množ-
ství zájemců o test na jednom místě. 
CARGTest byl vyvinut výzkumníky z Ústavu 
molekulární a translační medicíny Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
a inovativními společnostmi IntellMed 
a AUMED. Zájemce si na Pilulka.cz zakoupí 
samoodběrovou sadu. Za použití obyčejné 
vody si vykloktá a vzorek předá Pilulce, 
která ho doručí do certifikované laboratoře, 
kde je proveden standardní PCR test. Zá-
jemce obdrží výsledek svého testu přímo 
z laboratoře obdobně jako při testu na od-
běrovém místě. V případě, že má zájemce 
vypsanou žádanku od svého praktického 
lékaře, bude mu test proveden bezplatně 
a zaplatí pouze doručení a samoodběrovou 
sadu. Pilulka.cz chce pilotní službu spustit 
v Praze a okolí. Pokud se v prvních dnech 
osvědčí, plánuje do ní zapojit i další Pilulka 
lékárny jako místa, kde bude samoodbě-
rová sada jak k dostání, tak následně 
k odevzdání pro dodání do laboratoře. 
Další možností podle Pilulky je, že si zá-
jemci koupí pouze samoodběrovou sadu 
a vzorek donesou do vybraných laboratoří 
po celé ČR sami.
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Průzkum mezi pacienty s kardiovaskulárními onemocněními, který pro projekt Srdce v hlavě zpracovala agentura STEM/MARK, uka-
zuje, že na pravidelné užívání svých léků zapomíná nezanedbatelné množství pacientů. Zatímco lidé nad 65 let na pravidelné braní 
léků téměř nezapomínají, lidé do 45 let tak činí daleko častěji. Tím si ovšem mohou založit na zbytečné potíže do budoucna. Pravi-
delné užívání léků je stejně důležité jako další léčebná opatření doporučená lékařem. Jejich dodržování může výrazně snížit riziko 
infarktu nebo cévní mozkové příhody u pacientů s vysokým tlakem nebo vysokou hladinou cholesterolu. Právě senioři jsou často 
označováni jako ti, kteří zapomínají snad nejčastěji. To ovšem neplatí u zapomínání na léky. Vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina 
cholesterolu v krvi vyžadují mimo jiné disciplínu v dlouhodobé terapii předepsanými léky. A paradoxně v tom jsou nejlepší právě 
senioři. Podle výsledků průzkumu provedeného mezi více než 450 respondenty agenturou STEM/MARK bylo zjištěno, že lidé nad 
65 let na své léky zapomínají minimálně. Naproti tomu lidé do 45 let zapomínají daleko častěji. Jako důvod pak uvádějí, že prostě 
zapomenou nebo mají dojem, že všechny léky nepotřebují. Šestapadesát procent respondentů uvedlo, že na léky nezapomíná, 
44 % pak naopak, že zapomíná, a 8 % respondentů na ně zapomíná poměrně často.

Obchodní síť prodejen Žabka s ohledem na potřeby svých zákazníků nově zařadila do svého sortimentu i volně prodejná léčiva. 
V nabídce má například analgetika, kapky do očí nebo léky na bolest v krku. Síť prodejen Žabka je součástí skupiny Tesco v České 
republice od dubna 2011. Obchody fungují ve formě franšízy a jsou provozovány nezávislými podnikateli. Během uplynulého roku 
pokračovala Žabka ve své expanzi a otevřela 17 nových obchodů. Zároveň představila několik novinek, které reagovaly na zákaz-
nické potřeby. Od dubna umožnila prostřednictvím aplikace Bolt Food nákup potravin on-line s doručením do 30 minut od objed-
nání. Postupně rozšiřovala nabídku produktů, která nyní čítá 750 položek. V současnosti službu provozuje 39 pražských obchodů. 
Další novinkou pro zákazníky je zařazení sortimentu léčiv. „V současnosti máme 30 obchodů s lékárnou a v těch největších je v na-
bídce až 40 položek. Jedná se například o Ibalgin, Paralen, kapky do očí, léky na bolest v krku a vitaminy,“ vysvětluje Radim Lunda, 
generální manažer sítě obchodů Žabka. Díky velkému zájmu zákazníků se bude tato služba rozšiřovat i do dalších prodejen.

V Evropě vzrostl loni počet objednávek v e-commerce téměř o 50 %. Pro e-shopy je tak stěžejní, aby všechny jejich funkce byly 
maximálně spolehlivé. Přesto řada z nich opomíjí jednu z nejdůležitějších, a to vyhledávání, které při správném nastavení končí 
ve dvou až pěti procentech bez výsledků. U webů, které se jím ale nezabývají, je to 20 až 40 procent. Přesvědčila se o tom i síť 
lékáren Benu, které vylepšené vyhledávání přineslo nárůst prodejů o 10 %. Toho dosáhla díky inteligentním nástrojům sloven-
ské technologické firmy Luigi’s Box, která optimalizuje vyhledávání pomocí umělé inteligence a strojového učení. Benu k tomuto 
kroku přistoupilo poté, co v minulém roce došlo k omezení prodeje i pohybu osob v důsledku vládních opatření. „Hledali jsme 
způsob, jak usnadnit život lidem, kteří z různých důvodů nemohli nebo nechtěli v době pandemie chodit do tradičních lékáren. 
Velká část prodeje se přesunula do on-line prostředí a nám bylo jasné, že je potřeba nákup co nejvíce zjednodušit i pro zákaz-
níky, kteří běžně přes internet nenakupují,“ vysvětluje Michal Macourek, e-commerce director CZ/SK sítě lékáren Benu. 
Řešení našla v optimalizaci vyhledávání zboží, což je mezi e-shopy jedna z často přehlížených funkcí. Spojila se proto se sloven-
skou technologickou firmou Luigi’s Box, která vytváří nástroje pro efektivní vyhledávání a pomáhá e-commerce pochopit, jak 
využít data o chování zákazníků při nákupu k navyšování prodeje. Její technologie využívá přes tisíc e-shopů. Díky novým tech-
nologiím dokázalo Benu vyřešit jednu z nejčastějších příčin neúspěšného vyhledávání, a to když zákazníci zadají daný výraz 
s překlepem, použijí synonymum, cizojazyčnou alternativu nebo slangový výraz. Jeho dosavadní e-shop nebyl schopný si s tímto 
problémem poradit, a zákazníkům tak neukazoval žádné produkty, kvůli čemuž přicházel řetězec lékáren o zisky. Další kompli-
kace v rámci vyhledávání vyvstala při zadání méně než tří znaků, kdy web také nedokázal zobrazit žádné výsledky. To byl případ 
třeba doplňků stravy s vitaminem D

3. Přestože Benu tyto produkty běžně nabízí, zákazníkům se při hledání pojmu „D3“ nezobra-
zily žádné produkty. Nově e-shop zobrazuje výsledky už od zadání jediného znaku, a to s ohledem na historii nákupů či chování 
jiných uživatelů. Stejně tak dokáže díky umělé inteligenci a strojovému učení navrhnout lepší řazení produktů s ohledem na je-
jich relevanci a žádanost, aby se zobrazovaly na prvních příčkách výsledků. Z dat Luigi’s Box totiž vyplývá, že až tři čtvrtiny zákaz-
níků opustí e-shop, pokud nenajdou hledaný produkt na první stránce výsledků.

S pravidelným 
užíváním léků je mnoho 
pacientů na štíru

Žabka rozšířila 
svůj sortiment
o léky

Inteligentní 
vyhledávání produktů 
přispělo e-shopu Benu 
k vyšším prodejům

inz
er

ce
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Generika 
vnímám jako
hnací motor inovací
Jako zcela mimořádný lze označit minulý rok, v němž se farmaceutický průmysl musel vyrovnávat s mnoha nezvyklými 
situacemi. Nebyl to ale jen koronavirus, který výrobu a dostupnost léčiv ovlivňoval. Mimo jiné i na to, s jakými dalšími 
problémy se musejí výrobci generických léčiv potýkat, přišla řeč v rozhovoru s Mgr. Filipem Vrublem, novým výkonným 
ředitelem České asociace farmaceutických firem (ČAFF).
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Část loňského roku jste 
ještě působil jako náměstek 
na Ministerstvu zdravotnic
tví ČR a sledoval jste mimo 
jiné vývoj v oblasti léčiv 
hlavně z hlediska úhrad ze 
systému veřejného zdravot
ního pojištění. A samo
zřejmě současně s tím 
i jejich dostupnost. Jak 
byste v tomto ohledu rok 
2020 hodnotil? 
Dostupnost léčiv je téma čím dál význam-
nější. Je to otázka jednak soběstačnosti 
z hlediska výroby a jednak silných dodava-
telských řetězců, stability dodávek a v nepo-
slední řadě otázka přístupu pacientů 
k lékům z hlediska cenové a úhradové regu-
lace. Zejména loňský rok a covidová krize 
ukázaly, že udržitelnost lékové politiky 
a farmaceutického trhu nemůže být pouze 
otázkou tlaků na cenu, ale že hlavním dlou-
hodobým úkolem státu musí být právě zajiš-
tění dostupnosti léčiv pro pacienty se vším, 
co k tomu patří. Minulý rok z pohledu dodá-
vek na trh a prodejů vidím jako stabilní, 
pokud jde o meziroční srovnání. Stále po-
kračuje mírný propad počtu prodaných ba-
lení léčiv a jen mírný nárůst celkových 
nákladů na léky, způsobený zejména konti-
nuálním vstupem inovativních léčiv a masiv-
ními investicemi v oblasti centrové léčby. 
Přestože celková čísla za celý rok kopírují 
střednědobé trendy, jednotlivá čtvrtletí roku 
2020 byla značně turbulentní. Ale to zřejmě 
v mnoha segmentech i mimo zdravotnictví. 
V úvahu je třeba vzít i to, že lékový byznys byl 
loni poznamenán také regulatorními změ-
nami. Například plným spuštěním FMD re-
gulace, byť zatím bez sankcí, nebo tím, že 
v 1. čtvrtletí bylo možné na eRecept přede-
pisovat pouze jednu položku, od 2. kvartálu 
položky dvě. To trochu komplikuje srovnání 
z hlediska preskripce. Na konci prvního 
a ve druhém kvartálu spotřebu léčiv pozna-
menalo velké předzásobení, zejména volně 
prodejného sortimentu. Poté samozřejmě 
přišel pokles. Naštěstí již máme plně zave-
dený systém eReceptu, díky kterému pa-
cienti měli možnost pokračovat v léčbě bez 
větších potíží. Potíže se však nevyhnuly do-
davatelským řetězcům. Na mysli mám kupří-
kladu problematiku výroby, dodávek surovin 
pro výrobu a mezinárodního transportu. Na-
štěstí v druhé půlce roku došlo v tomto 
ohledu ke stabilizaci. 

Transport léčiv byl loni 
na jaře opravdu zapeklitá 
záležitost, ale vážnost si
tuace na lékovém trhu se 
prohlubovala i kvůli situaci 
mimo evropský kontinent, 
že?
Skutečně šlo celosvětově o složitou situaci. 
Je skoro až s podivem, že nedošlo k větším 
výpadkům léčivých přípravků na evropském 

trhu, přestože to v prvním pololetí hrozilo 
v souvislosti s tím, jak největší globální ex-
portéři, jako je Čína a Indie, omezovali vývoz 
některých základních surovin potřebných 
pro výrobu léků nebo sami dočasně přeru-
šovali výrobu z karanténních důvodů. 
Naštěstí to nakonec významný dopad 
na dostupnost léčiv nemělo, a to částečně 
kvůli zásobám. Z pohledu pacientů tak lze 
říct, že rok 2020 byl z hlediska dostupnosti 
léčiv relativně stabilní. Jak už jsem uvedl, 
pacientů užívajících léky kvůli chronickým 
onemocněním se covidová krize příliš nedo-
tkla díky existenci elektronických receptů. 

Tento nástroj celému zdravotnímu systému 
ohromně pomohl. Kdyby neexistoval, mys-
lím, že dopady pandemie covidu-19 
na zdraví lidí z důvodu ztíženého přístupu 
k léčivým přípravkům by byly značné. Jsem 
rád, že se elektronizace loni takto posunula 
vpřed. A že pacienti si tento nástroj velmi 
rychle osvojili, včetně různých nadstavbo-
vých funkcionalit. Je to vidět i na datech 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). 
Meziroční srovnání počtu rozeslaných SMS 
zpráv s identifikátorem eReceptu ukazuje 
na mnohonásobné nárůsty. Administrativě 
spojené s výdejem léčiv pak hodně pomohlo 
umožnění načíst všechny aktivní eRecepty 
najednou na základě předložení občan-
ského průkazu pacienta. Je znát, že e-pre-
skripce jako jedna z prvních vlaštovek 
elektronizace zdravotnictví nám zmíněné 
obtížné období pomohla překonat. 

Elektronický recept je beze
sporu velké plus, přesto se 
po covidovém roce ve zdra
votnictví bude zřejmě 
muset řešit nejeden pro
blém způsobený například 
odkladem zdravotní péče. 
Ano, nad tím, jak se covidová krize projeví 
v případě odložené zdravotní péče, visí otaz-
ník. Jak se projeví třeba pozdější zahájení 
léčby již dříve diagnostikovaných nemocí, 
nebo vůbec pozdější diagnostika odhalující 
onemocnění v pozdější fázi, než tomu bylo 
v předchozích letech, zjistíme až v budouc-

nosti. Jde o záležitosti, které budou mít 
pravděpodobně vliv nejen na zdravotní stav 
obyvatelstva, ale i na náklady veřejného 
zdravotního pojištění, u nichž dojde k časo-
vému posunu. Rok 2020 byl rozhodně bez-
precedentní a myslím, že ho nebude možné 
brát jako rok referenční. Nejen zdravotní 
pojišťovny při tvorbě příštích zdravotně 
pojistných plánů, ale pravděpodobně ani 
farmaceutické firmy při plánování výroby 
se zřejmě nebudou řídit loňským rokem jak 
z důvodů regulatorních změn, tak kvůli vlivu 
onemocnění covid-19 na distribuci, pre-
skripci a spotřebu. 

Koronavirus ale takříkajíc 
zaúřadoval i v legislativě. 
Lze očekávat, že chystané 
novely zákona o veřejném 
zdravotním pojištění a zá

kona o léčivech, které by 
po schválení měly vliv na lé
kárenský trh, projdou 
v dohledné době celým 
legislativním procesem?
To ukážou nejbližší měsíce. Pokud má ně-
jaký návrh zákona šanci, tak možná novela 
zákona o veřejného zdravotním pojištění. 
Ani u ní však asi nelze stoprocentně říct, že 
se stihne schválit včas. Tedy před tím, než 
tato sněmovna ukončí svou práci před říjno-
vými volbami. 
Obě zmíněné novely by skutečně značným 
způsobem ovlivnily, jak by lékový trh vypadal 
v příštích letech. Jde o novely ambiciózní, 
zohledňující dlouholeté problémy českého 
zdravotnictví. Myslím si, že pokud oba zá-
kony neprojdou sněmovnou do podzimních 
voleb, bude potřeba, aby se příští vláda za-
čala lékové politice věnovat komplexně 
znovu, a to nejen v rozsahu toho, co již 
v obou návrzích zákonů upraveno bylo, ale 
bude nutné věnovat se i problémům, které 
se objevily v mezičase nebo jejichž důleži-
tost v mezičase vzrostla. Jednou z věcí, se 
kterou by česká léková politika měla nově 
počítat, je postupné naplňování farmaceu-
tické strategie pro Evropu, s níž přišla 
na konci loňského roku Evropská komise. 
Ale nejde jen o ni. Naše národní legislativa 
a vývoj lékového trhu má před sebou stále 
mnoho výzev, které byly již v minulých letech 
diskutovány i na půdě ministerstva zdravot-
nictví a které je třeba začít řešit.

I vy coby výkonný ředitel 
ČAFF stojíte před novými 
výzvami. S jakou vizí jste 
na jmenovanou pozici na
stupoval, na co se chcete 
v asociaci hlavně zaměřit? 
Tématům spjatým s lékovou politikou 
a trhem, jimž jsem se věnoval na minister-
stvu zdravotnictví, se chci věnovat i nyní 
v asociaci. Mými hlavními tématy bylo rozši-
řování dostupnosti léčiv, stabilita dodávek 
a udržitelnost systému veřejného zdravot-
ního pojištění. A to jsou i témata asociace. 
Nově budu mít příležitost využít nejen 
všechny znalosti a zkušenosti, které jsem 
dosud získal, ale spojit je i s celou řadou dat 
a informací, kterými farmaceutický průmysl 
nejen v České republice disponuje. Makro-
ekonomická data, vývoj a predikce vývoje 
systému veřejného zdravotního pojištění, 
srovnání se zahraničními právními úpravami 
a přístupy regulátorů. Některé podklady, na-
příklad rozsáhlejší analýzy vlivu cenové 
a úhradové regulace na dostupnost léčiv, 
bude potřeba nově zpracovat ve spolupráci 
s uznávanými poradenskými a výzkumnými 
společnostmi. Některá data jsou ale do-
stupná již nyní, jen se s nimi dosud příliš ne-
pracovalo. Na jejich základě jsem si již 
udělal jakési prvotní zhodnocení stavu na-
šeho trhu léčiv. Ale analyzovat ho budeme 
i nadále.

