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ÚvodníkNebudu skrývat, že psaní úvodníku není zrovna můj koníček. A nebyl ani v době předko
ronavirové, kdy nebyla nouze o všemožné události. Člověk mohl cestovat, chodit 
do divadel, na koncerty a mezi lidi, takže každou chvíli něco zajímavého zaslechl či 
viděl a mohl o tom pak psát. V současnosti většina z toho odpadla a psát ne
ustále dokola o pandemii je únavné, stejně jako je už dost vyčerpávající o tom 
stále číst. Proto se tomuto tématu tentokrát vyhnu a pokusím se napsat 
o drobných radostech života. Ostatně odborníci na duševní zdraví zdůrazňují, 
že každý by měl i v dobách ne zrovna veselých aktivně vyhledávat radosti, tak 
se toho zkouším držet. A co mi tedy v poslední době udělalo radost? Začnu 
jídlem. Nedávno jsem zakoupila novou kuchařku s recepty na pečení, jejíž 
autorkou je vítězka první řady televizní soutěže amatérských pekařů a cuk
rářů. Ihned mě v knize zaujal recept na kefírovou buchtu, protože je nesmírně 
jednoduchý, a při přípravě buchty se nenašpiní moc nádobí, což mě vždycky 
potěší. Autorka u tohoto receptu píše, že byť to nevypadá, je to klenot, že jde 
o vláčnou a lehkou dobrotu a nejúspěšnější rodinný recept. S radostí musím 
konstatovat, že se to potvrdilo. Buchta chutná výborně a jen se po ní zaprá
šilo. Pravda, kaloricky tahle laskomina nepatří mezi nejchudší, ale zase si 
říkám, že kefír výborně působí na imunitu, takže tohle mlsání je vlastně dobré 
pro zdraví. A hned je na světě další důvod k radosti.
Jestli mě něco dokáže pokaždé potěšit, je to jakákoliv věta od naší korektorky. Její 
bohatá slovní zásoba a umění poskládat slova do věty tak, že vznikne jazykový 
skvost, jsou obdivuhodné. Onehdy na moji poznámku, že teplo a sluníčko 
láká jít na zahrádku, odpověděla: „Já jsem se přes poledne 
na dvorek vydala. Srdéčko mi poskočilo z pěti sněženek, 
v trávníku se naparují modré a žluté krokusy… Ach, to 
je krása, jaro je tu!“ No řekněte, není hned ve
seleji na světě?

Markéta Grulichová
Šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

Ať je jaro 
radostné!

Každých 14 dní přinášíme
novinky ze světa farmacie. 
Registrujte se na
www.pharmaprofit.cz
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ROZHOVOR  Nemělo by vám ujít

Letos v průběhu února a března provedla agentura Ipsos výzkum pro konferenci Univerzity Karlovy s názvem Rok s covidem19. A jak dál? Vyplynulo z něj, že koronaviru se 
aktuálně obává 7 z 10 Čechů. Názory a postoje veřejnosti ohledně koronaviru monitoruje Ipsos od začátku pandemie v březnu 2020. Pocit osobního ohrožení koronavirem 
byl největší na začátku pandemie v druhé polovině loňského března (81 %), během léta klesal (květen/červen 55 %), na podzim opět rostl (71 % v říjnu 2020). Na začátku 
pandemie byli lidé optimističtí a věřili, že se s koronavirem vypořádáme v řádu několika týdnů. V březnu 2020 pouze čtvrtina lidí uváděla, že dostat virus pod kontrolu bude 
trvat déle než půl roku, nyní jsou o tom přesvědčeny skoro tři čtvrtiny populace. Aktuálně pouze polovina Čechů (49 %) věří, že na konci roku 2021 bude situace ohledně ko
ronaviru lepší než nyní. Naději vzbuzuje zejména očkování. Podle čtvrtiny Čechů (29 %) bude koncem letošního roku situace stejná, 17 % si myslí, že bude horší.