TVÁŘÍ V TVÁŘ

T

POTŘEBUJEME NAROVNAT TRŽNÍ 
PROSTŘEDÍ

„„Je třeba začít více diskutovat o tom, zda nám soustavný tlak 
na ceny léčiv stojí za to, že ohrožujeme dostupnost zdravotní péče 
pro řadu pacientů. Potřebujeme narovnat tržní prostředí, abychom 

zajistili dlouhodobou udržitelnost lékové politiky. Je rovněž ne
zbytné se bavit o tom, že pokud přicházejí na trh generika nebo 
biosimilární přípravky, které způsobují zásadní pokles nákladů 

na léčbu, měly by tyto přípravky být dostupné co nejrychleji a také 
širšímu spektru pacientů. Přísná indikační a preskripční omezení 

nám v tom ale stále brání.“ 
FILIP VRUBEL
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dech nepřicházejí na trh přípravky nové, 
které by teoreticky mohly potenciál úspor 
v rámci zdravotního systému urychlit. Bohu-
žel platí, že v případě nových generik a bio-
similars někdy nepatříme k zemím, kam je 
výrobci dodávají na trh mezi prvními. Doká-
žou si totiž spočítat, že léčivé přípravky je vý-
hodnější uvést na západní či jiné okolní trhy, 
neboť jejich uvedení na trh tuzemský by bylo 
spojeno s tím, že právě nízká česká cena se 
kvůli přísné regulaci stane referenční pro za-
hraničí, čímž dojde ke snížení jejich jednot-
kové ceny na cizích trzích. To firmy nechtějí 
riskovat. To platí také o vstupu generik nebo 
biosimilárních přípravků krátce po uplynutí 
patentové ochrany originálních léčiv. V ČR 
vyžadujeme okamžitou úsporu při vstupu 
prvního generika, a to 40procentním sníže-
ním ceny i úhrady. U biosimilars je to 30 
procent. Taková úspora je sice v Evropě 
běžná, někdy ale ne hned, nýbrž během prv-
ního či druhého roku po uvedení na trh. 
Pokud v několika zemích tamní legislativa 
nevyžaduje tak zásadní pokles ihned, pak 
logicky výrobce půjde na trh nejdříve tam – 
a do zemí, které vyžadují při vstupu pokles 
ceny vyšší, půjde až v dalších kolech. Kdyby 
naše regulace nebyly příliš striktní a zamě-
řené výhradně na cenu, mohli bychom 
potenciálně v rámci celého zdravotního sys-
tému uspořit ještě víc peněz. Je to trochu 

A k čemu jste v případě ge
nerického průmyslu došel? 
V čem spatřujete největší 
problémy, které ho sužují 
nejen u nás, ale i v Evropě?
Hrozby na tuzemském a evropském trhu 
jsou si v mnoha ohledech relativně po-
dobné. ČR je v evropském prostoru jednou 
ze zemí, která používání zahraničních ceno-
vých referencí pro stanovování cen a úhrad 
z veřejného zdravotního pojištění dotáhla 
velmi daleko. Někdy až k absurdním 
výsledkům, kdy přepočty zahraničních cen 
na jednotku lékové formy nebo denní tera-
peutickou dávku a zpětné dopočítání 
na cenu nebo úhradu českého balení léku 
vede k nejnižší evropské ceně. I když se ta-
kové dopady nevyskytují vždy, celkově vzato 
je u nás systém doplněn celou řadou dílčích 
mechanismů, které sledují cíl v podobě co 
největších úspor. Vzájemné referencování je 
trend v celé Evropě už mnoho let. To spustilo 
spirálu nekonečného snižování regulova-
ných cen a úhrad. Pokud teď porovnáváte 
ceny léčiv v evropských zemích s cenami 
v mimoevropských bohatých rozvinutých ze-
mích, například v USA, Japonsku či Kanadě, 
zjistíte, že ceny jsou tam vyšší, mnohem 
vyšší. Tedy nejen u nás, ale v celé Evropě 
existuje dlouhá leta trvající tlak na ceny léči-
vých přípravků a tím na generování úspor. 

A to bohužel často i za cenu opomíjení hro-
zeb, které tento enormní tlak provázejí na-
příklad v podobě výpadků léčiv nebo jejich 
nedostupnosti. Jako největší hrozba, z dlou-
hodobého hlediska, se mi proto jeví udrži-
telnost farmaceutického trhu a stabilních 
dodávek. 
Občas se setkávám s domněnkou, že pa-
nuje velká konkurence mezi inovativním 
a generickým farmaceutickým průmyslem, 
protože bojujeme o tytéž finanční zdroje. 
V konkrétních záležitostech sice můžeme 
mít rozdílné názory, ale řekl bych, že ona 
dlouhodobá udržitelnost trhu a stabilní 
a předvídatelné regulatorní prostředí je spo-
lečným zájmem jak inovativního, tak gene-
rického farmaceutického průmyslu. 
Generika vnímám jako hnací motor inovací, 
bez generik by inovace nebyly. Generika nutí 
inovativní společnosti opětovně investovat 
do výzkumu, aby přicházely s něčím novým, 
v čem se mohou odlišit a v čem mohou ge-
nerovat nové tržby a zisk. Generické společ-
nosti zároveň přinášejí obrovské úspory 
zdravotnímu systému. Jde o úspory, které 
nejsou bezúčelné, protože systém pak dis-
ponuje penězi na financování inovací. 
A nejde jen o inovativní léky, které z nich lze 
hradit. Úspory se využívají i na růst celého 
zdravotnictví, úhrady nové péče, rozvoje 
e-health a telemedicíny apod. 

Na ožehavý problém s tla
kem na cenu léčiv, který 
pak ovlivňuje jejich dostup
nost, upozorňoval již váš 
předchůdce v čele asociace 
Mgr. Mátl. Jaké další dů
sledky může mít podle va
šeho názoru snaha srazit 
jejich cenu na co nejnižší 
úroveň?
Jedním z negativních dopadů může být mo-
nopolizace trhu. Popisoval jsem už vzá-
jemné referencování cen napříč Evropou. To 
je ale jen první fáze. U nemocničních léčiv 
jsou pak jejich nákupy ovlivněny jejich veřej-
nými zakázkami. Tendry několika málo ne-
mocnic v ČR či jejich holdingů pak zásadním 
způsobem determinují podíl jednotlivých 
léčiv na trhu. A ceny z těchto tendrů tak jsou 
často ještě o desítky procent nižší než ty 
úředně stanovené. Stačí, když v několika ta-
kových tendrech je úspěšný jeden či dva 
nejdravější dodavatelé. To postupně vede 
k tomu, že z českého trhu může mizet konku-
rence. A dodávky určité molekuly tak mohou 
záviset na dodávkách jedné, dvou či tří 
firem. Navíc bez možnosti saturovat po-
ptávku v případě, že jeden z těchto soutěži-
telů má problém s dodávkami. 
Mechanismy cenové a úhradové regulace 
u nás také vedou k tomu, že v mnoha přípa-
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jako začarovaný kruh, protože zatím u nás 
existuje systém jednostranně zaměřený 
na co největší snížení ceny léků, což má ge-
nerovat úspory. Už v něm ale nikdo ne-
zohledňuje fakt, že přínos by mohl být 
mnohem větší, kdyby tlaky na cenu nebyly 
tak silné nebo byly vyvážené z hlediska roz-
šiřování dostupnosti pro větší skupiny pa-
cientů.

Nemohu se zbavit dojmu, že 
na jedné straně se u nás vy
mýšlejí nejrůznější způ
soby, jak zajistit dostupnost 
léků pro české pacienty, ale 
na straně druhé si právě 
tlakem na jejich co nejnižší 
cenu v podstatě pod sebou 
ohledně dostupnosti podře
záváme větev. 
Bojím se toho, že zejména u starých molekul 
– v lécích, které jsou na trhu desítky let 
a u nichž se jednotkové ceny pohybují v de-
sítkách korun – mohou postupně farmaceu-
tické firmy z trhu potichu odejít. To opět sníží 
konkurenci, způsobí závislost na omezeném 
počtu dodavatelů a přispěje k růstu rizika 
výpadků. U těchto nízkonákladových léků 
nebo u léků, které mají jen malý objem spo-
třeby na trhu, se průměrná ziskovost ne-
zřídka dostává pouze na jednotky procent. 
Jestliže bude cenová eroze tak silná, že se 
těmto firmám nevyplatí léčivé přípravky udr-
žovat na českém trhu – a takových případů 
se každý rok vyskytne několik –, pak může 
být ohrožena jejich dostupnost pro pacienty, 
protože ani pro další, nové výrobce logicky 
nemá tuzemský trh perspektivu. 
Omezení konkurenceschopnosti je dnes po-
měrně časté. Příkladů skupin léčiv, kde 
máme jen omezené množství dodavatelů, je 
čím dál více. Jde například o některé léky 
pro onkologicky nemocné nebo antiepilep-
tika, ale také třeba o některá kombinovaná 
antibiotika. V situaci, kdy jsou cenové revize 
schopny stáhnout jednotkové ceny léků 
o další desítky procent, to zásadním způso-
bem ovlivňuje úvahu firmy, zda je nadále 
udržitelné, aby konkrétní léčivou látku uvá-
děla na trh. V sázce je dlouhodobá dostup-
nost celé řady léčiv, která dnes považujeme 
za základní a jejich dostupnost za samo-
zřejmost. Poslední roky ovšem ukazují, že 
o žádnou samozřejmost nejde. Až tyto „sa-
mozřejmé“ léky z trhu zmizí, pro stát pak 
bude složité hledat alternativní řešení, které 
je mnohem dražší než nastavit stávající sys-
tém udržitelně. Nejsme nejchudším státem 
v Evropě, proto přece nemusíme za každou 
cenu chtít mít nejnižší ceny léků.

Leckdo by mohl namítnout, 
že když z trhu zmizí jeden 
lék, vždy je možnost převést 
pacienta na jiný.
Existuje mnoho léčivých přípravků, které 
jsou u nás k dispozici desítky let. Jsou zde 
zavedené, užívají je desítky tisíc pacientů, 
kterým v léčbě pomáhají. Je pravda, že 
na daná onemocnění mohou existovat i mo-
dernější léky s jinou molekulou, podobnou 
co do spektra použití, s blízkou či třeba 

i o něco vyšší účinností nebo bezpečností, 
na které by se pacienti mohli převést. Ale 
pokud pacienti dosud profitují z původních 
léčiv, proč je převádět na léky nové? Pokud 
staré z trhu zmizí, někdy se náhrada najde. 
Ale pravidlem většinou zůstává, že náhrada 
je pro systém dražší. 

Jde výhradně o tuzemský 
problém, nebo problém 
s tlakem na cenu léčiv lze 
pozorovat i jinde v Evropě?
V Evropě se uvedený tlak projevuje trochu 
jinak. Zatímco u nás má za následek ab-
senci nových přípravků, které jsou uváděny 
na okolní trhy, kde je větší ziskovost, a od-
chod některých firem z českého trhu, v Ev-
ropě se to projevuje optimalizací nákladů. 
Řada farmaceutických firem proto mění své 
způsoby výroby a logistiky, což vedlo v po-
sledních dekádách k tomu, že Evropa ztra-
tila potenciál soběstačnosti v oblasti 
produkce a dostupnosti léčiv, protože vý-
robu přesunula do třetích zemí, zejména 
do Asie. A to nemluvím o nízkém zájmu o in-
vestice, snižujících se výdajích do klinických 
studií, optimalizaci dodávek tak, aby na tr-
zích nebyly přebytky, a tudíž i minimum 
zásob. Nejde ale pouze o vliv regulace cen 
a úhrad. Svou roli hrají i další regulatorní 
omezení a povinnosti. Třeba v oblasti regist-
race léčiv, která je v rámci EU kvůli zajištění 
jejich kvality, bezpečnosti a účinnosti ne-
smírně náročná a trvá dlouho. Tohle trápí 
zejména inovativní průmysl. Generický zase 
trápí třeba duplikující se náklady spojené 
s uváděním na jednotlivé trhy, náklady 
na realizaci FMD legislativy nebo udržovací 
poplatky za platné registrace v jednotlivých 
zemích. I jejich výše občas hraje roli v úva-
hách o opuštění trhu u léčivého přípravku, 
jehož obrat může být v Česku jen v řádu jed-
notek milionů korun ročně. Ale je to i celá 
řada dalších regulací – od ochrany životního 
prostředí při výrobě až po veřejné zakázky 
v nemocnicích apod.

Zdá se, že Evropa si tyto ne
příznivé souvislosti už za
číná uvědomovat, a proto 
chystá ohledně farmaceu
tického průmyslu nová 
opatření.
Ano, ve farmaceutické strategii, s níž Evrop-
ská komise v minulých měsících přišla, už je 
o těchto záležitostech zmínka a myslím si, že 
Komise začne pracovat na tom, aby zajistila 
větší soběstačnost a udržitelnost farma-
ceutického průmyslu jak z hlediska vstupu 
inovací, tak i z hlediska využití generik a bio-
similárních léčiv. Je to otázka nastavení op-
timálního mixu regulací, které umožní jak 
rychlý vstup nových inovativních léčiv, tak 
i minimalizaci bariér pro využití generik 
a biosimilars a jejich potenciálu pro rozší-
ření dostupnosti léčby širokému spektru pa-
cientů. A z hlediska soběstačnosti je to také 
otázka výrobních kapacit, ale i hledání me-
chanismů, jak zajistit dostatečné skladové 
zásoby nebo rychlou operativní pomoc mezi 
jednotlivými státy. To nám zde zatím chybí 
a jasně se to projevilo loni v případě zdra-

votnických prostředků, jako byly roušky, re-
spirátory a podobně. A totéž se může stát 
i u léčivých přípravků, na což by Evropa měla 
být předem připravena.

Pokud jde o farmaceutický 
průmysl, v Evropě ještě zů
stala zachována poměrně 
rozsáhlá výroba konečných 
lékových forem. Slabší je to 
už s výrobou léčivých látek 
a výroba látek chemických 
je v podstatě už výhradně 
záležitostí Číny a Indie. Za
jímalo by mě, zda se chys
taná reforma evropské 
farmaceutické strategie 
týká i chemických a léčivých 
látek nebo výhradně pouze 
konečných lékových forem. 
Podle mého názoru je tato strategie dosta-
tečně ambiciózní na to, aby se týkala i léči-
vých látek. Zatím jsme ale na samém 

začátku procesu, kdy byla evropská strate-
gie představena jako hlavní teze, kam se ev-
ropská regulace má vyvíjet. Teprve následně 
přijde Komise s konkrétním plánem, jak 
hodlá strategii promítnout do skutečných 
kroků a legislativy. To je práce nejen pro le-
tošní, ale i pro příští rok. Nyní nastala fáze, 
kdy jednotlivé členské státy a evropští 
stakeholdeři musejí být v pravidelném kon-
taktu s Evropskou komisí, aby do konkrét-
ních bodů strategie mohli zapracovat 
například i návrat výroby léčiv do zemí EU, 
tím pádem zajištění soběstačnosti a suvere-
nity Evropy v oblasti léčivých přípravků. To je 
podle našeho názoru skutečně důležité. 

Kvůli pandemii covidu19 
se generický průmysl loni 
v prvním pololetí potýkal 
s řadou problémů napří
klad při transportu léčiv či 
se zvýšenou poptávkou 
po určitém typu přípravků. 

E
Expert na lékovou politiku 

a farmaceutické právo
Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a je jedním z nejvýznamnějších 
českých expertů na oblast lékové politiky a zdravotnického a farmaceutického práva. 

V letech 2009 až 2012 zastával pozici ředitele odboru farmacie na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR, od roku 2013 působil jako odborný náměstek ředitele Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv, kde zodpovídal za jeho veškerou regulatorní a dozorovou agendu. 
Téměř čtyři roky pracoval také v poradenském sektoru v mezinárodní advokátní 

kanceláři Deloitte Legal, kde se stal advokátem a zabýval se oblastí farmaceutického 
práva, analýzami trhu a regulacemi ve zdravotnictví. Do ČAFF přišel z pozice náměstka 
ministra zdravotnictví, kterou od roku 2018 do září 2020 zastával. Věnoval se zejména 
legislativě v oblasti dostupnosti léčiv pro pacienty v ČR, lékovému záznamu pacienta, 

dalším nadstavbovým funkcionalitám eReceptu a úpravě systému regulace cen a úhrad 
léčiv za účelem zajištění cenově dostupné léčby pro co nejširší spektrum pacientů.
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obrovský potenciál. Je v zájmu každého 
pacienta, aby vývoj neskončil tím, že mu 
bude podáván přípravek s léčivou látkou 
a ve formě, která byla vyvinuta třeba před 
desítkami let, ale aby postupem doby exis-
tovaly lepší lékové formy a způsoby užívání 
téhož přípravku nebo kombinované léčivé 
přípravky a podobně. Myslím, že u odborné 
veřejnosti dnes již není žádných pochyb, že 
rozdíl mezi originálním a generickým lékem 
z hlediska kvality, účinnosti a bezpečnosti 
není žádný. Málo se ale ví, že mohou existo-
vat generické léky, které nejsou pouhou 
kopií originálu, ale v mnoha případech jsou 
modernější než originální lék. Modernější 
minimálně z hlediska technologie výroby. 
Tyto léčivé přípravky, které nazýváme value 
added medicines neboli léky s přidanou 
hodnotou, jsou podle mého názoru velkým 
potenciálem pro generický průmysl i pro pa-
cienty. Ale opět narážíme na to, že stávající 
cenový a úhradový systém neumí tyto ino-
vace zohlednit, protože naše úhradové 
mechanismy jsou postaveny na léčivých 
látkách, na jejich obvyklých denních tera-
peutických dávkách a úhradě ve výši 
nejnižší ceny v dané skupině. 

V souvislosti s tím, co jste 
nyní popsal, mě napadá, že 
současný úhradový systém 
může být příčinou nejen 
toho, že výrobce se svými 
léky odejde z trhu, ale že při 
snižujících se ziscích ne
bude mít peníze ani na zmí
něné inovace.
Ano, a jsme zase u té udržitelnosti. Ale bo-
hužel v současnosti jsou to spíše restrikce, 
povinnosti a tlak na co nejnižší cenu. Nejde 
ale jen o to udržet na trhu něco, co už 
na něm nějakou dobu je, a to za férovou 
cenu, ale jde taky o to umožnit, aby se 
na něj dostalo to, co na něm dosud není, 
ale mohlo by být. A nemám na mysli jen pří-
pravky, které jinde v Evropě na trhu již jsou 
a u nás zatím ne, ale hlavně produkty, které 
se teprve vyvinou. I v tuzemsku fungují cen-
tra, kde se vyvíjejí nové lékové formy, ovšem 
na druhé straně vidíme, že cenová politika 
v oblasti léčiv nepřeje tomu, aby se na ino-
vacích, o nichž jsem mluvil, pracovalo. Jest-
liže systém nenabídne za tyto inovace 
adekvátní cenu, pak pochopitelně nebude 
tendence, aby se jimi firmy zabývaly. A to by 
byla škoda nejen pro pacienty, ale vlastně 
i pro tuzemský průmysl a hospodářství. 
Česká republika má silnou tradici chemické 
a farmaceutické výroby. Je to tak trochu ro-
dinné stříbro, na které se ale zapomnělo. 
Do mnoha odvětví hospodářství stát inves-
tuje v podobě dotací na výzkum a vývoj, 
investičních pobídek a jinými nástroji. 
Na farmaceutickou výrobu ale dosud ne-
myslí. Přitom silná domácí výroba, nejen 
u nás, ale v Evropě obecně, je jedním z fak-
torů stability a strategické soběstačnosti 
v produkci a dodávkách léčiv. Také toto jsou 
témata, o kterých musíme více mluvit. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Jak to v případě výroby 
a logistiky vypadalo 
v druhé půlce roku 2020?
Celosvětově se výrobci snažili obnovit vý-
robu a dodávky léčivých látek i léků, jak nej-
dříve to bylo možné. Pokud to šlo, někteří 
také navyšovali výrobní kapacity. Ve srov-
nání s předcovidovým obdobím v tuto chvíli 
nehrozí, že by některých léčivých látek bylo 
ve světě méně a že by to na dostupnost léků 
mělo vliv. To však mluvím o srovnání v sou-
vislosti s onemocněním covid-19, protože 
samo o sobě je skutečně známým problé-
mem, že suroviny či léčivé látky se v mnoha 
případech stávají z dlouhodobého hlediska 
hůře dostupné. Například léky na bázi pla-
tiny. Ale i další látky. Problém tkví někde 
jinde. Tím, jak rostou náklady na výrobu 
a distribuci, čímž mám na mysli i transkonti-
nentální logistiku, je třeba je zohledňovat 
v prodejních cenách. To se však nedaří. 
Vzhledem k tomu, že valná většina léčiv 
na recept podléhá cenové regulaci a má za-
stropovanou cenu, je někdy velmi těžké zvý-
šené náklady do cen promítat. Senzitivita 
v oblasti prodejní ceny je v případě farma-
ceutického průmyslu extrémně vysoká a již 
dávno pozorujeme, že se většina firem roz-
hoduje, zda bude uvádět nový produkt 
právě s ohledem na to, jakou cenu za něj 
může na daném trhu získat. 

A jak to vypadalo loni 
v druhém pololetí s dopra
vou po Evropě?
Největší problém byl v jarních měsících při 
prvním lockdownu, který byl spojený nejen 
s uzavřením jednotlivých zemí a omezením 
volného pohybu lidí, ale byl zejména spo-
jený s regulatorními opatřeními států, které 
zakazovaly vývoz některého typu zdravotnic-
kého zboží ze svého území. Protože to tehdy 
bylo něco nevídaného a bylo to nové i pro 
celní orgány, stávalo se, že se zásilkami rou-
šek a respirátorů na hranicích zůstaly stát 
i zásilky léků. I pro samotné celní orgány byl 
problém rozeznat, zda převážené zboží je či 
není zakázané transportovat za hranice, 
proto docházelo ke zdržení. V tomto ohledu 
Evropská komise rychle zareagovala a již 
během léta nastavila pravidla mezi všemi 
členskými státy EU, takže na podzim při 
druhé vlně se problémy z jarních měsíců ne-
opakovaly. Spíš vnímám jako určitou hrozbu 
to, že k zákazu může dojít při transportu ze 
zemí původu, tedy ze zemí mimo EU. Jestliže 
například Indie byla schopna ze dne na den 
zakázat vyvážet určité léčivé látky a pří-
pravky, musí to Evropa brát jako velké varo-
vání a musí být připravena pro případ, že by 
se to opakovalo. Je třeba mít buď dosta-
tečné zásoby, nebo strategické mecha-
nismy, které nedostupnosti léčiv na trhu 
zabrání. 

Co se chystáte v nejbližší 
době v asociaci řešit? Čemu 
je podle vás třeba se začít 
primárně věnovat?
Nyní je mým hlavním úkolem připravit 
na několik příštích let dlouhodobou strategii 
asociace, v níž bude zohledněno, že máme 

potenciál být silným partnerem pro stát, re-
gulátory i pro zdravotní pojišťovny. Chceme 
přispět svými daty, analýzami a poukazová-
ním na příklady dobré praxe ze zahraničí 
k tomu, aby systém veřejného zdravotního 
pojištění využil potenciálu generik a biosimi-
lárních léků k zajištění své dlouhodobé fi-
nanční stability a zároveň umožnil léčbu co 
nejširšímu počtu pacientů, kteří by z ní profi-
tovali. Chceme také spolupracovat s dalšími 
stakeholdery. Ve spolupráci s Asociací ino-
vativního farmaceutického průmyslu (AIFP) 
chceme dohromady více proponovat téma 
udržitelnosti lékové politiky nebo právě 
téma implementace evropské farmaceu-
tické strategie. Vnímám totiž, že AIFP není 
primárně naším konkurentem, ale v mnoha 
ohledech spojencem. Znovu je třeba zdůraz-
nit, že generika jsou hnacím motorem ino-
vací a přinášejí úspory, za které si systém 
může dovolit další inovace hradit. I inova-
tivní průmysl tedy potřebuje ten generický. 
Domnívám se, že na inovace se regulátoři 
i zákonodárci v posledních letech zaměřili 
dost. Například novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění je hodně proinovační. 
Ale nyní je nezbytné udělat další krok, kdy se 
budeme bavit zejména o udržitelnosti, o za-
jištění bohaté konkurence na trhu a mož-
nostech jeho rozvoje a stability dodávek.

Kromě toho se u nás bu
deme asi muset brzy zabý
vat také farmaceutickou 
strategií pro Evropu, že?

Jistě. Čekáme, jaké úkoly z ní vyplynou pro 
náš stát. Ale ještě před tím je potřeba se 
vůbec do této strategie aktivně zapojit a spo-
luvytvářet ji. To byla často slabina státu jako 
hráče v evropské politice. Většinou jsme 
s evropskými pravidly přišli do styku, až když 
jsme je museli implementovat. Nemáme 
dostatečné kapacity, které by se věnovaly 
tomu, abychom evropskou politiku a regulaci 
přímo ovlivňovali už v samotných začátcích. 
Na tomto poli opět vidím naši důležitou roli. 
Chceme být státu silným partnerem už v pro-
cesu přípravy nové evropské legislativy. Jsme 
připraveni dodávat státu informace, data 
a analýzy, aby si mohl vytvořit svou pozici, 
prostřednictvím níž bude aktivně spoluvytvá-
řet evropskou lékovou politiku se zohledně-
ním českých specifik a pro blaho nejen 
českých pacientů.

Zabýváte se v asociaci i dal
šími tématy, na která byste 
chtěli v budoucnosti více 
poukázat?
Jedním z témat, na které se chci rovněž za-
měřit, jsou inovace u generických léčiv. 
Naše asociace totiž nezastupuje pouze vý-
robce generických a biosimilárních léčivých 
přípravků, ale zastupuje i celou řadu farma-
ceutických společností, které mají vlastní 
výzkum a vyvíjejí inovované léky. Může jít 
o jinou technologii výroby nebo o inovace 
ve složení lékových forem či cest podání. 
Mezi laickou i odbornou veřejností se o tom 
málo mluví, a přitom v této oblasti vidíme 
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Dalo by se říci, že rybí olej hraje 
svoji roli odnepaměti. Na počátku 
byl rybí olej používán například jako 
olej do lamp. Již v roce 1645 se ob-
jevují první zprávy, že rybí olej by 
mohl být prospěšný pro zdraví. 
Nová kapitola v historii rybího oleje 
se začala psát až díky farmaceutovi 
Peteru Möllerovi, který u lidí žijících 
na norském pobřeží zazname-
nal nižší výskyt nemocí. Důvodem 
byla právě častá konzumace rybího 
oleje. K výrobě kvalitního rybího 
oleje se používají tresčí játra již 
od roku 1854 (u tresek se tuk hro-
madí v játrech společně s vitaminy 
A a D). Výsledkem je olej bohatý 
na omega-3 mastné kyseliny a dů-

ležité vitaminy, zejména vitamin D, 
který je v současné době tak často 
skloňovaný ve spojení s imunitou.

Omega-3 mastné kyseliny 
EPA a DHA obsažené v rybím 
oleji jsou důležitými stavebními 
jednotkami všech buněk 
lidského organismu.  
„Omega-3 mastné kyseliny EPA 
a DHA mají pozitivní vliv na imunitní 
systém, kardiovaskulární systém 
a také podporují zdravý vývoj kostí. 
Organismus je neumí sám vyrábět 
v dostatečném množství, a tak je 
třeba mu je dodávat. Protože skvělým 
zdrojem omega-3 mastných kyselin je 
rybí olej, doporučuje se jeho každo-

denní konzumace dospělým i dětem. 
Tyto zdraví prospěšné látky totiž také 
zajišťují správné fungování mozku 
a mají vliv i na správný vývoj kognitiv-
ních funkcí,“ popisuje RNDr. Pavel 
Suchánek,  výzkumný a vývojový pra-
covník Institutu klinické a experimen-
tální medicíny (IKEM).

Rybí oleje Möller’s
Značka Möller’s patří mezi nejstarší 
norské značky, soustředí se na výrobu 
a vývoj doplňků stravy založených 
na benefitech omega-3 mastných ky-
selin. Zásadní vždy bylo vyrábět jen 
takové produkty, které lidé skutečně 
potřebují a které prokazatelně posilují 
zdraví. 

Navzdory všem předsudkům o výrob-
cích založených na rybím oleji je 
značka Möller’s tolik oblíbená také kvůli 
tomu, že její produkty dobře chutnají, 
a tak je mohou (a chtějí) konzumovat 
i malé děti. Získala prestižní ocenění 
za „Výjimečnou chuť“ od Mezinárod-
ního institutu chuti a kvality v Bruselu 
(ITQI), v jejíž porotě jsou dokonce i ku-
chaři ocenění michelinskou hvězdou.
Ryby v přípravcích Möller’s pocházejí 
výhradně z oblasti ostrovů Lofoty, leží-
cích v Norském moři, a jsou vždy čer-
stvě loveny a před výrobou nejsou 
játra ani 24 hodin stará. Díky tomu 
vzniká rybí olej té nejvyšší kvality. 
Tresky přitom nejsou tímto lovem 
ohroženy.

inzerce

Rybí olej – zázrak 
z norské přírody
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Na začátku každého nového roku se objevují nejrůznější ankety a hodnocení 
roku předešlého. Stejně jako v minulých letech i my využíváme příležitost 
ohlédnout se za právě uplynulými dvanácti měsíci a přinášíme vám názory 
zástupců našeho lékárenství. Zeptali jsme se jich, co je na lékárenském trhu 
v roce 2020 nejvíce potěšilo či příjemně překvapilo, a co na něm za loňský 
rok považují naopak za největší propadák. 

Jaký byl rok 2020?

Velké uznání 
pro lékárníky

1) I přes to, jak složitý loňský rok byl, a že jeho značná část bude asi hod-
nocena vysloveně negativně, mě potěšila schopnost lékárníků udržet prak-
ticky plný provoz lékáren i v těch nejtěžších měsících, jejich schopnost se 
na nové podmínky adaptovat, být v nepřerušeném kontaktu se svými pa-
cienty a poskytovat jim kompletní lékárenskou péči. Za to jim patří 
ohromné uznání.
2) Napsat, co je v tomto směru jednička, není tak jednoduché, jak by se 
mohlo zdát. Loňský rok v důsledku epidemie odhalil i spoustu negativních 
stránek v připravenosti na podobné situace na straně státu jako celku, 
z toho bychom si měli vzít velké ponaučení. Vybrat si správné a funkční 
postupy, v obecné rovině je popsat a mít je připravené pro případné další 
krize. Stejně tak se projevily i bezohledné snahy některých jedinců zneužít 
složitou situaci ke svému vlastnímu prospěchu a obohacení. Tady asi může 
pomoci i to, že se ta slušná, ale bohužel často mlčící většina důrazně ozve 
a podobné aktivity odkáže do příslušných mezí. 

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.,
Česká lékárnická komora

Nedostatečná strategie 
a komunikace

1) Na loňském roce oceňuji zejména obrovskou snahu o zajištění kontinuity 
poskytování lékárenských služeb v komplikované pandemické situaci. Zá-
roveň bych rád vyzdvihl víceméně hladké zavedení evropské směrnice o pa-
dělaných léčivých přípravcích. Čeští lékárníci zvládli zavedení nového 
systému ověřování pravosti léčiv daleko úspěšněji než mnozí jejich kolegové 
z jiných evropských zemí. 
2) Lékárenský trh byl v roce 2020 spíše stabilizovaný. Největší problém 
vidím v jiné oblasti zdravotnictví, a to v nedostatečné strategické a komuni-
kační přípravě na vakcinaci proti onemocnění covid-19 ze strany Minister-
stva zdravotnictví ČR.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.,
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Ve znamení 
improvizace 

a maximálního nasazení
1) Rok 2020 byl výjimečný, covid přinesl do našich životů velké změny. 
Poukázal na důležitost fungování celého zdravotního řetězce. Oceňuji 
nasazení všech, kteří se v krizových obdobích zmobilizovali a dokázali 
zajistit potřebnou zdravotní a lékařskou péči, a to hlavně v první vlně, 
kdy jsme ještě nevěděli, čemu čelíme a jak infekční a smrtelný virus 
SARS-CoV-2 je. Všichni členové ČAFF dokázali, že plynulé zásobování 
léčivými přípravky je jejich prioritou, protože léky jsou potřeba všude 
a v dostatečném množství.
2) Každý musel do velké míry improvizovat a flexibilně reagovat 
na vývoj situace, proto bych nemluvila o „propadácích“. Výrazně se 
projevila závislost Evropy na dodávkách surovin pro výrobu léků ze zemí 
třetího světa, ale i to se společným úsilím zemí EU podařilo protento-
krát zvládnout. V budoucnu bude muset Česká republika i celá EU nově 
nastavit procesy a lékovou politiku tak, abychom byli v případě podob-
ných krizí všichni lépe připraveni. Děkuji všem, kteří stojí v první linii! 

RNDr. Soňa Porubská, Ph.D.,
Česká asociace farmaceutických firem

Pharma aréna
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Elektronická preskripce 
obrovským benefitem

1) Při ohlédnutí za rokem 2020 nelze nezmínit, jakým způsobem lékárníci zvládli veš-
keré výzvy spojené s koronavirem a jak společně s lékaři a zdravotními sestrami vytvo-
řili první linii boje s touto epidemií. Za to jim všem patří velké díky. Během uplynulého 
roku se rovněž ukázalo, jak důležité bylo včas dokončit projekt elektronické preskripce. 
Právě ta mimo jiné umožnila, že řada praktických lékařů začala v zájmu omezení šíření 
viru mnohdy ordinovat vzdálenou formou, nicméně farmaceuti byli a nadále zůstávají 
v bezprostředním kontaktu s pacienty. Věřím tedy, že v rámci vládou připravované 
vakcinační strategie bude i farmaceutům věnována dostatečná pozornost. Zároveň 
jsem přesvědčen, že minulý rok odpověděl na otázku významu lékáren ve venkovských 
oblastech a menších sídlech, kdy právě nemožnost cestování a omezený provoz ob-
chodních center potvrdily nezastupitelnou roli lékárny, kterou má každý ve svém bez-
prostředním okolí. 
2) Při zpětném hodnocení uplynulého roku si člověk vždy uvědomí, že řadu věcí šlo 
udělat lépe, případně efektivněji – rok 2020 v tomhle nebyl výjimkou. S ohledem 
na to, jak hektický rok pro všechny byl, bych však nerad jmenoval konkrétní příklady. 
Soustřeďme se na nový rok 2021 a věřme, že až jej budeme bilancovat, bude těch 
propadáků co nejméně a slovo koronavirus nebude tím hlavním, co většina z nás den 
co den slyší.

 

Ing. Pavel Jinoch, 
Alphega lékárny

Česká republika 
mezi premianty 

1) Rok 2020 byl pro všechny velmi složitý, nicméně lékárníci zvládli i přesto plnit požadavky 
v souvislosti s ověřováním pravosti léčiv ve velkém rozsahu. Česká republika patřila po celý 
minulý rok mezi země s nejvyšší měrou ověřování vzhledem k velikosti trhu, systém se „usa-
dil“ a dlouhodobě docházelo ke snižování množství technických a procesních chyb při ově-
řování. Zároveň si ceníme ochoty některých lékárníků zapojit se do spolupráce s námi 
a poskytováním zpětné vazby z trhu vylepšit některé oblasti tak, aby ověřování léčiv bylo 
opravdu přínosné pro pacienty bez toho, aby zatěžovalo. 
2) Nejsem farmaceut, a tak mohu hodnotit jen spolupráci s odborníky v rámci NOOL – a s ní 
jsem spokojena. V rámci svých kompetencí nemohu posoudit dostupnost léků pro české 
pacienty ani přístup oficiálních institucí k pandemickým opatřením. Jsem zvědavá, jak se 
projeví zrychlený dovoz vakcín v systému ověřování pravosti léčiv. Na to nám dají odpověď 
následující týdny. Jako varování však vnímám upozornění evropských bezpečnostních or-
gánů, že se buduje on-line černý trh s vakcínami, resp. jejich padělky.
 

Pavlína Štisová, MBA,
Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv 

Lékárníci v první linii
1) Potěšitelná je bezesporu skutečnost, že lékárníci v nelehké „covidové“ 
době na rozdíl od praktických lékařů, kteří mnohdy léčili na dálku, praco-
vali, své lékárny nezavírali a nezavedli žádný home office. Určitě jim za to, 
jak fungují v nelehké době, patří velké poděkování, protože do lékáren při-
cházeli „covidoví“ pacienti dříve než kamkoli jinam. Přicházeli si tam při 
nepatrných příznacích pro první pomoc.
2) A propadák? Bohužel asi samotný covid, který navrátí lékárny o mnoho 
let zpátky. Budou expediční zóny, nebudou samoobslužné lékárny nebo jich 
určitě bude mnohem méně než dosud. 

 

PharmDr. Marcela Kaňková,
Dr. Müller Pharma 
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zahájí šetření, a balení musí zůstat 
v lékárně odděleně od ostatních 
léků. Lékárna by měla postupovat 
podle pokynů SÚKL. 

Pokud MAH nebo lékárna vyhod-
notí, že příčinou alertu je chyba 
lékárny, mohou obě strany v před-
definované zprávě označit alert 
za vyřešený. Způsob, jak 
lékárna alert označí za vyřešený, se 
bude lišit v různých lékárenských 
informačních systémech (LIS).
Výstrahu/alert může od 8. února 
2021 v Systému správy alertů 
(AMS) uzavřít i lékárník či distributor 
(koncový uživatel), když zjistí, že 
původ alertu je na jeho straně (tech-
nická nebo procesní chyba). Navíc 
pak sám může proaktivně poslat 
informaci konkrétnímu držiteli roz-
hodnutí o registraci (MAH) 
k danému alertu.