Koronaviru
se obává 
70 procent Čechů

Inovace ve farmacii 
pomohly zvládnout 
první rok pandemie 

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

http://www.atozregistrace.cz/ppnews

Krátce
Pilulka rozšířila svou 
aplikaci
Další funkci ke své mobilní aplikaci, kterou 
spustila v roce 2017, přidala Pilulka.cz. 
Prostřednictvím nové funkce Pilulka Fit 
mají zákazníci možnost zapojit se do ně
které z týdenních krokových či cyklistických 
výzev, které naleznou v aplikaci Pilulka. 
Cílem je ujít co nejvíce kroků nebo ujet co 
nejvíce kilometrů na kole, a přitom porazit 
co největší počet lidí, kteří jsou do výzvy 
zapojeni společně s nimi. Všichni, kteří 
výzvu úspěšně dokončí, budou odměněni 
slevovými kredity, které uplatní při nákupu 
na Pilulka.cz. Zákazník, který výzvu vyhraje, 
získá kredity v hodnotě 500 Kč. Pro ověřo
vání sportovních výkonů využívá aplikace 
data z iOS aplikace Zdraví nebo z Android 
aplikace Google Fit. Zákazník tedy může 
používat jakoukoliv aplikaci na měření 
kroků nebo naběhaných kilometrů, která 
spolupracuje s aplikací Zdraví.

Ministr Blatný k plánova-
ným počtům očkovaných
Na tiskové konferenci konané 26. 3. 2021 
ministr zdravotnictví Jan Blatný řekl, že 
do konce dubna by měly alespoň jednu 
dávku vakcíny proti covidu19 dostat dva 
miliony lidí. Během dubna se očekává do
dávka asi 1,34 milionu dávek od čtyř vý
robců. Přestože očkování v druhé půlce 
března zpomalilo, podle ministra Blatného 
i nadále platí, že v červnu bude alespoň 

jednou dávkou očkováno 60 až 70 procent 
populace.

Vznikla nová iniciativa 
Diagnóza zdravotnictví
Nově založená iniciativa Diagnóza zdravot
nictví se svými aktivitami bude snažit při
táhnout a udržet zájem médií, veřejnosti 
a klíčových stakeholderů k tématu nut
ných systémových změn ve zdravotnictví, 
které ČR v příštích letech nevyhnutelně če
kají. Důvodem jsou nejen dopady pande
mie, ale zejména měnící se potřeby 
stárnoucí populace, zvyšující se požadavky 
generace mladší, nedostatek kvalifikova
ného personálu a s tím související omezo
vání péče v některých regionech, ale také 
otázky finančního charakteru. Modelace 
do roku 2030 totiž ukazují, že pokud se 
nenajde další významný zdroj financí, 
bude českému zdravotnictví co do příjmů 
každoročně chybět 80 až 100 miliard 
korun. Nezávislá a apolitická platforma má 
v plánu pomáhat rozšiřovat povědomí 
o současném stavu systému a navrhova
ných změnách týkajících se budoucnosti 
českého zdravotnictví, zasazovat je do kon
textu a vysvětlovat jejich dopady, podrobo
vat je expertním analýzám a případně 
přicházet s vlastními návrhy a doporuče
ními. Iniciativa loni v říjnu ve spolupráci se 
společností IPSOS realizovala průzkum 
mezi širokou veřejností, který ukázal, že 
obavy o udržitelnost stávajícího modelu 

českého systému zdravotnictví má 56 % 
obyvatel ČR. Že současný systém není dlou
hodobě udržitelný a je nutné ho začít co 
možná nejrychleji reformovat, vyjádřilo 
v průzkumu provedeném společností Ipsos 
také 68 % lékařů.

Více než třetina dospělých 
trpí nedostatkem spánku 
Spánek je vedle dýchání, přijímání potravy 
nebo například fyzické aktivity jednou ze zá
kladních lidských fyziologických potřeb. 
Kvalitního spánku si však lidská populace 
v posledních letech nedopřává dostatek. 
Podle odhadů World Sleep Society trpí 30 
až 45 % dospělé populace nespavostí. Ná
sledná spánková deprivace se pak může 
projevovat celou řadou krátkodobých i dlou
hodobých příznaků. „Spánkem strávíme až 
třetinu života a i kvůli tomu si většina lidí 
uvědomuje jeho důležitost. Často se však 
setkáváme s tím, že se lidé zaměřují pouze 
na kvantitu, důležitým měřítkem je ale 
hlavně jeho kvalita. Mezi symptomy nekva
litního spánku běžně řadíme únavu, 
podrážděnost, změny nálady, potíže se sou
středěním a pamětí, ale třeba i snížený se
xuální apetit. Kromě toho má špatná 
spánková hygiena vliv na naše celkové 
zdraví a bývá spojována například s oslabe
ním imunitního systému, psychickými pro
blémy či hormonální nerovnováhou,“ 
vysvětluje Ladislav Hadravský, revizní lékař 
Vojenské zdravotní pojišťovny. 