Co je Systém správy alertů (AMS)?
Jde o podpůrný systém k Národ-
nímu systému pro ověřování pra-
vosti léčiv (NSOL). Jeho účelem je 
usnadnit administrativu spojenou 
s vyšetřováním alertů, které v NSOL 
při ověřování vzniknou, a automati-
zace celého procesu šetření. Sys-
tém pro správu alertů funguje pro 
držitele rozhodnutí o registraci 
(MAH) již od února 2019. 
Pro automatizované předávání 
zpráv je nezbytné, aby AMS využí-
valy obě strany, tj. koncový uživatel 
i MAH. AMS se dále optimalizuje 
a bude upravován na základě 
zpětné vazby od koncových uživa-
telů, kteří jej nyní začínají používat.

Co AMS umožňuje?
Systém pro správu alertů podporuje 
jejich vyšetřování a zpřístupňuje vý-
sledky šetření koncovým uživatelům 

(lékárnám či distributorům). Umož-
ňuje přímou obousměrnou ano-
nymní komunikaci mezi koncovým 
uživatelem a MAH při vyšetřování 
alertu, a to bez nutnosti zprostřed-
kování této komunikace pracovníky 
support centra NOOL, čímž se 
zrychluje šetření alertů.

Jaké další výhody AMS nabízí?
Přínosem AMS je odstranění jazykové 
bariéry při anonymizované komuni-
kaci mezi MAH a koncovým uživate-
lem, protože nabízí možnost využití již 
předdefinovaných sdělení/zpráv.
Jednoznačnou výhodou je možnost 
zjištění stavu alertu, jednodušší získá-
vání a zadávání upřesňujících infor-
mací k danému alertu a možnost 
anonymní komunikace k vyřešení 
alertu s MAH. 
AMS také umožní, aby lékárníci 
po vyřešení alertu a následném ově-

ření balení léku uvolnili léčivo z karan-
tény a vydali jej pacientovi. Včasné 
zjištění stavu a příčiny alertu, respek-
tive místa jeho vzniku (například 
chyba koncového uživatele, MAH) 
omezí také možnost neuznání vratky 
léčiv u chyb způsobených koncovými 
uživateli, stejně tak jsou-li příčiny 
alertů na straně MAH odstraněné 
v rámci 14denní karantény. Naopak 
neopravitelné chyby na straně MAH 
nebo alerty řešené po uplynutí 14 dní 
umožní domluvit s distributorem vrá-
cení zboží v rámci standardních pro-
cedur. 

Upozornění
V případě, kdy se lékárna z AMS se 
dozví, že balení léku je možný pa-
dělek (byly vyloučeny chyby 
na straně MAH, koncových uživa-
telů a chyby systému), musí o této 
skutečnosti informovat SÚKL, který 

Systém 
správy alertů
na pomoc 
lékárníkům

Povinnost ověřovat pravost léčivých přípravků ukládá koncovým uživatelům evropská i česká legislativa [nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2016/161; novela zákona č. 378/2007 Sb. z ledna 2019].  Aby ověřování, a především řešení a uzavírání případných chybových 
hlášení (alertů) probíhalo jednodušeji a rychleji, vyvinula Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) jedinečný Systém správy alertů 
(AMS, Alert management system).

Na často kladené otázky odpovídá za NOOL výkonná manažerka Pavlína Štisová.
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Vydá AMS pokyn k vydání léčivého 
přípravku?
Systém pro správu alertů sám 
o sobě neposkytuje koncovým uži-
vatelům informaci, zda mohou nebo 
nemohou daný léčivý přípravek 
vydat. Po uzavření alertu (odstra-
nění příčin jeho vzniku) je nutné 
znovu ověřit jedinečný identifikátor. 
Znovu se neověřují pouze léčivé 
přípravky, které mají potvrzenou vý-
jimku Ministerstvem zdravotnictví 
ČR podle novely zákona o léčivech 
378/2007 Sb. z roku 2019, kon-
krétně podle § 11, písmena r), nebo 
léčiva, u nichž MAH potvrdil propuš-
tění z výroby před 9. únorem 2019.

Jak se k systému pro správu 
alertů připojit?
Konkrétní způsob připojení a komu-
nikace s AMS konzultujte s vaším 
poskytovatelem IT služeb. Lze vy-
užít integrace LIS prostřednictvím 
API (Application programming inter-
face) nebo webové rozhraní AMS.
Pro využívání webového rozhraní 

k přístupu do AMS musí koncový 
uživatel nebo poskytovatel IT služeb 
kontaktovat NOOL na e-mailové ad-
rese: registrace@czmvo.cz, aby zís-
kal přístupové údaje: jméno (login) 
a heslo. Při každém přihlášení 
do webového rozhraní pak bude 
nutné jméno (login) a heslo použít.
NOOL může na žádost koncového 
uživatele / IT providera vygenerovat 
více jmen (login) a hesel pro jednu 
provozovnu. 
Doporučujeme spíše používat Sys-
tém pro správu alertů integrovaný 
v LIS. V tom případě není zapotřebí 
žádný nový login a heslo.

Jaká je adresa webového rozhraní 
systému pro správu alertů?
www.portal.czmvo.cz

Jak lze průběžně zjišťovat 
stav alertu?
Pokud to aplikační řešení umožňuje 
(komunikuje s využitím jednorázo-
vých API dotazů), postačí do léká-
renského či distribučního systému, 

který využíváte na ověřování léčiv, 
zadat jednorázově Identifikátor 
místa (ID) lokace/provozovny. ID 
zjistíte po přihlášení do https://portal-
-cz.nmvo.eu/, kde v záložce Umístění 
najdete potřebný ID. Můžete též 
kontaktovat support@czmvo-alert.cz.

Upozorňujeme, že v Systému pro 
ověřování pravosti léčiv musí být 
každá provozovna v systému iden-
tifikovatelná z důvodu případného 
vyšetřování padělku léčivého pří-
pravku. To znamená, že pokud má 
jeden provozovatel více lékáren, 
musí mít pro každou lékárnu zave-
deno v Systému pro ověřování léčiv 
jedinečné ID provozovny. Své 
vlastní ID provozovny proto musí 
mít i odloučená oddělení výdeje 
léčiv stejně jako i dvě výdejny pro-
vozované v rámci jedné nemocnice.

Co bychom měli předat vývojářům 
softwarových firem?
•  K dispozici je testovací prostředí API 

s plnohodnotnou datovou sadou. 

•  Přístupové údaje zašle NOOL 
na vyžádání (registrace@czmvo.cz).

•  IT vývoj si zvolí testovací společ-
nost (právě jednu, lze měnit), 
na alertních údajích této společ-
nosti lze ladit softwarové úpravy 
ve vlastní aplikaci.

•  IT vývoj provede úpravy softwaru 
koncového zákazníka tak, aby spo-
lupracoval s API podle specifikace. 

•  Po vyladění softwaru je možné 
jeho napojení na produkční systém.

Technická dokumentace k API 
na webu NOOL 

Česky:
https://www.czmvo.cz/file.php?id=441

Anglicky:
https://www.czmvo.cz/file.php?id=445

Podrobné informace najdete na: 

https://www.czmvo.cz/cs/aktuality/ 
system-pro-spravu-alertu-pristupny 
-i-pro-lekarniky-a-distribuci/

inzerce

Systém 
správy alertů
na pomoc 
lékárníkům
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Zakladatelka 
a jednatelka 
společnosti 
La BiOrganica

Petra 
Bergová

v tomto roce spoluzakládala 
společnost La BiOrganica

7 tolik značek mají nyní 
v portfoliu firmy

o vysazení tolika stromů 
v rámci péče o přírodu 
se firma zasloužila

100

2012 

Po ukončení studia pracovala Ing. Petra Bergová, zakladatelka a jednatelka společnosti La BiOrganica, v několika 
nadnárodních firmách. To, že nakonec spoluzaložila společnost, která k nám dováží biokosmetiku, ovlivnily její 
zdravotní problémy i jedno osudové setkání v době, kdy čekala své první dítě.

ŽENA VE FARMACII
Vyrůstala v Praze a celé dětství toužila ces-
tovat a studovat cizí jazyky. „V té době se 
cestovat nesmělo, a protože člověka to vždy 
táhne k tomu, co se nesmí, moje plány 
ohledně budoucí profese byly vždy nějakým 
způsobem s cestováním spojené. Asi jako 
každá holka, která bydlela nedaleko letiště 
Ruzyně, jsem nejdřív chtěla být letuškou. 
Později jsem se rozhodla, že vystuduji zahra-
niční obchod,“ popisuje. 

Pokud jde o jazyky, ve škole měla povinnou 
ruštinu a už odmala chodila do jazykové školy 
na němčinu. Rodiče totiž usoudili, že když 
máme německé sousedy, bude se jí hodit. An-
gličtinu se začala učit až na gymnáziu Arabská, 
kde chodila do třídy zaměřené na programo-
vání, protože součástí byla i rozšířená mate-
matika, která ji na základní škole bavila. 
Rodiče ji vedli i ke sportu. V dětství se věnovala 
sportovní gymnastice a doslova si zamilovala 

lyžování: „Rodiče sice nelyžovali, ale posílali 
mě na hory s těmi, kteří mě lyžovat naučili.“ 
Také ráda vzpomíná na známý pěvecký soubor 
Sedmihlásek, který na základní škole navště-
vovala. 

První zaměstnání už 
za studií
Na gymnáziu si mohla také konečně začít 
plnit své cestovatelské sny. Jak přiznává, 

střet s realitou byl dost drsný, protože člověk 
zjistil, že ač se ve škole cizí jazyk pilně učil, zpo-
čátku se v cizině prakticky nedomluvil. Tyto 
zkušenosti ji ale od cestování neodradily. 
Po maturitě pak byla přijata na Vysokou 
školu ekonomickou v Praze, na vysněnou 
Fakultu zahraničního obchodu. Vybraná 
specializace obchodní právo pak poskytla 
slušný základ právního povědomí, ze kte-
rého čerpá dodnes. Kromě studia zvládla 
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počet značek a tím i produktů, a že dosa-
vadní struktura společnosti je začíná brzdit 
a neumožnuje ani rozvoj dalšího působení, 
například na Slovensku. „Již není možné, 
abychom s kolegyní zastávaly a rozhodovaly 
všechno samy. Je třeba rozdělit kompe-
tence, proto firmu restrukturalizujeme. Při-
jaly jsme komerčního ředitele, kolegyně si 
nechává na starosti marketing a já se zamě-
řím na import produktů ze zahraničí a fi-
nance. Aktuální výzvou je zvládnout dopady 
brexitu, které velmi výrazně zvyšují náklady 
na dopravu, přibyly náklady na celní forma-
lity a již několik let trvající volatilita české 
koruny,“ objasňuje a připojuje: „Už aby se 
dalo cestovat a mohly jsme navštívit naše 
dodavatele, protože osobní kontakt a jed-
nání s nimi nelze ničím nahradit. 

Lyžování je koníček 
na celý život
Protože jejím celoživotním koníčkem je lyžo-
vání, dovolenou si vybírá v zimě i v létě. 
V zimě s rodinou pravidelně vyráží na hory 
lyžovat. V létě nejraději kombinuje odpoči-
nek u moře s cestováním a poznáváním no-
vých míst. Ráda také jezdí na in-line bruslích 
a na kole. 
„Dřív jsem se věnovala společenskému 
tanci a ráda jsem chodila do divadla, hlavně 
na muzikály. Snad se k tomu budu moct 
také brzy vrátit. A k čemu bych se rovněž 
ráda vrátila, je četba. Dřív jsem četla hodně, 
ale poslední roky mi na to čas moc nezbý-
val,“ říká a naznačuje, že uvažuje i o návratu 
do školy: „Ve firmě se musím více zabývat fi-
nancemi, které jsem nestudovala, proto si 
potřebuji vzdělání doplnit. Mám vyhlédnutý 
kurz na VŠE věnovaný firemním financím. Už 
jsem s ním chtěla začít, ale odradilo mě, že 
bych ho musela absolvovat distančně. Proto 
se studiem čekám na dobu necovidovou.“ 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

i pracovat: „Když jsem nastoupila do 1. roč-
níku, naskytla se mi brigáda u importéra 
značky Honda, který se zde právě rozrůstal. 
Díky tomu jsem se dostala k logistice 
a mohla jsem si vyzkoušet řadu věcí, o kte-
rých jsem se učila ve škole. Šlo o výborné 
spojení teorie s praxí,“ pochvaluje si. 
Po studiu bylo zřejmé, že pokračování 
ve společnosti s asijským vedením by bylo 
snadnější pro muže, proto využila příležitosti 
ve společnosti Danone. 
„Nastoupila jsem tam v roce 1999 coby 
trade marketing specialist a začala jsem zís-
kávat nové zkušenosti v oddělení, které tvoří 
pomyslný most, ale i nárazník mezi obcho-
dem a marketingem,“ vzpomíná.

U začátků category 
managementu
V roce 2001 pak přišla nabídka z firmy AC 
Nielsen, kde zakládali oddělení retail servi-
ces, které se mělo zaměřit na rozvoj spolu-
práce s řetězci a category managementu 
(CM). Přesunula se tedy k oboru, který tady 
byl tenkrát v plenkách. „Tím, že Danone bylo 
spojeno s Opavií, kde již zkušenosti s CM 
měli, učili jsme se od nich. Už tehdy jsem 
v něm viděla větší příležitost, než jen kreslit 
planogramy, a proto mě nabídka společ-
nosti Nielsen zaujala,“ vysvětluje a dodává, 
že dostala na starost rozvoj CM, služeb 
a softwaru v oblasti střední a východní Ev-
ropy. Právě v té době přišla poprvé do kon-
taktu s lékárenským trhem, protože jeden 
z prvních projektů tehdy připravovala pro 
řetězec lékáren Lloyds. Jak vyzdvihuje, 
ve firmě Nielsen šlo o velmi zajímavou práci, 
při níž získala mnoho cenných zkušeností 
a konečně i zdokonalila angličtinu, ve které 
probíhala většina schůzek.
Své zkušenosti týkající se lékárenského trhu 
pak ještě prohloubila ve společnosti Reckitt 
Benckiser, která se chtěla více zaměřit 
na CM, a proto ji v roce 2003 oslovila s na-
bídkou pozice category managera. Zane-
dlouho začala vést celé oddělení trade 
marketingu. „Když přibyla péče o health 
care produkty, ověřila jsem si, že co funguje 
u rychloobrátkového zboží, nelze bezezbytku 
aplikovat v tomto segmentu, který je 
v mnoha ohledech specifický, jde o velmi 
odlišnou sféru,“ podotýká. 

Mnohaleté trápení 
 jménem akné
Když v roce 2010 otěhotněla, počítala s tím, 
že by i po narození dítěte ve firmě Reckitt 
Benckiser dál pracovala na půl úvazku. 
Kompletní změna vedení společnosti ji ale 
přivedla k rozhodnutí, že se zpátky už nevrátí 
a užije si mateřskou dovolenou. Během ní 
se jí naskytla možnost projektově spolupra-
covat se společností Bochemie a následně 
i Unilever, který od této tradiční české firmy 
převzal několik značek. Tehdy se už ale rodil 
úplně jiný projekt. „Na předporodním kurzu 
jsem se díky své kolegyni Lucii skamarádila 
s další maminkou. Během našich debat 
jsme se shodly, že už se nám po mateřské 
dovolené nechce jít někam, kde člověk není 
sám svým pánem, chtěly jsme práci, která 
nás bude i bavit a zvládneme pečovat 

o děti,“ říká a objasňuje, co bylo hlavním 
impulsem ke spoluzaložení vlastní firmy: 
„Od puberty jsem se potýkala s těžkou for-
mou akné. Absolvovala jsem nespočet růz-
ných terapií a více či méně invazivních 
zákroků, ale vždy jen s krátkodobým efek-
tem.“ Pak jí právě Lucie doporučila pří-
pravky značky Inlight, které objevila 
na veletrhu v Německu a pomohly jí 
s vlastními kožními problémy. 
„Tehdy mi říkala, že bych je na akné měla 
také zkusit. Od slov nemám k činům daleko 
a pár produktů jsem si z Anglie, kde sídlí vý-
robce přípravků Inlight, objednala,“ vypráví 
a doplňuje, že první výsledky se dostavily 
po zhruba dvou až čtyřech týdnech a asi 
po roce jejich používání byla změna k lep-
šímu na její pleti markantní. 
Vlastní dobré zkušenosti i inspirativní se-
tkání s Marianem Spiezou, lékařem, fytote-

rapeutem a tvůrcem značky Inlight, byly 
impulsem pro založení firmy La BiOrganica. 
„S kolegyní jsme si řekly, že jde o skvělé pro-
dukty a byla by škoda je u nás nemít. Proto 
jsme je po založení vlastní společnosti 
uvedly na trh,“ podotýká a přiznává, že 
z dnešního pohledu si počínaly dost naivně, 
protože značka neměla žádnou marketingo-
vou podporu, kterou začaly budovat až 
s rozvojem obchodu. 

Běh na dlouhou trať
První místo, kam se s produkty Inlight do-
staly, byla lékárna IPC v pražském Palladiu. 
Tím začala cesta na lékárenský trh. „Musely 
jsme připravit celý koncept, v jehož rámci 
jsme přípravky představovaly kosmetičkám, 
lékárníkům a dalším a vysvětlovaly, 

na jakém principu fungují. Bylo to nezbytné, 
protože v té době tady skoro nikdo nebyl 
zvyklý používat přípravky na olejové bázi, 
na níž jsou produkty Inlight založeny,“ vzpo-
míná.
Časem do portfolia firmy přibyly i další 
značky, například australská dekorativní 
kosmetika Zuii z květin, opalovací kosmetika 
Butterbean Organics, která je certifikovaná 
pro děti již od narození. „Na všechny značky 
jsme vždy přišly tak, že jsme hledaly nějaký 
vhodný produkt pro sebe. A se všemi vý-
robci, jejichž produkty dodáváme na trh, se 
známe osobně a víme, v jakých podmínkách 
je vyrábějí. A hlavně neděláme kompromisy 
ohledně čistoty složení, přírodních složek 
v biokvalitě a účinnosti produktů,“ popisuje.
Připouští, že rozvoj spolupráce s lékárnami 
je běh na dlouhou trať: „Postupem doby 
jsme začaly přípravky distribuovat do řady 

nezávislých lékáren, které hledají sortiment, 
jímž by se na trhu odlišily, a tak se často za-
měřují na dermokosmetiku a konzultační 
činnost. Před třemi lety jsme navázaly spo-
lupráci s e-shopem Dr. Max a rozvíjí se 
i spolupráce s lékárnami IPC, nově pak 
i s lékárnami Magistr Tom na Moravě.“ 
 
Ve dvou už to dál nejde
Jak přiznává, je ráda, že vyšla z obchodního 
marketingu, protože v něm člověk získá nad-
hled a zkušenosti nejen z obchodu a mar-
ketingu, ale i z logistiky a financí, což se 
ve vlastní firmě velmi hodilo. „Začínali jsme 
ve čtyřech lidech a každý musel zastat 
mnoho činností a funkcí,“ podotýká a zdů-
razňuje, že nyní už mají poměrně komplexní 
multichannel obchodní model, k tomu větší 

Kdo chce, hledá způsoby, 
kdo nechce, hledá důvody.

Její předsevzetí do roku 2021 je najít si více času pro sebe.

Pracovní den 
P. B.

Obvyklý pracovní režim jí hodně narušil koronavirus. Při jarní vlně se 
snažila skloubit pracovní povinnosti s domácí výukou, protože doma 

měla prvňáčka a malou slečnu ve třetí třídě. Stále pociťuje hlavně nedo-
statek pohybu. Jakmile se tedy otevřely školy pro nejmenší děti, začala 
je tam každé ráno pěšky doprovázet. Protože část tříkilometrové cesty 

jde lesem, cítí se pak nabitá ohromnou energií. Když ji nečekají pracovní 
schůzky v kanceláři nebo u partnerů, tak zhruba po 8. hodině usedá 

k PC doma, kde se nejlépe realizují mezinárodní videohovory a další jed-
nání, kterých zejména kvůli přípravě na finální fázi brexitu bylo nespočet. 

Vyhodnotí vývoj klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a asi hodinu trvá 
vyřizování e-mailové komunikace. Pracuje do časných odpoledních 

hodin a pak se věnuje dětem. Je-li třeba, pracuje ještě večer poté, co 
jdou děti spát. Dřív, když bylo možné bez omezení cestovat, ji vždy jed-

nou za měsíc čekala cesta do zahraničí za dodavateli.

P
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Zahraniční i tuzemské průzkumy ukazují, že při nákupu hraje jednu z nejdůležitějších rolí důvěra ve značku, proto 
společnost Atoz Marketing Services ve spolupráci s agenturou NielsenIQ organizuje jediný nezávislý marketingový 
program Důvěryhodné značky, který monitoruje a vyhlašuje jedinečné ocenění, jež udělují sami spotřebitelé. V roce 
2020 proběhl už 6. ročník v ČR a 5. na Slovensku. Nejrozsáhlejšího průzkumu důvěry v České republice se zúčastnilo 
4000 spotřebitelů. Průzkum odhalil fakt, že čeští spotřebitelé jsou věrni svým tradičním značkám, zároveň se ale 
nebrání těm, které k nim přicházejí prostřednictvím nových kategorií. Klíčová je pro zákazníky hlavně transpa
rentnost značky, její filozofie i jasná obchodní strategie. 

Češi jsou 
konzervativní,
důvěra je pro ně 
klíčová 
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Nezávislé ocenění láká 
zákazníky ke koupi 
Z dlouhodobého průzkumu vyplývá, že až 
třetina lidí bude ochotna připlatit si za nezá-
visle oceněný produkt či službu. Zhruba tře-
tina lidí, která je ochotná si připlatit, bude 
častěji tvořena lidmi střední generace 
(do 50 let) a také častěji ženami. „Ženy a se-
nioři také častěji deklarují, že by takto oce-
něnému produktu dali přednost v rámci 
svého nákupu,“ dodává Lukáš Matějka. 
Oceněné značky navíc v programu získávají 
zajímavou podporu, která je připravena 
ve spolupráci s řadou mediálních partnerů. 
Odehraje se v outdooru, tištěných i on-line 
médiích, obchodních centrech či městské 
hromadné dopravě. Chystá se také silnější 
mediální podpora vybraných značek formou 
různých promočních soutěží. 

Jitka Hemolová
jitka.hemolova@atoz.cz

Vítězové loňského ročníku se bohužel nedo-
čkali kvůli epidemiologickým opatřením ob-
líbené slavnostní ceremonie. O zaslouženou 
cenu ale žádná z oceněných značek nepři-
šla, jen předání proběhlo v komornějším 
módu a cenou se značky mohou pochlubit 
svým zákazníkům a fanouškům hlavně 
na sociálních sítích. Snad bude příští, 
sedmý ročník už běžet v obvyklém duchu. 

Krize nahrává 
transparentním značkám 
Budování důvěry je dlouhodobý a složitý 
proces a současná koronavirová pandemie 
nahrává hlavně těm značkám, které mají 
jasnou vizi, transparentní komunikaci a fun-
gující obchodní strategii, která umožňuje zá-
kazníkům najít svou značku přesně tam, kde 
ji očekávají. „I přes to, že Češi dávají svůj 
hlas jednoznačně stálicím na trhu, nové ka-
tegorie a značky zapojené do oceňování do-
kládají, že důvěra coby základní kámen pro 

vztah zákazníka se značkou, je alfou a ome-
gou nejen v těch tradičních kategoriích,“ 
říká Lukáš Matějka, manažer marketingové 
skupiny pořádající společnosti Atoz Group. 
Tradičně byly hodnoceny kategorie jako 
banky, čerpací stanice, dodavatelé energií, 
drogerie, piva, parfumerie, prodejci šperků 
nebo poskytovatelé mimobankovních půj-
ček, nechybí ani kategorie z lékárenského 
odvětí. 
Z průzkumu agentury NielsenIQ vyplývá, že 
Češi jsou v otázce důvěry velmi konzerva-
tivní, zvolili si totiž 75 % stejných značek 
jako v předloňském roce. Data také odhalila 
šestici super značek, které si svoji důvěry-
hodnou pozici u zákazníků drží již šestým 
rokem po sobě. Jde o značky Kofola, Pilsner 
Urquell, Jar, Savo, Ariel a Lidl. 

Svěží vítr nových kategorií
Loňský ročník však přinesl téměř dvě desítky 
nových kategorií. „Nově jich přibylo sedm-
náct, u kterých se domníváme, že je důvěra 
opravdu klíčová,“ přibližuje rozšíření katego-

rií Lukáš Matějka. Nové kategorie reagují 
mimo jiné na současné trendy, najdete mezi 
nimi například vegetariánské a veganské 
potraviny nebo více kategorií zaměřených 
na lékárenské produkty. „Novinkou jsou na-
příklad kliniky estetické medicíny, dětské 
vitaminy, probiotika, přípravky na trávicí 
a zažívací problémy nebo přípravky na péči 
o prostatu,“ přibližuje převážně lékárenské 
kategorie, kde hraje důvěra důležitou roli, 
Lukáš Matějka. Důvěra je ale pro zákazníky 
důležitá také v jiných oblastech, například 
při trávení volného času. Nově se tak 
o přízeň zákaznické důvěry ucházela třeba 
lyžařská střediska nebo zábavní parky 
a aquaparky. 

Absolutní vítězové 
i skokani 
Třemi nejlepšími vítězi napříč celým výzku-
mem se staly značky Jar, jako již každo-
ročně, Iqos a Dr. Max. Skokanem roku se 

stala značka PPL, která měla největší pro-
centuální nárůst oproti předchozímu roku. 
Jsou značky, které vítězí hlavně u některé 
z věkových skupin zákazníků nebo jen mezi 
muži či ženami. A pak jsou značky, které ví-
tězí na plné čáře a neovlivní je ani gende-
rová otázka, ani věk, místo bydliště či 
dosažené vzdělání. Mezi tyto značky patří 
právě balíkové služby (PPL), cestovní agen-
tury (Invia), čisticí prostředky (Savo), kávo-
vary (De’Longhi), dermokosmetika (Vichy), 
koření (Vitana), lékárny (Dr. Max), malé spo-
třebiče (Eta), poskytovatelé mimobankov-
ních půjček (Zonky.cz), prodejci nábytku 
(Ikea) či prostředky na mytí nádobí (Jar). 
Dalo by se říci, že právě tohle jsou značky, 
které mají plošnou důvěru všech zákazníků. 

Jak mění covid19 důvěru 
k značkám
Pandemie covidu-19 změnila výrazným způ-
sobem nakupování českých spotřebitelů, 
což deklarují tři ze čtyř dotazovaných naku-
pujících v průzkumu agentury NielsenIQ. 

Pandemie měla negativní vliv na frekvenci 
nakupování jak v hypermarketech a super-
marketech, a to pro 44 procent nakupují-
cích, tak i v obchodech typu večerek 
a convenience u 38 procent nakupujících. 
Naopak více než čtvrtina dotazovaných na-
kupujících deklarovala, že kvůli pandemii 
realizovala nákupy on-line častěji než 
obvykle. Letos si tak ocenění Nejdůvěry-
hodnější značky v kategorii E-shopy s potra-
vinami poprvé odnesl Rohlík.cz, který 
dokázal v jarních měsících rychle reagovat 
na zvýšenou poptávku a byl pro zákazníky 
důvěryhodným partnerem v krizi. Co se týká 
nákupního koše, výrazně se změnil způsob 
nakupování, a to z pohledu množství i vý-
běru značek. Celkově vzrostl nákupní koš, 
téměř 40 procent dotazovaných více či 
méně souhlasí s faktem, že od vypuknutí 
pandemie nakupují větší balení. Celkem 
30 procent nakupujících pak své značky 
vyměnilo za levnější alternativu. 

DŮVĚRA
  JE NEJSILNĚJŠÍM POUTEM 

MEZI ZNAČKOU A ZÁKAZNÍKEM!

V ČÍSLECH

Již 6. ročník v České republice 

v každé kategorii až
 10 top značek na trhu (zařazeno dle prodejů) 

přes 4000 spotřebitelů hodnotilo

bylo hodnoceno téměř  700  značek

70 %*

SPOTŘEBITELŮ říká, ŽE LOGO ZVÝŠÍ 
DŮVĚRU V OCENĚNOU ZNAČKU

*Dle průzkumu realizovaného agenturou SC&C na reprezentativním 
vzorku 774 respondentů v únoru 2020.

DŮVĚRU 
VE ZNAČKU JE TŘEBA 
BUDOVAT I CHRÁNIT

Ú
vo

d Už je to šest let, co jsme v České republice spustili program Důvěryhodné 
značky a díky transparentnímu průzkumu na masivním vzorku 4000 respon-
dentů jsme tehdy našli jeho první vítěze. Zástupci velké části vítězných značek 
na tenkrát nové, neznámé ocenění koukali podezřívavě, navíc hodně z nich 
si skoro ťukalo na čelo s odpovědí typu „Dobře víme, že jsme nejlepší, a ne-
potřebujeme k tomu nějaké ocenění důvěryhodnosti“. My tenkrát skončili 
v hlubokých červených číslech, ale tak to bývá, když se buduje něco nového 
prakticky od nuly. Navíc jsme věřili v sílu nezávislého ocenění, které lidé vní-
mají jako skvělou referenci, což je mimochodem jedna z nejsilnějších motivací 
k nákupu. V dalších letech se oceněním, do kterého jsou automaticky zařazeny 
nejsilnější značky v jednotlivých kategoriích, postupně chlubilo stále více ví-
tězů. Nás zároveň těšilo sledovat, jak se jednotlivé Nejdůvěryhodnější značky 
naučily využívat nezávislé potvrzení důvěry zákazníků v jejich vlastní komuni-
kaci a program je každým rokem silnější a známější.

Poslední rok byl ve znamení světové pandemie pro většinu z nás přinejmen-
ším velmi náročný. Média už skoro rok plní bohužel nejčastěji tzv. jezdci 
apokalypsy všeho druhu, od politiků po pro většinu veřejnosti dosud neznámé 
akademiky, kteří za cenu mediálního zviditelnění často jen zbytečně straší 
a děsí (kdybych dobře neznal mediální trh, skoro bych věřil, že za děsivé pro-
gnózy mají ti lidé od médií extra prémie). Na většinu lidí i firem tvrdě dopadly 
navazující vládní restrikce a omezení, jak se ale v řeči čísel skutečně změnilo 
nákupní chování Čechů, se dočtete na dalších stránkách. 

My jako organizátoři programu vidíme, že právě v této náročné době nezávislé 
ocenění důvěry udělené přímo zákazníky pomáhá vítězným značkám v tradič-
ních kategoriích i těch, které byly zasaženy vývojem kolem pandemie nejvíce, 
a my se na ně proto rozhodli také zaměřit.

Budování důvěry je dlouhodobý proces a důvěra byla, je a vždy bude tím nej-
silnějším poutem. Přeji tedy všem vítězům, aby neslevili ze svého standardu 
a obhájili tuto nejvyšší laťku, k čemuž jim pomůže ocenění Nejdůvěryhodnější 
značka 2020.

Lukáš Matějka . marketing group manager . ATOZ Marketing Services  <lukas.matejka@atoz.cz>

Z dlouhodobého 
průzkumu vyplývá, že až 
třetina lidí bude ochotna 
připlatit si za nezávisle 

oceněný produkt či 
službu.
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postojům k nakupování. „Pro mileniály je 
nejdůležitější zážitek, nikoliv vlastnictví. To 
ovlivňuje jejich vztah ke značkám a marke-
tingu. Pro ně jsou při nakupování důležité 
sociální sítě, recenze a osobní zkušenost, 
respektive doporučení,“ konkretizuje.

O zaměstnance se musí 
umět pečovat
Další prezentace byla hlavně o lidech: 
nejen o spotřebitelích, ale i o zaměstnan-
cích. Bez pořádně motivovaného a nadše-
ného personálu by retail neměl v podstatě 
žádný smysl. „Nároky na personál v naší 
firmě v době pandemie jsou vysoké. Za to 
mu neustále děkujeme jak osobně, tak 
veškerými možnými kanály. Jsou pro nás 
totiž zlatem, na kterém nám velice záleží. 
Proto nás potěšilo, když naši zaměstnanci 
také zpětně děkovali svým nadřízeným,“ 
uvádí s dojetím Olga Stanley, manažerka 
komunikace společnosti Rossmann Česká 
republika. Potvrdila to řadou fotografií 
spokojených prodejních týmů. U jedné 
z nich mimo jiné vyzdvihla, že kolegyně 
z přerovské prodejny neváhaly a ušily si 
roušky s logem společnosti pro zaměst-
nance. Pandemie tak v této síti prodejen 
ukázala sílu personálu, prověřila fungování 
poboček a dokázala, že lidský element je 
stále velmi důležitý. I proto o své zaměst-
nance společnost pečuje mnoha způsoby, 
včetně vydávání interních časopisů, pořá-
dání soutěží, ale třeba i e-learningu při za-
školování. Na závěr na základě dotazu Olga 
Stanley sdělila, že dlouho očekávaný 
e-shop spustí v průběhu tohoto roku.
Inovace v retailu a trendy pro rok 2021 
s propojením do omnichannelu včetně pří-
kladů z našeho a zahraničního trhu byly 
náplní další přednášky. Ta se zabývala 
také tím, jak obnovitelné zdroje využít 
ještě efektivněji. „O obnovitelné zdroje se 
zajímají mileniálové a hodně je ovlivňují 
při nakupování. V dnešní době recyklo-
vané prvky promlouvají do vzhledu pro-
dejny. Existují už takové, které jsou eco 
friendly, kdy všechny elementy obchodu 
jsou z recyklovaných částí,“ uvádí Nicole 
Lypinska, kreativní ředitelka společnosti 
Cheil Czech and Slovak. Téma udržitelnost 
však není pouze o vybavení prodejny, ale 
také o tom, že i výrobky musí být ekolo-
gicky zodpovědné.

Ústřední téma PHD očima žen z oboru do-
stalo vzhledem k současným turbulentním 
změnám ještě mnohem hlubší význam. PHD 
definuje ideální retail jako kombinaci tří 
světů: fyzického (P – physical), lidského 
(H – human) a technologického (D – digital). 
Pouze kombinace těchto přístupů přináší 
vše, co zákazníci očekávají. A právě na toto 

se zaměřila konference POPAI Fórum 2020 
s podtitulem Hodina pravdy.

Tři čtvrtiny nakupujících 
jsou ženy
Moderování se ujaly Andrea Vozníková, re-
search director společnosti InsightLab, 
a Linda Petrová, creative strategist společ-

nosti Wellen. Na úvod vystoupil Petr 
Šimek, prezident POPAI CE: „V roce 1985 
ve firmách rozhodovali chlapi. Ženy bylo 
možné najít jen v sekretariátu nebo 
v účtárně. Píše se rok 2020 a situace je 
jiná. Ženy mají vlastní firmy, řídí velké kor-
porace, jsou prezidentkami. Své úlohy plní 
dobře, do byznysu přinášejí větší férovost 
– a to my muži velmi často neumíme. 
Podle studie Shopper engagement study 
75 procent všech nakupujících v Česku 
a na Slovensku jsou ženy. A tak jsem si 
řekl, že s tím musíme něco udělat, podpo-
řit je. Není totiž možné, aby o retailu mlu-
vili a často rozhodovali ti, kteří vůbec 
nenakupují. Proto jsme uspořádali tuto 
konferenci, která je věnována pouze 
ženám. Jak z pohledu přednášejících, tak 
moderování.“ Následně předal ženám 
slovo.
Vybrané řečnice se ve svých prezentacích 
zaměřily na šest bodů, které globální orga-
nizace Shop! zveřejnila jako klíč k řešení 
v retailu: convenience, infrastructure, 
cleanliness, visual communication, opera-
tional flow a technology. První vystoupila 
Maria Lehnard, integrated marketing lead 
společnosti Microsoft CEE CMO Area. Její 
prezentace se zaměřila na přístup žen 
k technologiím v moderním světě. Porefe-
rovala o trendech, inspiracích a řešeních, 
která mohou přispět k budování nového 
retailového světa a jak se na tento svět lze 
dívat právě očima žen.