Zentiva hlásí rekord 
pražského závodu
Společnost Zentiva, největší výrobce léči
vých přípravků v České republice, vyprodu
kovala loni celkem 129 milionů krabiček 
s léky, což je historicky nejvíce od založení 
závodu v Dolních Měcholupech, ke kterému 
došlo před více než 90 lety. Pražská po
bočka Zentivy se specializuje na výrobu 
pevných látkových forem. Kromě toho pro
dukuje také léky pro injekční podání, masti, 
hormonální přípravky, oční kapky a sus
penze. Již třetím rokem v řadě pražský závod 
svou výrobní kapacitu zvyšuje. Dnes je jeden 
z pěti léků na předpis na českém trhu dodá
ván právě Zentivou. Mezi léky, které pochá
zejí z pražské pobočky, najdeme také ty, jež 
se hojně používají na jednotkách intenzivní 
péče, život zachraňující léky a široké portfo
lio, které pomáhá pacientům s chronickými 
a akutními stavy. Během první vlny pande
mie covidu19 byl do portfolia přidán také 
dezinfekční roztok a sprej Sanicor, který po
máhá omezit přenos virů na ruce a povrchy.
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inzerce

Při neveřejném diskusním panelu, který ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze uspořádala pacientská organizace Onkomaják, se naši přední lékaři vyjádřili k aktuálním 
otázkám na téma kouření. Například MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK uvedl, že v souvislosti s kouřením u nás 
každý rok zemře minimálně 18 tisíc lidí. Podle něj lze rakovinu plic v časném stadiu zachytit a vyléčit. Pokud přijde pacient brzy, je dokonce šance na uzdravení přes 90 %. 
Většina nemocných ale končí v péči lékařů pozdě, kdy je naděje na uzdravení pouze 6 až 36 %. Pomoci by mohl připravovaný program screeningu plic pomocí nízkodávko
vého CT. Podle amerických studií každý, kdo absolvuje vyšetření jednou za rok, má o 20 % větší šanci na přežití rakoviny. „Na to, abychom dnes zachránili jedno úmrtí na ra
kovinu plic, musíme vyšetřit přes 300 pacientů. U rakoviny prsu je to pro srovnání více než 1 300 vyšetření. Při screeningu máme šanci na mnohem přesnější diagnostiku,“ 
objasnil Jiří Votruba s tím, že podle amerických statistik by lékaři v ČR mohli zabránit více než dvěma stovkám úmrtí ročně.

Evropští lékárníci byli nezpochybnitelnou součástí zdravotnické první linie během koronavirové krize. Během mezinárodní konference pořádané Evropskou federací lékáren
ských sítí (EFPC) na to poukázali všichni její účastníci. Konference pořádaná pod názvem Pharmacy care – beyond the pandemic se oproti té minulé v roce 2019 uskuteč
nila vzhledem k omezením souvisejícím s koronavirovou krizí virtuálně prostřednictvím telemostů a dvou studií. V úvodním vystoupení poukázal Daniel Horák, předseda 
výkonného výboru EFPC a zároveň šéf české Asociace provozovatelů lékárenských sítí, na zásadní změny, kterými prošlo lékárenství v ČR během prvního roku pandemie. 
K inovacím, které zásadně pomohly vyrovnávat se se změněnou situací, patří elektronický recept a systém rezervací léčiv. Rovněž se ukázalo, že za mimořádného stavu do
kážou reálné potřeby posunout hranice platné legislativy – to se týká doručení léků na předpis domů, které v ČR za běžných okolností zákon nepovoluje, ale během celé 
doby koronakrize je tolerované.
Lékárenský trh se během pandemie potýkal s vážnými výpadky, což se projevilo dočasnou nedostupností některých přípravků a ochranných pomůcek. Další z vystupujících, 
generální ředitelka Evropské federace farmaceutického průmyslu a sdružení (EFPIA) Nathalie Moll, v této souvislosti zmapovala důvody, kvůli nimž k výpadkům léčiv na trhu 
dochází, a konstatovala, že dosud chybí v rámci EU shoda na tom, jak jejich vzniku zabránit. Někdejší děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Ján 
Kyselovič pak prohlásil, že vedle dočasného problému výpadků sortimentu je vleklým problémem lékárenství nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což se za pandemie 
ukazuje zvláště výrazně. Podle něj současná kritická situace nahrává posunu regulačních mantinelů ve zdravotnictví, protože pandemická realita ukazuje omezenou praktič
nost současných pravidel za mimořádných okolností, což podle něj významným způsobem omezuje rozjezd nových služeb v lékárnách. 

Koronaviru
se obává 
70 procent Čechů

Ročně zemře 
na následky kouření 
minimálně 18 tisíc Čechů

Inovace ve farmacii 
pomohly zvládnout 
první rok pandemie 



ROZHOVOR  Tváří v tvář 

Loňský složitý rok
jsme nakonec 
zvládli dobře
Pokud jde o různá ocenění, byl Dr. Max loni velmi úspěšný. Obhájil svou pozici v kategorii lékáren a po roce znovu získal 
ocenění Nejdůvěryhodnější značka. A k tomu se stal i absolutním vítězem ocenění Mastercard Obchodník roku 2020. 
Je tedy zřejmé, že mezi veřejností se lékárny Dr. Max těší velké oblibě. O tom, jak se jmenovaná síť v poslední době rozvíjela 
a jak se jí v loňském „covidovém“ roce dařilo po ekonomické stránce, jsme si povídali s Ing. Danielem Horákem, 
generální ředitelem společnosti Česká lékárna holding, která lékárny Dr. Max provozuje.
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fakt, že lékárna musí mít kvůli uvedenému 
sortimentu určité dispozice. Určitě musí jít 
spíš o větší lékárnu, kam se dá umístit něko
lik dalších regálů, protože nestačí zboží jen 
prodávat, je třeba ho i vystavit. A samozřejmě 
je důležitý i zájem personálu o zdravotnické 
potřeby, protože je nezbytné, aby lékárníci 
byli edukovaní, a byli tak schopni zákazníkům 
poradit. Pokud tedy uvažujeme o zavedení 
rozšířené nabídky zdravotnických potřeb 
do lékárny, posuzujeme tato tři hlediska. 

Ve zmiňovaném rozhovoru 
jste rovněž prohlásil, 
že dermokosmetika má 
budoucnost. Tou dobou jste 
měli ve dvou lékárnách 
vybudovaná dermocentra. 
Kolik jich máte nyní?
Když jsme tehdy měli otevřená první dvě 
dermocentra, a to v Brně a v Poděbradech, 
bylo naším cílem jich mít celkově 70 až 100, 
což jsme naplnili. V tuto chvíli jich máme 
přesně sto a vybudovali jsme je během tří 
let. Dermocentra jsou projekt, který se po
vedl nad očekávání. Díky nim jsme schopni 
růst v kategorii dermokosmetiky meziročně 
o 30 procent. Samozřejmě s výjimkou minu
lého roku, který byl kvůli covidu19 speci
fický. Když jsme s projektem začínali, 
plánovali jsme, že v každém původním 
okresním městě bude jedna lékárna, která 
se na dermokosmetiku bude specializovat. 
A pak jsou velké lékárny v obchodních cent
rech, kde je širší kosmetický sortiment jaksi 
očekáván. Postupně jsme vybudovali i tým 
vlastních dermoporadkyň, aby žádná nebyla 
výhradně spjata s určitou značkou kosme
tiky. To byla novinka i pro dodavatele, kteří 
byli zvyklí na koncept, že si v lékárně 
takzvaně rezervovali konkrétní místo. Bylo to 
trochu složité prosadit, ale dnes vidíme, že 
jsme inspirovali i některé ostatní, takže se 
tento koncept etabloval a má nejblíž k ně
čemu, co můžeme nazvat dermocentrem. 