Každá generace má jiný 
postoj 
Jako další v pořadí vystoupila Jitka Vyse-
kalová, čestná prezidentka České marke-
tingové společnosti, s přednáškou 
na téma, jak správně bojovat v in-store. 
Prozradila, že perspektivním prostorem 
pro uplatnění reklamy i v dnešní době zů-
stává místo prodeje. „Spotřebitelé pozi-
tivně vnímají zejména ochutnávky, ale 
za přiměřené považují i televizní obrazovky 
v místě prodeje,“ sděluje. Podle ní mají 
všechny kroky v prodejně emocionální 
náboj a toho je dobré využít. 
Jak různé generace vnímají zážitek a naku-
pování ve fyzickém a digitálním světě, shr-
nula Petra Průšová, CEO for CEE 
společnosti Kantar Insight. V prezentaci se 
věnovala jednotlivým generacím a jejich 

Zvítězí fyzický
a digitální retail
Loňský 26. listopad patřil dvanácté konferenci POPAI Fórum 2020. I tentokrát s mezinárodní účastí pojed
návala o vývoji, perspektivách i výzvách marketingové komunikace v místě prodeje. Vůbec poprvé se odehrála 
v online prostředí a výhradně v režii žen.
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Udělejte z technologií 
spojence
Budoucnost retailu bude podle všeho spočí-
vat v kombinaci fyzického a digitálního světa. 
Na konferenci se proto hodně mluvilo o pří-
stupech k různým věkovým skupinám zákaz-
níků. Z pohledu obsluhy je pak nejlepším 
řešením nabídnout jim možnost volby. Zá-
sadnější věci spotřebitelé raději řeší osobně 
ve fyzických pobočkách. Jednodušší operace 
nebo služby je naopak pohodlnější řešit digi-
tálně a ve chvíli, kdy to potřebuji. Oba tyto 
světy se doplňují a pomáhají si. „Z našich 
dat vyplývá, že v roce 2019 bylo 55 procent 
bankovních klientů hybridních. Třináct pro-
cent bylo těch, kteří využívali pouze pobočky, 
a naopak 27 procent zase pouze digitální 
metody. V letošním roce vlivem pandemie 
rostl jak počet hybridních klientů, tak i digi-
tálních, a naopak klesalo množství těch, kteří 
využívají pobočky,“ vypočítává Monika 
Hrubá, customer experience area lead spo-
lečnosti Česká spořitelna. Češi tak dokazují, 
že mají rádi kombinaci obou kanálů, a ob-
dobí covidu bylo pro řadu z nich příležitostí 
intenzivněji si vyzkoušet ten digitální.

Poslední přednáška odpověděla na to, jak 
z technologií udělat spojence. „Základem je 
zkoumat vstupy, analyzovat a vyhodnocovat 
data. Je obecně známo, že více než 50 pro-
cent nákupů je neplánovaných. K zaujmutí 
zákazníka slouží i technologie, prostřednic-
tvím změny tvaru, barvy, ale i pohybem, 
zvukem či světlem lze v in-store předávat 
různá sdělení,“ konkretizuje Lada Kohou-
tová, activation team leader CZ společnosti 
Plzeňský Prazdroj. Proto existují POP sdě-
lení využívající holografii, projekci na zem či 
modelování budoucích instalací prostřed-
nictvím 3D vizualizací. Před uvedením 
je zapotřebí si vše otestovat. V případě 
televizních spotů je to jednoduché, ale 
v in-store tomu tak není. „Proto využíváme 
počítačový algoritmus, který zaznamenává 
pohyb lidského oka a na základě toho do-
káže vytvořit heat mapu, tedy vizuální sek-
venci toho, zda spotřebitel v místě prodeje 
vidí to, co chceme,“ uzavírá Lada Kohou-
tová.

Pavel Gregor
pavel.gregor@atoz.cz

inzerce

HLAVNÍ
MYŠLENKY

Tento ročník konference ukázal, že technologie jsou 
dobrý pomocník, že zákazník prodejny vnímá trochu 
jinak než od stolu a že on-line a off-line kanály by se 

měly doplňovat. Zaměstnanci jsou tou nejcennější 
devízou značky každé prodejny a on-line či off-line 

nakupování přitom není výsadou ani jedné 
z generací nakupujících. Proto by se mělo cílit 

na všechny.
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V rámci volně prodejného sortimentu patří 
kategorie přípravků na bolest mezi nejsil-
nější. Podobně jako u některých dalších 
kategorií se i u analgetik loňské prodeje 
vyšplhaly na nebývalá čísla. Zejména 
na jaře během první vlny nákazy covi-
dem-19 trhaly prodeje hlavně přípravků 
s obsahem paracetamolu i ibuprofenu re-
kordy. 
Enormní zájem o uvedené produkty potvr-
zují jak v kamenných lékárnách, tak v léká-
renských e-shopech. „Lékům na bolest se 
v našem e-shopu loni dařilo. Jejich pro-
deje meziročně vzrostly o 70 procent. Nej-
větší zájem měli zákazníci o acylpyrin, 
kterého se prodalo 2,5krát větší množství 
než v roce 2019. Paralen také patřil k pro-

dejním hitům, zvlášť v jarním období při 
první covidové vlně. Křivka zájmu zákaz-
níků o léky na bolest byla loni ve srovnání 
s rokem 2019 specifická. Nákupy na jaře, 
konkrétně od února až do dubna, totiž 
mnohonásobně převyšovaly obvyklé pro-
deje v tomto období právě kvůli první vlně 
nákazy. A pak od srpna až do konce listo-
padu se analgetika opět prodávala vý-
znamně více než v předchozím roce,“ 
popisuje Ing. Karel Klodner, ředitel 
e-shopu Lékárna.cz.
Mgr. Petr Mašát, marketingový ředitel ře-
tězce Lékáren IPC, také poukazuje na zvy-
šující se prodeje analgetik, zejména těch 
s obsahem paracetamolu: „Když mezi-
ročně porovnáme prodeje přípravků 

VÝBĚR NOVINEK
GlaxoSmithKline Czech Republic

Voltaren Forte – inovace obalu, nový, snadno otvíratelný uzávěr

Sanofi ČR
Ibolex® 200 mg – lék proti bolesti s obsahem účinné látky dexibuprofen, 

pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí, uleví také od bolesti zubů, 
hlavy apod. (SPC na www.pharmaprofit.cz/wp-content/uploads/2020/10/

ibolex-spc.pdf)

V

Při výběru 
analgetik
hraje roli rada
lékárníka i reklama
Kroky těch, jimž začne život znepříjemňovat bolest, většinou míří nejdříve do lékárny. Část spotřebitelů si tam jde 
pro konkrétní osvědčený přípravek, velmi početná skupina lidí si ale koupí lék až na základě porady s farmaceutem. 
V případě lokálních analgetik má pak na jejich výběr významný vliv reklama.

MONITOR TRHU
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Také PharmDr. Eva Hibšová z brněnské 
Chytré lékárny na Slovákově poukazuje 
na dvě skupiny zákazníků: „Nejčastěji lidé 
chodí pro konkrétní přípravek, v drtivé vět-
šině pro přípravky s obsahem ibuprofenu 
nebo paracetamolu, pokud tedy mluvíme 
o celkových analgeticích. Jestliže je bolest 
ale příliš často netrápí a nejsou zvyklí 
na ni nic brát či je překvapí bolest silnější 
nebo jiného rázu, pak se spíše radí.“ 
O další zkušenost se dělí PharmDr. Ivana 
Lánová, vedoucí lékárnice a odborná zá-
stupkyně pražské Lékárny Benu v ulici 
K Pérovně: „Zákazníci si obvykle kupují 
konkrétní přípravek, který znají. Nejčastěji 
se jedná o Ibalgin. Řekla bych, že klientů, 
kteří si přicházejí koupit právě konkrétní 
produkt, přibývá.“

Účinnost je stěžejní
U tak nepříjemné záležitosti, jako je bo-
lest, není divu, že hlavním požadavkem 
na léky, které by ji měly potlačit, je účin-
nost a ruku v ruce s tím i rychlost účinku. 
„Do lékárny přicházejí lidé nejčastěji 
s akutní bolestí a pro její rychlé zvládnutí 

je potřeba vybrat vhodné analgetikum, 
nejčastěji nesteroidní analgetika neboli 
NSA. Zákazníci se s ohledem na své potíže 
zajímají o rychlost nástupu účinku. Pokud 
se jedná o novou lékovou formu, žádají 
porovnání s konkurenčním přípravkem. 
Zajímají se také o nežádoucí účinky při 
dlouhodobějším užívání léku. Rady lékár-
níka jsou pro ně velmi cenné, často 
konzultují i kontraindikace s jinými 
dlouhodobě užívanými léčivy,“ popisuje 
brněnská lékárnice PharmDr. Kateřina 
Nesejtová. 
Také Petr Mašát uvádí, že v případě anal-
getik se pozornost pacientů nejčastěji 
upíná k jejich účinnosti. „Naši expedienti 
následně zdůrazňují, jak by se měl lék 
správně dávkovat, a upozorňují i na reži-
mová opatření,“ podotýká. 
Další postřehy připojuje Eva Hibšová: 
„Zákazníci se často zajímají o rychlost 
účinku léku a o jeho sílu, případně zda jim 
nebude zatěžovat žaludek. U topických 
forem je zajímá rychlost a délka účinku, 
případně rozdíly mezi jednotlivými topic-
kými formami.“

Přestože je účinnost zásadním kritériem 
výběru, ze strany lékárníků téměř jedno-
hlasně zaznívá, že nezanedbatelnou roli 
hraje i cena produktu. „U ibuprofenu jsme 
se bohužel dostali do situace, kdy zákaz-
níci často řeší, aby koupili co největší 
balení za co nejnižší cenu, což vypovídá 
i o častém nadužívání těchto léčiv,“ říká 
Eva Hibšová a podobně se vyjadřuje také 
Kateřina Nesejtová: „Někdy je potřeba 
pacientům zdůraznit, že zvyšováním dávky 
nesteroidních analgetik, mezi nimiž 
k nejoblíbenějším patří ibuprofen, 
nedosáhnou zvýšeného analgetického 
účinku, ale stoupne naopak výskyt 
účinků nežádoucích.“ 
Také Petr Mašát poukazuje na to, že cena 
je pro zákazníky při koupi analgetik důleži-
tým faktorem stejně jako znalost značky.

Pod vlivem reklamy
Čím dál větší oblibě se těší segment topic-
kých forem analgetik. A nabídka těchto 
přípravků se mimo jiné i v důsledku toho 
neustále rozrůstá. Ivana Lánová k tomu 
uvádí: „Stále se nejvíce prodávají pe-

na bázi paracetamolu, vidíme, že se loni 
takřka zdvojnásobily. Vzhledem k pande-
mické situaci se v posledním roce u nás 
meziročním skokanem v prodejích staly 
Panadol a Paramax a vzestup jsme zazna-
menali i u originálního Ibuprofenu AL.“ 

Většina nákupů podle 
tradičního scénáře
Minulý rok sice přinesl do zmiňované kate-
gorie různé abnormality, ale v zásadě 
platí, že z hlediska nákupních zvyklostí se 
toho oproti předchozímu období moc ne-
změnilo. Lékárníci potvrzují, že pro analge-
tika si do lékárny přicházejí zákazníci, 
které stále lze rozdělit do dvou základních 
skupin. „V naší lékárně je to tak půl na půl. 
Buď si klienti přicházejí pro konkrétní pří-
pravek, nebo přijdou s problémem, tedy 
s určitou bolestí, a očekávají kvalifikova-
nou radu. Často se stane, že nevhodně 
zvolený přípravek ze strany zákazníka 
změníme na základě konzultace na jiný, 
vhodnější, či doporučíme návštěvu 
lékaře,“ říká Mgr. Jitka Junová, vedoucí 
pražské lékárny Elie. 

inzerce
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který si v reklamě vyhlédli. Pozitivní ale je, 
že při správné a trpělivé komunikaci expe-
dienta si nechají ve většině případů pora-
dit, a tak pro ně dokážeme vybrat ten 
nejvhodnější produkt.“ 

Bez velkých změn
Kategorii analgetik lze v podstatě považo-
vat za ustálenou ve smyslu spotřebitel-
ských nákupních zvyklostí, které se 
v poslední době nijak výrazně nemění. 
„Přijde mi, že skupina takzvaných top pro-
duktů je v této kategorii po několik let 
ustálena a pořadí nejoblíbenějších pří-
pravků se nemění,“ podotýká Petr Mašát. 
Přesto jsou ale znát i určité nové trendy. 
Například Eva Hibšová poukazuje na to, že 
u spotřebitelů se sice stále největší oblibě 
těší přípravky na bázi ibuprofenu, ale že 
vzrostl zájem o takzvané rapid formy pro-
duktů s jeho obsahem. 

Jitka Junová zase říká: „Zdá se mi, že na-
stupujícím trendem by mohl být příklon 
k přírodním přípravkům, a to ve větší míře 
v případě lokálních forem analgetik.“ Mar-
garita Bezborodova už v souvislosti s tím 
mluví o jasném trendu: „Významným 
a jasně viditelným trendem je růst takříka-
jíc přírodního sortimentu, který souvisí 
s aktuálně silnou globální spotřebitelskou 
orientací na vše, co lze označit all natural, 
free-from a podobně. To považujeme 
za zajímavou výzvu pro rozvoj a další smě-
rování značky Voltaren.“
Postřeh takzvaně z jiného soudku připojuje 
Kateřina Nesejtová, podle níž v lékárnách 
přibyla nová specifická skupina klientů, 
kterou tvoří sportovci. „U sportovců, kteří 
si bolest způsobili při sportování v dů-
sledku zvýšené námahy, funguje aplikace 
analgetických krémů nebo mastí, pří-
padně gelů s obsahem konopí. Sportov-

N
Nakupující často zajímá

pouze cena
„O co se zákazníci při nákupu léčivých přípravků proti bolesti nejčastěji zajímají? Musím 
konstatovat, že pokud se vůbec o něco zajímají, bývají to nežádoucí účinky a interakce 

s jinými léčivy. Bohužel ale často je to pouze cena, o kterou se zajímají. Velmi zřídka, ale 
také to občas slýchám, se ptají na výrobce nebo zemi původu.“

Mgr. Jitka Junová,
vedoucí Elie lékárny, Praha

rorální přípravky, ovšem v poslední době, 
hlavně pokud se jedná o bolesti pohybo-
vého aparátu, jsou ze strany zákazníků 
často žádány topické přípravky, především 
masti, krémy a náplasti.“ Také Kateřina 
Nesejtová se zmiňuje o tom, že u bolesti 
zad je velmi oblíbená léčba hřejivými ná-
plastmi.
„Marketingový průzkum Ipsos, December 
2019, Pain relief (Topicals) category 
drivers, ukázal, že pokud se bolest objeví 
poprvé, dávají spotřebitelé přednost to-
pickým analgetikům před systémovými 
(35 % vs. 32 %). Volba přípravků je 
v tomto případě ovlivněna zejména dopo-
ručením lékárníků, předchozími zkuše-
nostmi a doporučením blízké osoby. Výběr 
systémových přípravků je pak ovlivněn 
hlavně předchozí zkušeností, cenou a oka-
mžitou dostupností. Naše zkušenosti uka-
zují, že mezi nejdůležitější zákaznická 
kritéria patří i dnes stejně jako v minulých 
letech předchozí zkušenost, doporučení 
lékárníka, účinnost, cena a promoční akti-
vity a zvědavost ohledně inovativních pro-
duktů,“ popisuje Margarita Bezborodova, 
brand manager společnosti GlaxoSmith-
Kline Consumer Healthcare Czech Republic.
Ačkoliv nelze zpochybňovat, že na výběr 
produktu má vliv poradenství, předchozí 
zkušenost a cena, v případě topických 

forem analgetik hraje významnou roli re-
klama. „V poslední době zákazníci velmi 
často požadují ,ten zlatý krém z reklamy‘, 
tedy Dolgit krém,“ říká Ivana Lánová a do-
dává: „Reklama hraje svou roli také u cel-
kových analgetik, a to zejména tehdy, 
pokud se jedná o přípravek za akční 
cenu.“ 
Rovněž Eva Hibšová připouští, že u lokál-
ních analgetik se výrazněji projevuje vliv 
reklamy a často se stává, že pacienti po-
žadují to, na co zrovna běží reklama v tele-
vizi. „Loni ke konci roku bylo v souvislosti 
s uvedením nového léčivého přípravku 
Ibolex s obsahem dexibuprofenu na trh 
znát, že lidé byli mírně ovlivněni reklamou 
na tento produkt, i když jinak je u valné 
většiny pacientů první volbou přípravek 
s obsahem ibuprofenu, potažmo parace-
tamolu,“ připojuje.
Kateřina Nesejtová zase v souvislosti s re-
klamou poukazuje na léčivý přípravek Mil-
gamma N: „Díky své kvalitě se velmi dobře 
nabízí u chronických bolestí zad, a protože 
byl loni navíc podpořen reklamní kampaní, 
jeho prodeje se zvedly navzdory tomu, že 
jeho cena je vyšší.“
Své zkušenosti s vlivem reklamy má i Petr 
Mašát: „Produkty z této kategorie se do re-
klam dostávají velmi často, takže pak si 
lidé často přijdou pro konkrétní přípravek, 
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cům a fyzicky aktivním lidem ráda 
doporučuji použití kineziotejpů, které jsou 
velmi dobrou a fungující rehabilitační po-
mocnou technikou i při chronických boles-
tech zad a kloubů,“ vysvětluje.

Které značky patří 
k nejdůvěryhodnějším?
V roce 2015 společnost Atoz Marketing 
Services spustila nový jedinečný program 
Nejdůvěryhodnější značka, který na zá-
kladě rozsáhlého průzkumu oceňuje 
značky, jimž čeští spotřebitelé nejvíce dů-
věřují. Po úspěchu v České republice se 
program v roce 2016 rozběhl také na Slo-
vensku. V roce 2019 došlo k rozšíření to-
hoto projektu do odvětví farmacie. 
V celonárodním průzkumu hodnotí tisíce 
českých i slovenských spotřebitelů, kterým 
značkám nejvíce důvěřují. V každé katego-
rii vítězí jen jedna nejdůvěryhodnější 
značka. V minulém ročníku, který se usku-
tečnil v roce 2020, čeští i slovenští spotře-
bitelé hodnotili v rámci jmenovaného 
průzkumu jak perorální volně prodejná 
analgetika, tak i topické přípravky. 
„Nejdůvěryhodnější značkou v kategorii 
volně prodejných perorálních přípravků 

na bolest se v České republice loni stejně 
jako v roce 2019 stala značka Ibalgin, kte-
rou za nejdůvěryhodnější považuje 26,7 % 
osob, zejména pak nejmladší spotřebitelé 
ve věku 18 až 24 let. Na Slovensku je si-
tuace odlišná. Nejdůvěryhodnější značkou 
loňského roku se tam stal Paralen,“ říká 
RNDr. Barbora Večerková, vedoucí zdra-
votnického výzkumu společnosti NielsenIQ, 
která v rámci jmenovaného programu vede 
celonárodní průzkum. Jak dále uvádí, nej-
důvěryhodnější značkou topických pří-
pravků na bolest zad, kloubů a svalů se 
v ČR stala značka Ibalgin Duo Effect, kte-
rou preferují častěji muži a za nejdůvěry-
hodnější ji označilo 25,9 % osob.
Loňské výsledky programu Nejdůvěryhod-
nější značka potvrdily zkušenosti lékárníků 
ohledně značky Ibalgin jako analgetika, 
které u spotřebitelů patří k nejpreferova-
nějším. A vzhledem k tomu, že jak v roce 
2019, tak loni se v pořadí značek v TOP 10 
prakticky vůbec nic nezměnilo, prokázala 
se i další zkušenost farmaceutů, že jde 
o ustálenou skupinu produktů. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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Jedno je jisté: minulý rok byl nejen na léká-
renském trhu natolik specifický, že ho nelze 
srovnat s žádným jiným. Mezi kategorie, 
v nichž koronavirus takříkajíc rozmetal zave-
dené pořádky, patří bezesporu ta s přípravky 
na nachlazení, chřipku, kašel a rýmu. Za-
tímco dříve se řadila k těm, které byly vý-
razně ovlivněny sezonou, loni to do jisté míry 
přestalo platit. Také novinek se na trhu ne-
objevilo tolik jako minulé roky. 

Jarní nákupní horečka
Začátek předchozí sezony ještě probíhal 
jako obvykle. Prodeje produktů na nachla-
zení, kašel a rýmu se začaly jako tradičně 
zvyšovat na podzim a na obrátkách nabraly 
v zimních měsících. Ve chvíli, kdy se na pře-
lomu loňského února a března u nás objevily 
první případy onemocnění covid-19, pro-
deje v uvedené kategorii začaly trhat re-
kordy. Zjednodušeně lze konstatovat, že 
hlavně vše, co obsahovalo aspoň špetku 
paracetamolu, mizelo z lékáren nevídanou 
rychlostí. A tak nebylo výjimkou, že zásoby 
přípravků obsahujících uvedenou léčivou 
látku, s nimiž lékárna jindy vystačila několik 
týdnů, ne-li měsíců, byly vyprodané během 
pár dnů. 
„Prodeje přípravků na nachlazení, kašel 
a chřipku extrémně narostly na přelomu loň-
ského února a března. Velký zájem byl nejen 

o léky, ale také o doplňky stravy na podporu 
imunity a různé multivitaminy. Obrovská 
špička z února a března už se na podzim ne-
opakovala, přesto vidíme nárůst v prodejích 
obecně v řádu desítek procent. S předcho-
zími roky se to nedá ani porovnat, jsme 
v plusu o stovky procent. Meziroční nárůst 
prodejů byl prakticky exponenciální,“ popi-
suje Kateřina Schotliová, specialistka PR 
a marketingu společnosti Pilulka.
Její slova potvrzuje například i PharmDr. 
Tomáš Arndt, Ph.D., vedoucí lékárny PharmGo 
Na Florenci v Praze: „Velmi výrazně šly 
nahoru volně prodejné léky na chřipku a na-
chlazení, doplňky stravy na posílení imunity, 
vitaminy a multivitaminy. Z vitaminů stejně 
jako jindy prodejům kraluje vitamin C a vita-
min D

3. V případě prevence je ale už menší 
zájem o některé doplňky stravy zejména 
z řad adaptogenů, kde je stále nejpopulár-
nější echinacea.“
Rovněž ve společnosti Urgo Healthcare CZ 
zaregistrovali na jaře během první vlny co-
vidu-19 zvýšené prodeje například u pro-
duktů značky Humer. „Na podzim jsme sice 
také zaznamenali trochu zvýšené prodeje 
v rámci ,klasické‘ sezony, informace od lé-
kárníků ohledně sell-outu jsou ale spíše ne-
gativní. Zdá se, že spotřebitelé se zásobili 
tímto typem produktů již v první vlně, a také 
se zdá, že jsou méně nemocní běžnou 

rýmou a chřipkou,“ říká Ing. Kateřina Klan-
cová, business unit manager jmenované 
společnosti. 
Na březnové vysoké prodeje na začátku 
pandemie upozorňuje také PharmDr. Mar-
cela Kaňková, obchodní ředitelka společ-
nosti Dr. Müller Pharma: „Rok 2020 byl tak 
zvláštní, že buď se na jaře z kategorie na-
chlazení, chřipka, rýma prodávaly úplně 
všechny léčivé přípravky, a někteří distribu-
toři ,bojkotovali‘ dodávky doplňků stravy 
do lékáren, nebo pak zase na podzim skoro 
nikdo do lékáren nechodil, protože se 
všichni obávali a lékárny byly bez pacientů.“ 
A zároveň lakonicky poznamenává, že když 
je někdo nachlazený, je to nyní snad pokaždé 
covid-19.
Důvodů, proč na podzim nechodili lidé pro-
dukty na nachlazení, rýmu a chřipku do lé-
káren tolik nakupovat, je ale víc než jen 
zmíněné obavy. K hlavním patří bezesporu 
fakt, že na jaře došlo k tak velkému předzá-
sobení, že mnoho lidí nebude muset pro 
jmenované přípravky do lékárny zajít, jak je 
rok dlouhý. PharmDr. Tomáš Lukš, ředitel 
EUC Lékáren, zase zdůrazňuje: „Loni vše 
fungovalo trochu jinak. Léky na nachlazení, 
rýmu či chřipku se prodávaly méně i proto, 
že lidé jsou tak trochu naoko zdravější. Nosí 
se totiž roušky, lidé mají mezi sebou méně 
kontaktů, funguje distanční výuka.“

Jasná řeč čísel
Jak moc turbulentní rok český trh s produkty 
proti kašli a nachlazení zažil v důsledku vý-
razných změn v poptávce způsobené pande-
mií covidu-19, lze nejlépe dokumentovat 
na číslech. Z dat společnosti IQVIA vyplývá, 
že během loňského prvního čtvrtletí byly 
prodeje v jmenované kategorii o 22 % vyšší 
než v roce 2019. Nejsilnějším měsícem byl 
březen, kdy prodeje vzrostly meziročně do-
konce o 59 %. Nicméně po takto velkém ná-
růstu přišel strmý pokles, při němž se 
prodeje v druhém čtvrtletí meziročně pro-
padly v průměru o 47 %, což představuje 
mezikvartální propad o 74 %. Vůbec nejhor-
ším měsícem byl květen, kdy došlo k 56% 
propadu oproti roku 2019. V třetím čtvrtletí 
zaznamenala kategorie produktů proti kašli 
a nachlazení ve srovnání s předchozím 
rokem 5% růst. V loňském posledním, čtvr-
tém čtvrtletí je znát ve srovnání s rokem 
2019 další velký propad prodejů – o 5 % 
v říjnu, o 38 % v listopadu a o 43 % v pro-
sinci. Konec roku byl ovlivněn takzvanou 
druhou vlnou covidu-19, přičemž lze pozoro-
vat rozdílné chování spotřebitelů ve srovnání 
se zvýšenými nákupy na jaře. Prodejní data 
za rok 2020 ukazují, že celkové prodeje 
za tento rok dosáhly 3,5 miliardy Kč, což 
představuje meziroční propad o 11 %. 
„Protiepidemická opatření měla silný efekt 

Kategorie 
přípravků
na nachlazení má 
za sebou divoký rok
Dlouhou dobu patřily k nejsilnějším lékárenským kategoriím a zaujímaly pozici jedničky mezi volně prodejným 
sortimentem. Koronavirus ale loni přípravky na nachlazení, chřipku, kašel a rýmu poslal obrazně řečeno 
na dost divokou jízdu.
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problémy je potřebují získat co nejrychleji. 
V předchozích letech v podstatě platilo, že 
přípravky na nachlazení, kašel, chřipku 
a rýmu spotřebitelé připojovali k nákupům 
jiného sortimentu pro případ potřeby, aby 
měli doma zásobu. 
Jak se loňský rok podepsal na kategorii na-
chlazení, kašel, rýma a chřipka v e-shopu 
Benu a které skupiny přípravků tam šly 
hlavně na odbyt, popisuje e-commerce ma-
nager společnosti Benu Česká republika 

i na prodeje tradičních přípravků proti kašli 
a nachlazení. Po velkých nákupech na jaře, 
kdy se spotřebitelé chtěli předzásobit tě-
mito produkty v počátcích pandemie co-
vidu-19, přišly značné propady prodejů 
zejména v tradičních lékárnách, a to mezi-
ročně o 14 procent. Opačný trend nastal 
u on-line prodejů, které meziročně vzrostly 
o 109 procent. E-commerce pokračuje v sil-
ném růstu a věříme, že i v tomto segmentu 
bude nadále hrát důležitou roli,“ popisuje 

Ondřej Sýkora, MSc., innovations specialist 
společnosti IQVIA Česká republika a Slo-
vensko. 
Souběžně s kategorií produktů na kašel 
a nachlazení rostly také prodeje přípravků 
proti bolesti obsahující paracetamol 
a ibuprofen. Markantní to bylo zejména 
v prvním kvartálu roku 2020, kdy došlo 
oproti roku 2019 k nárůstu o 48 %. Nejsil-
nějším měsícem byl březen, který překonal 
předchozí rok o více než 100 %. Za celý rok 

2020 tato kategorie vyrostla o více než 
13 % ve srovnání s rokem předchozím.

Ecommerce výrazně 
posílila
Výše uvedená data ukazují, že e-commerce 
v lékárenství v důsledku onemocnění covid-
-19 získala na důležitosti a oblíbenosti. A to 
i v kategorii přípravků, o kterých se dlouho 
tvrdilo, že si je lidé kupují takřka výhradně 
v kamenných lékárnách, protože na akutní 
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PharmDr. Jaroslav Kušnír: „Prodeje v uve-
dené kategorii byly počátkem minulého roku 
standardní až do doby, než přišla první vlna 
covidu-19. Poté byl nárůst prodejů v porov-
nání s předchozím obdobím několikaná-
sobný. Vysvětlujeme si to tím, že lidé se 
nadměrně zásobovali léky na potlačení pří-
znaků covidu. Jakmile se pak vládní restrik-
tivní opatření uvolnila, vrátily se prodeje 
na běžné, porovnatelně stejné hodnoty jako 
v předchozím roce. Při druhé vlně covidu-19 
se prodeje jmenovaných přípravků opět zvý-
šily, ale ne tak razantně jako při vlně první. 
V porovnání s kamennými lékárnami je 
vidět, že se prodej léků v této kategorii 
ke konci roku přesunul do on-line prostředí. 
Leccos to může napovídat o chování spotře-
bitelů, kteří reagují na zvýšené počty lidí po-
zitivních na covid-19 a chtějí co nejvíc 
eliminovat kontakty s potenciálně nemoc-
nými v kamenné lékárně, proto využívají 
služby lékárenských e-shopů.“
Jak dále Jaroslav Kušnír uvádí, v takzvané 
první vlně se nárůst prodejů týkal hlavně 
kombinovaných léčiv na chřipku a nachla-
zení obsahujících především paracetamol 

a léčivou látku na suchý kašel. „Ve velkém 
se také prodávaly přípravky na suchý kašel. 
V druhé vlně nárůst jejich prodejů není tak 
viditelný a pohybuje se v běžných číslech. 
Paracetamol má v porovnání s minulým ob-
dobím nárůst prodejů standardně zvýšený,“ 
dodává.

Přesuny v silné trojce
Minulý rok ale nebyl charakteristický pouze 
tím, že prodeje sortimentu na nachlazení, 
kašel a rýmu nápadně připomínaly jízdu 
na horské dráze s řadou vzestupů a pro-
padů. Koronavirus značně ovlivnil i další 
takříkajíc příbuzné kategorie, a to přípravky 
na bolest a na podporu imunity.
Například Mgr. Petr Mašát, marketingový ře-
ditel řetězce Lékáren IPC, k loňské situaci 
na trhu uvádí: „Pandemie do velké míry 
ovlivnila nákupní chování pacientů v katego-
rii analgetik, protože do ní musíme zařadit 
ibuprofen a paracetamol. Tyto dvě účinné 
látky ve volně prodejných přípravcích zaží-
valy vlny zvýšených prodejů a naopak pro-
padů na základě více či méně odborných 
článků, které se masivně šířily sdělovacími 

inzerce

prostředky. V důsledku toho se v celkovém 
konečném součtu prodeje paracetamolu 
meziročně téměř zdvojnásobily, a naopak 
prodeje ibuprofenu zůstaly na podobné 
úrovni.“ 
Informace ve sdělovacích prostředcích se 
také výrazně odrážely v zájmu spotřebitelů 
o přípravky na podporu imunity, o které 
začal být v průběhu loňského roku enormní 
zájem. „V důsledku aktuální situace a pro-
tiepidemických opatření začali tuzemští 
spotřebitelé mnohem více řešit svou imu-
nitu. Nakupují především vitaminy, produkty 
s hlívou ústřičnou, přípravky na rostlinné 
bázi, ale také homeopatické léky,“ vyjmeno-
vává Mgr. Edita Krchová, manažerka marke-
tingu pro lékaře ze společnosti Boiron CZ. 
Také brand manažerka společnosti Stada 
Pharma CZ Johana Hustáková potvrzuje zvý-
šený zájem o produkty z kategorie imunita: 
„S ohledem na situaci pozorujeme snížení 
poptávky po přípravcích na rýmu. Naopak 
výrazně vyšší zájem pochopitelně sledujeme 
u doplňků stravy na podporu imunity. Obec-
ným trendem je určitě preference přírodních 
látek, nicméně si dovolím říct, že v době 

pandemie byl obecně zvýšený zájem 
o všechny přípravky na imunitu.“ 
Právě obrovská poptávka a prodeje pří-
pravků na podporu imunity stojí za loňskými 
přesuny mezi trojicí nejsilnějších kategorií, 
tedy kategorií nachlazení a kašel, analgetika 
a vitaminy, minerály a doplňky stravy, které 
podle dat společnosti IQVIA tvoří třetinu 
hodnoty trhu v oblasti consumer health. 
Loni v listopadu na 12. kongresu Pharma 
Profit k tomu Ing. Aleš Dohnal, offering & 
data supply manager společnosti IQVIA, 
ve své prezentaci uvedl: „Historicky po dlou-
hou dobu výrazně rostla kategorie kašel 
a nachlazení. Covidová pandemie ale na po-
zici lídra dostala vitaminy, minerály a do-
plňky stravy, které rostly nejvýrazněji a stojí 
za 62% hodnotovým růstem segmentu con-
sumer health. Výrazně pak také stoupla i ka-
tegorie analgetik.“ 

Nákupní zvyklosti 
v podstatě beze změn
Přestože loňský rok přinesl nejednu novotu, 
pokud jde o nákupní zvyklosti a požadavky 
spotřebitelů na uvedený sortiment, prak-
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VÝBĚR NOVINEK
Angelini Pharma ČR

Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi – inovace obalu

M. C. M. Klosterfrau Healthcare
Orocalm forte sprej – určen pro dospělé na silnou bolest v krku, působí 

analgeticky, antiflogisticky a mírně lokálně anesteticky, s třešňovou příchutí

Stada Pharma CZ
Paracetamol Stada 600 mg – prášek pro perorální roztok v sáčku, s citronovou 

příchutí; ViruProtect – zdravotnický prostředek, ústní sprej na bázi glycerolu 
a trypsinu proti nachlazení

URGO Healthcare CZ
Humer Bronchi den a noc – doplněk stravy ve formě tablet na cucání, část tablet 
je určena k dennímu užívání, část pak na noc, s obsahem speciálního komplexu 

rostlin a vitaminů 

V

ticky se oproti dřívějšku nic nemění. Lékár-
níci například stále pozorují, že zákazníci se 
v podstatě dělí do dvou skupin. „Z hlediska 
výběru přípravků na nachlazení, kašel, rýmu 
a chřipku zaznamenáváme jak klienty, kteří 
přijdou do lékárny s tím, že vědí, jaký přípra-
vek obvykle kupují, osvědčil se jim, a tak ho 
koupí znovu. Druhou skupinu tvoří ti, kteří 
přijdou s obecným požadavkem ,dejte mi 
něco na rýmu, kašel, teplotu‘. Pokud jde 
o dětské pacienty, rodiče většinou přicházejí 
instruováni od lékaře, co je k léčbě po-
třeba,“ říká Tomáš Lukš. 
Ještě podrobnější popis nákupních zvyklostí 
připojuje Tomáš Arndt: „Volně prodejné léky 
nebo doplňky stravy si zákazníci většinou vy-
bírají sami podle toho, které přípravky se jim 
osvědčily, a žádají již určité značky. Týká se 
to zejména kombinovaných volně prodej-
ných léků proti chřipce a nachlazení, ale 
také přípravků se samotným paracetamo-
lem. Doporučení od nás žádají spíše v pří-
padě bolesti v krku ohledně volby zejména 
pastilek, ale také kloktadla nebo spreje.“
Své zkušenosti připojuje rovněž Mgr. Daniela 
Vondráčková, vedoucí lékárny Dr. Max v OC 
v Praze-Letňanech. Podle ní klienti často 
přicházejí s požadavkem na konkrétní pro-
dukt, protože se jim buď v minulosti osvěd-
čil, nebo jsou ovlivněni reklamou. „Při 
nákupu přípravků pro dítě řeší více příznaky 
onemocnění, jsou ochotni pro dítě zabe-
zpečit komplexní péči, nechají si poradit, 
k výběru přistupují citlivěji, a to hlavně v pří-
padě, že se nemoc dítěti opakovaně vrací,“ 
popisuje.
O žádných velkých změnách nemluví ani vý-
robci. Například Zuzana Truhlářová, brand 
activation manager CZ/SK společnosti 
Johnson & Johnson, uvádí, že u forem a způ-
sobu užívání nosních sprejů nezaznamenali 
výraznou změnu. „Stále samozřejmě existuje 
určité procento lidí, kteří léčí rýmu přírodní 
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cestou. Výrazné zvýšení nebo snížení jejich 
počtu jsme nezaregistrovali,“ dodává.
Také PharmDr. Markéta Gregorová, product 
manager CZ&SK společnosti M. C. M. Klos-
terfrau Healthcare, poukazuje na to, že kon-
krétně v segmentu přípravků na bolest 
v krku se hlavní trendy výrazně nemění. 
„Spotřebitel hledá účinné přípravky, které 
mají příjemnou chuť, jednoduše se přená-
šejí a užívají. Kromě účinnosti se zaměřuje 
ještě na další benefity. Je to zřetelné u lé-
kové formy pastilek, kde tradiční mentolové 
a eukalyptové příchutě ustupují moderním 
příchutím citronovým, pomerančovým či 
jiným ovocným nebo jemně bylinným,“ po-
dotýká.
Edita Krchová zase zdůrazňuje, že spotřebi-
telé čím dál víc hledají šetrné přírodní pří-
pravky pro sebe i své děti a snaží se 
omezovat užívání těch chemických.
Také Daniela Vondráčková poukazuje na to, 
že stále přetrvává zájem o sirupy na kašel 
na přírodní bázi, a doplňuje: „Mám pocit, že 
trochu klesl zájem o homeopatické sirupy, 
a oproti minulosti zaznamenáváme nižší 
zájem o přípravky s pseudoefedrinem – 
zřejmě kvůli horší dostupnosti. Vytlačily je 
populární hot drinky.“
 