K rozvoji dermocenter také 
asi přispěla skutečnost, že 
máte v portfoliu kosmetické 
značky, které jsou buď pri-
vátní, nebo je exkluzivně 
zastupujete. Navíc jste před 
pár lety sortiment obohatili 
i o dekorativní kosmetiku. 
Jak si tyto značky vedou?
V nabídce máme kosmetiku značky Nuance, 
kterou jsme kompletně vyvinuli a nechá
váme si ji vyrábět. To je tedy naše vlastní 
značka. Značka Uriage je sice značka glo
bální, ale naše lékárny ji na českém trhu ex
kluzivně nabízejí. Díky dermocentrům se 
nám podařilo z těchto dvou značek udělat 
co do obratu špičku na celém tuzemském 
dermokosmetickém trhu, a pokud jde 
o Uria ge, sklízíme tu i mezinárodní uznání. 
Přestože tyto značky v České republice na
bízí jen našich 470 lékáren, čísla prodejů se 
u nich mohou srovnávat s tradičními značkami, 

V rozhovoru pro Pharma 
Profit před pěti roky jsme 
se bavili o tom, že skončila 
doba, kdy se počet lékáren 
ve vaší síti zvyšoval rych-
lým tempem. Jak se tedy 
vaše síť rozrůstala 
v posledních letech? 
Nyní máme v síti kolem 470 lékáren a vy
padá to, že bychom se mohli dostat na pět 
set. Na samotný počet se ale rozhodně ne
upínáme. Vždy vycházíme z příležitostí. Dnes 
otvíráme ročně kolem 20 lékáren, před lety 
jich bývalo i čtyřicet. Dřív jsme otvírali jak 
nové lékárny, tak lékárny získané v rámci ak
vizic. Je logické, že dnes převzaté lékárny 
tvoří velmi malou část těch nově otvíraných, 
protože příležitostí k akvizicím není tolik. 
Přesněji řečeno nabídek máme dost, ale 
většinou jde o lékárny v místech, která ne
jsou buď obecně atraktivní, nebo atraktivní 
z našeho pohledu, protože třeba už máme 
svou lékárnu někde poblíž. 

A jaké lokality tedy dnes, 
když uvažujete o otevření 
nové lékárny, přicházejí 
v úvahu?
Takové, kde ještě nejsme, ale těch už zbývá 
málo. Mám pocit, že mezi nimi najdeme už 
jen jedno město s počtem obyvatel kolem 
10 tisíc, a pak je ještě pár měst menších, 
kde má smysl lékárnu otevřít. Kromě toho 
přicházejí v úvahu ještě některé části větších 
měst. Zároveň je ovšem nutné uvést, že 
v posledních třech čtyřech letech jsme za
čali lékárny i zavírat. Dříve jsme zavírali tak 
jednu ročně, nyní to bývá i kolem deseti. Dů
vodů jejich uzavírání je několik. Třeba se 
stalo, že obchodní centrum, v němž jsme lé
kárnu provozovali, se neudrželo na trhu, 
takže z něj nájemci logicky odcházejí. Koli
krát jde například i o lékárny v centru měst, 
která se vylidnila. Nebo může k uzavření lé
kárny dojít proto, že se z jejího okolí odstě
hují lékaři, protože se přemístí celá 
poliklinika. A k ukončení provozu dochází 
i na základě ztráty nájemní smlouvy. V po
slední době to tedy vychází tak, že ročně 
uzavřeme desítku lékáren, a oproti tomu 
otevřeme dvacet nových, většinou vystavě
ných takříkajíc na zelené louce, tudíž naše 
síť roste o 10 poboček ročně. Zhruba za tři 
roky bychom tedy mohli dosáhnout hranice 
500 lékáren. 

A co v loňském roce pozna-
menaném pandemií? 
Otvírali jste nějaké nové 
lékárny?
Ano, ale bylo jich nakonec o něco méně. 
Loni se víceméně zastavily akvizice, protože 
byly komplikované. Obecně se během první 
vlny pandemie covidu19 plno běžných akti
vit zastavilo. A kvůli tomu, že druhý kvartál 
byl pro lékárenství složitý, ať už kvůli poklesu 
tržeb, nebo z provozních důvodů, nebylo pří
liš reálné, abychom otvírání lékáren pro

vozně zvládli. Několik desítek lékáren, šlo 
o lékárny menší, jsme museli přechodně 
z provozních důvodů zavřít, protože jsme 
měli stovky zaměstnanců na takzvané ošet
řovačce. Jen minimum jich bylo nemocných 
v pracovní neschopnosti, ale to se pak 
na podzim otočilo. To byl i důvod, proč jsme 
s otvíráním lékáren v některých místech ne
pospíchali. Nicméně i v dubnu jsme otevřeli 
například lékárnu v Praze na Masarykově 
nádraží a další třeba v Soběslavi, Karviné, 
Rakovníku, Starém Městě nebo v Brně. 