O účinnost jde především
Ještě loni počátkem roku se lékárníci často 
zmiňovali o tom, že řada jejich klientů klade 
velký důraz na to, aby léčivé přípravky 
na nachlazení, kašel a rýmu byly co nejúčin-
nější, aby stačily jedna dvě dávky a aby 
mohli chodit do práce a nijak neomezovat 
své další aktivity. Chození do práce v době 
nemoci v covidovém roce odpadlo, nicméně 
požadavek, aby produkt byl účinný, zůstal. 
„Vzhledem k tomu, že nachlazení a podobně 
doprovázejí akutní obtěžující potíže, zákaz-
níci chtějí vědět, zda přípravek rychle zabere 

N
Nákupům pro děti 

často předchází konzultace
„Řekl bych, že na výběr produktů z uvedené kategorie už nemá takový vliv reklama, jako to 

bylo dříve. Mám zkušenost, že pokud zákazník potřebuje koupit přípravek pro dítě, 
konzultuje jeho výběr s lékárníkem častěji, než když ho kupuje pouze pro sebe, případně pro 

dospělého člena rodiny.“ 

PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D.,
lékárna PharmGo Na Florenci, Praha

a uleví jim od nich,“ říká Tomáš Lukš. Také 
Zuzana Truhlářová potvrzuje přetrvávající 
trendy: „Protože pacient s rýmou řeší akutní 
problém, hledá léčivý přípravek, který mu 
uleví co nejrychleji a na dlouho. Důležitá je 
pro něj také předchozí zkušenost, protože 
proč by měnil osvědčený přípravek? Pokud 
nosní sprej obsahuje i další pomocnou nebo 
účinnou látku, je to přidaná hodnota, kterou 
dozajista ocení.“
O účinnosti se zmiňuje i Markéta Gregorová: 
„Kritéria rozhodování se na trhu bolesti 
v krku výrazně nemění. Český pacient 
takzvaně slyší na kombinaci prověřené účin-
nosti a pohodlné aplikace, která vede 
k úspěšné léčbě, to znamená k tomu, že léčbu 
dokončí tak, jak má.“ Zároveň poukazuje na to, 
že v segmentu přípravků na bolest v krku zatím 
nedochází k výraznému přesunu od chemic-
kých k bylinným přípravkům.
Ačkoliv účinnost hraje při rozhodování 
o koupi významnou roli, přehlížet nelze ani 
další faktory. „Pro spotřebitele je stále vel-
kým tahákem dobrý poměr ceny a kvality 
přípravku. A v posledních 12 měsících navíc 
ještě v určitých případech dají lidé na dopo-
ručení lékařských kapacit,“ připouští Johana 
Hustáková. 
Tomáš Arndt zase upozorňuje na to, že 
u volně prodejných léků a doplňků stravy je 
důležitá jejich cena a dostupnost, a připo-
juje: „Výjimečně, a to hlavně u vitaminu D

3, 
v menší míře také u vitaminu C, se zákazníci 
zajímají o jejich sílu.“
Jak uvádí Daniela Vondráčková, zákazníci se 
zajímají také o aplikační formu přípravků: 
„Na chřipku preferují takzvané hot drinky, 
na kašel pak tekuté formy přípravků, tedy 
kapky a sirupy. Dále se zajímají o velikost 
balení, a to i v souvislosti s jeho cenovým 
zvýhodněním, a o příchuť. A preferují rych-
lejší léčbu a silnější preparáty.“
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Společnost Stada Pharma má ve svém port-
foliu dvě novinky. Zdravotnický prostředek 
ViruProtect ve formě ústního spreje. Viru-
Protect na bázi glycerolu a trypsinu proti 
nachlazení je podle vyjádření Johany Hustá-
kové vhodný i pro děti od čtyř let věku, má 
příjemnou chuť a neobsahuje cukry ani kon-
zervanty. „Zkraje tohoto roku jsme dále přišli 
s novinkou – volně prodejným léčivým pří-
pravkem Paracetamol Stada. Jde o prášek 
balený v sáčcích na přípravu horkého ná-
poje s příchutí citronu na léčbu chřipky 
a nachlazení včetně různých projevů bo-
lesti,“ doplňuje.
Loni v září rozšířila společnost Urgo Health-
care CZ řadu svých produktů značky Humer 
o novinku s názvem Humer Bronchi. „Jde 
o doplněk stravy ve formě tablet. Jedno ba-
lení obsahuje celkem 15 tablet na cucání, 
které jsou unikátní tím, že 10 tablet je díky 
svému složení určeno k užívání přes den 
a pět tablet pak na noc. Humer Bronchi den 
a noc kombinuje speciální komplex rostlin 
a vitaminů. Díky obsahu tymiánu a divizny 
malokvěté v denní tabletě přispívá k nor-
mální funkci dýchacího systému. Noční tab-
leta obsahuje mimo jiné mák vlčí, který 
podporuje usínání. Doplněk stravy je 
vhodný pro dospělé a děti od 12 let věku,“ 
vysvětluje Kateřina Klancová. 
Společnost Angelini Pharma ČR sice ne-
uvedla na trh nový produkt, ale přistoupila 
k inovaci obalu u volně prodejného léku Er-
domed 225 mg granule pro perorální sus-

penzi. „Soustředili jsme se nejen na úpravu 
designu nového obalu, ale přidali jsme 
na něj také informaci o jeho indikaci 
i na horní cesty dýchací, která není zejména 
u laické veřejnosti tolik v povědomí,“ objas-
ňuje Ing. Irena Wolfschützová, product ma-
nažerka společnosti, a dodává: 
„V souvislosti s tímto antibakteriálním mu-
kolytikem a bronchoprotektivem, které ob-
sahuje účinnou látku erdostein, stojí 
za zmínku, že máme k dispozici první obser-
vační studii hodnotící efektivitu erdosteinu 
u pacientů s pneumonií spojenou s one-
mocněním covid-19 a závažné respirační 
selhání. Účastnilo se jí 20 pacientů léče-
ných pro pneumonii při covidu-19 a závažné 
respirační selhání, kteří užívali 600 mg er-
dosteinu denně a do 15 dní po propuštění 
z nemocnice pocítili signifikantní zlepšení 
v kvalitě života a dušnosti.“ 

Kombinují se tradiční 
i moderní formy prezentace
I nadále se potvrzuje, že v případě přípravků 
na nachlazení, kašel, rýmu a chřipku tuzem-
ský spotřebitel takříkajíc slyší na rady od-
borníků. Nicméně stejně jako v jiných 
oblastech se prosazují i moderní formy pre-
zentace například prostřednictvím sociál-
ních sítí apod. 
„Český pacient dá na doporučení odbor-
níka, tedy lékaře i lékárníka. Výrazně ho 
ovlivňuje také cena ve smyslu cenových 
akcí, zvýhodněných balíčků a podobně. 

Efekt má také televizní reklama,“ vyjmenovává 
Edita Krchová. Rovněž Johana Hustáková po-
ukazuje na důležitost doporučení lékárníků 
a lékařů a doplňuje: „S ohledem na velké 
množství přípravků na imunitu, chřipku a na-
chlazení mají stále silnou pozici televizní kam-
paně, během nichž je přípravek často vidět, 
takže se může vrýt do paměti diváků.“
Markéta Gregorová zase upozorňuje, že ze-
jména u nových produktů reaguje český spo-
třebitel pozitivně na doporučení lékárníka, ale 
připouští, že se spoléhá i na zkušenosti svých 
přátel a rodinných příslušníků. „Čím dál víc 
hledá a sdílí zkušenosti dalších uživatelů na in-
ternetu,“ připouští a zároveň připomíná i neza-
nedbatelný vliv letákových akcí lékárenských 
řetězců.
Ohledně osvědčených forem prezentace zmí-
něných přípravků neopomene Zuzana Truhlá-
řová zdůraznit samozřejmý význam doporučení 
lékárníka a připojuje: „Velmi se nám osvědčila 
digitální forma prezentace.“ 
Na to, že se jim daří vytvářet komunitu na so-
ciálních médiích, upozorňuje Kateřina Klan-
cová. „Poměrně často využíváme sampling, 
aby si spotřebitel mohl kvalitu našich produktů 
vyzkoušet. A mimo jiné jsme například spustili 
testování produktů Humer na našich strán-
kách. V nedávné době proběhly dvě vlny testo-
vání, jehož výsledky na webových stránkách 
prezentujeme,“ vysvětluje.  

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Těžký rok pro novinky
Koronavirus poznamenal kdeco, ani farma-
ceutický průmysl a lékárenský trh nezůstaly 
výjimkou. Zatímco dříve se rok co rok obje-
vovalo na trhu plno novinek, v posledních 
měsících to bylo přece jen slabší, protože 
nové produkty nemají z mnoha důvodů, jak 
se říká, na růžích ustláno. O jednom důvodu 
se zmiňuje Marcela Kaňková: „Žádný nový 
přípravek v uvedené kategorii nemáme. Je 
totiž i trochu problém něco nového na trh 
uvést, protože distributoři to nechtějí zalisto-
vat s odůvodněním, že je těch přípravků už 
mnoho.“
Nicméně o několik novinek se i v těžkém co-
vidovém roce nabídka rozrostla. „Loni 
v srpnu jsme na trh uvedli Orocalm forte 
sprej pro dospělé na silnou bolest v krku. 
Přípravek má třešňovou příchuť, působí 
analgeticky, antiflogisticky a mírně lokálně 
anesteticky. Launch jsme realizovali v době 
omezené komunikace i času, který nám lé-
kárníci v náročném období mohli věnovat,“ 
popisuje Markéta Gregorová a doplňuje, že 
zatím krátký čas na vyhodnocení toho, jak 
se produkt uchytil na trhu, ještě pozname-
naly restrikce kvůli covidu-19. „Podle první 
zpětné vazby od lékárníků zatím víme, že je 
pozitivně hodnocena třešňová příchuť, 
dlouhá sklopná tryska, která umožňuje za-
sáhnout i bolestivá místa vzadu v krku a pří-
pravek aplikovat pouze na postižené místo. 
A ceněn je také ochranný kryt na trysce,“ vy-
jmenovává.
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Proč jste si vybrala studium farmacie?
Kdysi v naší rodině zaznělo: „Jdi na lékárnici, nebudeš muset chodit na noční 
směny.“ To mi nebylo ještě ani 15 let. Jenže pak mě na gymnáziu začala zají-
mat chemie a na konci třetího ročníku jsem už měla naprosto jasno.

 Jak dlouho pracujete za tárou?
V lékárně pracuji od roku 2010 s krátkou pauzou při mateřské dovolené. Nyní 
provozuji vlastní malou lékárnu na Praze-západ.

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce 
a co naopak nejméně?
Několikrát jsem si položila otázku, co bych vlastně v životě dělala, kdyby 
zaniklo naše klasické „kamenné lékárenství“. Je to něco, co umím nej-
lépe, a za tárou se cítím jako ryba ve vodě. Líbí se mi, jak se v mé profesi 
protíná odbornost, sociální kontakt, komunikace s pacientem, a to vše 
s využitím marketingových dovedností. Jako velkou výhodu vnímám, že 
naše práce nikdy nebyla rutinní. 
Děsí mě představa, kam cílí velké řetězce. Neumím se sžít s myšlenkou, 
že z profese lékárníka poskytujícího rady se má stát jen skladník připra-
vující balíček k přepravě. Nebaví mě čelit tlaku slev velkých společností, 
které nás tak nepřímo nutí s pacienty diskutovat ohledně konečných do-
platků. 

 Kdybyste měla kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnila?
Jsem pro systém pevných doplatků. Zdraví by mělo být dostupné pro všechny 
stejně, a toto ať zajišťuje primárně stát. Konkurenci nemá tvořit výše poskyt-
nutých slev na doplatcích, nýbrž nabízené služby, kvalita personálu, případně 
cenová politika u OTC přípravků a doplňků stravy. Léčivé přípravky hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění nechť jsou cenově stejně dostupné. 
Nemějme je jako nástroj k handlování.

 Jak vám při práci pomáhá časopis 
Pharma Profit?
Několik myšlenek nebo rozhovorů již pro mne bylo inspirací a dodalo mi elán. 
Baví mě jeho orientace na marketing.

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
V žádné lékárně, v níž jsem pracovala, jsem se nesetkala s tak vděčnou kli-
entelou. Pacienti si s důvěrou chodí pro radu a často se nezapomenou vrátit 
poděkovat. Máme úžasný personál, ochotný poskytnout to nejlepší, co v něm 
je. Nešetří vlídným slovem, úsměvy a dobře míněnými radami. To se nám 
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vrací ve spokojenosti klientů. S mnohými se známe jménem, díky tomu vytvá-
říme osobní vazby.

O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 
ve vaší lékárně největší zájem?
Kromě běžného sortimentu poskytujeme velký výběr veterinárních produktů, 
které jsou u nás hodně žádané.

 Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
Držíme optimální cenotvorbu, pravidelně ceny přizpůsobujeme okolnostem, 
nakupujeme výhodně. V rámci sdružení Alphega lékáren využíváme vystavení 
v kategoriích, roznos letáků, ale nezanedbáváme ani pravidelné aktualizace 
webových stránek a komunikaci na sociálních sítích.

Navštěvujete nějaká školení v prodejních 
dovednostech?
Ráda!

 Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás? 
Jak ji vidím, nebo jakou si ji přeji? Nechci být škarohlíd, proto věřím lékárnické 
komoře a nám všem, že chceme bojovat proti přesunu lékárenství „od táry 
do on-line světa“. Jsem vděčná za nádherné lékárenství v jeho pravé podobě, 
v jaké jsem ho mohla dosud zažívat já, a moc si přeji, aby tak bylo zachováno. 

 Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou 
zažila?
Některé ani nejsou publikovatelné. Už u nás byly například poptávány interkon-
tinenční pomůcky, Imunoglukan obsahoval výtažky z hlíny, dítě zase vážilo 3660 
kilo anebo se někdo dožadoval „Liptonu“ na žíly. A vzpomínám na otázku ko-
legyně: „Jaký máte kašel, jak kašlete?“ Po ní přišla odpověď: „Nahlas.“

 Jak si od práce nejlépe odpočinete?
S dětmi, s rodinou! Četbou nebo poslechem podcastu, v přírodě, při běhu. 
Běhám často a ráda, je to forma relaxace a čas, kdy jsem sama se svými myš-
lenkami. Řada nápadů ke mně přišla právě při sportu.

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Pokud bych měla zvolit pouze jeden, vypíchla bych Kalobu. Můžu se opřít 
o vlastní zkušenost, ale i o zpětnou vazbu pacientů. Kaloba je úžasným pomoc-
níkem u akutní bronchitidy, mám ji celoročně v lékárničce.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

PharmDr. Petra 
Juppová o sobě

Pocházím z jihu Moravy a do Prahy jsem se přestěhovala v roce 
2010 s možná trochu naivní představou, že si budu užívat rušný 
život velkoměsta. O pár let později, již se svým mužem a rodinou, 
jsem se stěhovala zpátky za klidem. Nyní žijeme v malebném 
městě, jež je obklopeno lesy. Mám ráda život v rovnováze 
a dlouhý stereotyp mě nudí. Hodiny strávené komunikací v lé-
kárně kompenzuji chvílemi s dětmi nebo naopak momenty, kdy 
jsem sama, například při běhání, kdy s nikým mluvit nemusím. 
Provozování lékárny je splněný sen, který sice není vždycky nej-
růžovější, ale bezesporu mě naplňuje a poskytuje mi prostor pro 
vlastní seberealizaci. 

Lékárna U sv. Václava

Rudných dolů 291, Jílové u Prahy
Po, St, Čt: 8.00–18.00

Út, Pá: 8.00–17.00
So: 8.00–12.00
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V příštím čísle si přečtete

Na to, jak se na lékárenském trhu rozvíjí 
kategorie veterinárních přípravků a jaké 

produkty chovatelé pro své mazlíčky 
v lékárnách nakupují nejčastěji, 

se zaměříme v rubrice Pharma sezona.

Co je nového v lékárenských eshopech a jak 
ecommerce ovlivnil koronavirus, zmapujeme 
v rubrice Pharma fokus.

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
O problémech nejen generického 
farmaceutického průmyslu i o tom, 
jaké důsledky může přinést 
enormní tlak na cenu léčiv, jsme si 
povídali s novým výkonným ředite-
lem České asociace farmaceutic-
kého průmyslu Mgr. Filipem 
Vrublem. 

Rubrika 
Monitor trhu
Podobně jako řadu jiných i kate-
gorii přípravků na bolest loni po-
znamenala pandemie covidu-19. 
Co se v podstatě nezměnilo, jsou 
nákupní zvyklosti spotřebitelů. 
Část si přípravek stále vybírá 
na základě rady lékárníka. 
Nemalý vliv na výběr má také 
reklama. 

Rubrika 
Pharma aréna
Stejně jako v minulých letech 
jsme se i tentokrát představitelů 
lékárenského trhu zeptali, jak 
hodnotí loňské dění ve farmacii, 
co pro ně bylo příjemným pře-
kvapením, a co je naopak za-
skočilo nepříjemně.  

Rubrika 
Pharma sezona
Rok jako na houpačce má 
za sebou kategorie přípravků 
na nachlazení, kašel 
a chřipku. Zejména prodeje 
produktů na bázi paraceta-
molu dosahovaly rekordů 
i následných propadů. V rámci 
celé kategorie pak velmi posí-
lila e-commerce. 
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V rámci rubriky Monitor trhu 
se podíváme na trendy a vývoj 
v segmentu přípravků na 
alergické obtíže.
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