Ve zmiňovaném rozhovoru 
před pěti lety jste mluvil 
o remodelacích lékáren, 
které ve velkém probíhaly 

a které jste měli rozpláno-
vané i na další roky. Jaký je 
v tomto ohledu stav nyní?
V roce 2019 jsme plány týkající se remode
lací splnili, takže momentálně máme remo
delovanou téměř celou síť. Vždy zbývá 
nějaké procento bez remodelace třeba 
proto, že lékárně končí nájemní smlouva, 
a k její remodelaci tudíž přistupujeme teprve 
tehdy, až se ji podaří prodloužit. Ve třech le
tech, kdy jsme finišovali, jsme remodelovali 
kolem 80 lékáren ročně. Šlo o náročný pro
jekt. Ruce do klína jsme ale nesložili ani 
loni, kdy jsme zase museli do všech lékáren 
instalovat plexiskla. Jednalo se o náročnou 
a hlavně rychlou akci. Prakticky ze dne 
na den pro nás dodavatel vyvinul dva proto
typy ochranných plexibariér na táry a po pár 
dnech od chvíle, co jsme si vybrali, nám byl 
schopen dodat první vyrobené kusy. Úplně 
na začátku pandemie jsme tak byli schopni 
uklidnit své zaměstnance, protože jsme jim 
dokázali zvýšit bezpečí ve velmi krátké době 

ve všech lékárnách. To se ukázalo jako pro
zíravé. Jednak to zklidnilo situaci a jednak 
pak už začal být problém s dostupností 
plexiskla, protože postupně je instalovali 
i v jiných lékárnách a provozovnách.

Ještě bych se vrátila k roz-
voji vaší sítě. Před pár lety 
jste plánovali provozovat 
i prodejny zdravotnických 
potřeb a nějakou jste také 
otevřeli. Můžete naznačit, 
jak jste se svými plány po-
kročili?   
Projekt týkající se zdravotnických potřeb měl 
dvě části. Jednak jsme testovali speciální 
prodejny, protože jsme plánovali provozovat 

síť zdravotnických potřeb, i když pochopi
telně neměla být tak rozsáhlá jako v případě 
lékáren. Zároveň jsme vytipovali pár léká
ren, kde jsme sortiment zdravotnických po
třeb rozšířili. Po roce a půl testování z toho 
jako efektivnější vyšla varianta rozšíření sor
timentu ve vybraných lékárnách. Pokud jde 
o samotné prodejny, tak ze tří, které jsme 
otevřeli, dnes provozujeme už jen jednu, 
protože je schopna si na sebe vydělat. Je to 
dáno hlavně tím, že funguje ve velké polikli
nice. Dvě zbývající, které sloužily k testování, 
jsme zavřeli. Co se týká lékáren, v součas
nosti máme v desítkách z nich sortiment 
rozšířený o zdravotnické potřeby. Vycházíme 
vždy ze situace v regionu, posuzujeme kon
krétní lokální pokrytí prodejnami zdravotnic
kých potřeb. A také záleží na samotné 
poptávce. Funguje to tak, že základní sorti
ment zdravotnických potřeb je v lékárně 
běžně k dostání, a pokud jde o nějaký spe
ciální produkt, je na objednávku. Tento sys
tém se nám osvědčil. Opomenout nelze ani 

TVÁŘÍ V TVÁŘ

T

ZA ODVAHU A NASAZENÍ PATŘÍ 
LÉKÁRNÍKŮM DÍK

„V první fázi pandemie zafungovala velká odvaha a nasazení 
personálu lékáren, za což si zaslouží velký dík. V době, kdy 
mnoho ordinací utlumovalo svou činnost, sehráli lékárníci 

a farmaceutičtí asistenti důležitou roli ve zdravotní péči a lékárny 
se staly nejdostupnějším zdravotnickým zařízením. 

Díky nainstalovaným plexisklům a používání ochranných pomůcek 
se také ukázalo, že jde o bezpečná místa.“ 

DANIEL HORÁK

Loňský složitý rok
jsme nakonec 
zvládli dobře



ROZHOVOR  Tváří v tvář 

nách, v eshopu je podíl vlastní značky 
menší než v kamenných lékárnách, a mys
lím, že tento trend bude ještě chvíli trvat. 
Eshop je v dynamickém růstu a jsme 
ve fázi, kdy v něm rozšiřujeme sortiment. 
Dostat do něj brzy co nejširší nabídku pro
duktů vlastní značky je ale naše priorita.

Loni v důsledku pandemie 
covidu-19 došlo po mnoha 
letech k tomu, že vitaminy 
a minerály vystřídaly 
přípravky na nachlazení, 
kašel a chřipku na pozici 
pomyslné jedničky mezi 
lékárenskými kategoriemi. 
Zaznamenali jste podobný 
trend i u produktů vlastní 
značky?
Vlastní značka nám loni hodně pomohla. 
Na jaře nastala specifická situace, kdy pří
pravky na nachlazení a chřipku stejně jako 
vitaminy výrazně rostly co do prodejů v ka
menných lékárnách i v eshopu. To trvalo 
zhruba od půlky února do půlky března. 
V té době se ale už začaly projevovat také 
výpadky těchto produktů na trhu. V tomto 
ohledu nám právě pomohla vlastní značka, 
u níž do jisté míry umíme ovlivnit dostup
nost, tudíž jsme o něco schopnější zajistit 
si oproti ostatním dostatečnou zásobu 
zmiňovaných přípravků. Specifické bylo, že 
do té doby se prodeje léčiv v eshopu po
hybovaly do 15 procent, pokud jde o hod
notu, ale v uvedeném období krátkodobě 
vyskočily takřka na dvojnásobek, zhruba 
na 25 procent. To způsobily především vy
soké prodeje paracetamolu a ibuprofenu. 
Tato situace trvala zhruba šest týdnů a už 
se pak v průběhu roku neopakovala. Pak 
už byl patrný trend společný pro online 
i kamenné lékárny, kdy poklesly prodeje 
léků na kašel, nachlazení a bolest v krku, 
a to v řádu desítek procent. Na jejich úkor 
ovšem rostly jiné kategorie, jako například 
vitaminy, přípravky na imunitu jak vlastní 
značky, tak od ostatních výrobců. A dopl
nila je ještě kategorie ochranných pomů
cek a diagnostiky. Jejich prodeje byly loni 
v březnu ještě minimální, v dubnu rostly, 
v květnu a červnu pak byly silné. Přes léto 
naopak trochu oslabily. K dalšímu výraz
nému růstu u nich došlo na podzim. Začalo 
to zhruba v polovině srpna, kdy významnou 
roli hrály roušky, postupem času se po
ptávka přeorientovala na respirátory, 
u nichž zejména v posledních týdnech pro
deje významně stouply. Prakticky po celý 
loňský rok se svým způsobem na prodejích 
odrážel efekt zpráv v médiích. Asi drama
tičtější to bylo během první vlny covidu19. 
V další vlně už byli lidé poučenější, takže 
se objevovalo i míň takříkajíc zázračných 
doporučení. V první vlně pro nás proto 
z hlediska plánování zásob mělo velký 
smysl sledovat média, protože přípravek, 
který v nich někdo doporučil, se začal pro
dávat tak, že prodeje se oproti normálu 
zvyšovaly v mnohonásobcích. A většinou 
došlo i k tomu, že se během několika dnů 
vyprodal. Substituty těchto produktů jsme 
ale většinou měli po celou dobu.

které se prodávají ve všech 2 500 lékárnách 
po celé zemi. Lidé je často považují za značky 
dominantní a stává se, že si o ně říkají i v ji
ných lékárnách, nejen v těch našich.

A pokud jde o dekorativní 
kosmetiku značky Physi-
cians Formula, jak se 
na trhu uchytila?
Dekorativní kosmetiku jsme se rozhodli 
uvést na trh až ve chvíli, kdy jsme měli vybu
dovanou síť dermocenter. Jde – málo platné 
– svým způsobem o specifický segment, 
na který nebyly zákaznice v lékárnách tolik 
zvyklé. Když jsme na jaře 2019 dekorativní 
kosmetiku Physicians Formula launchovali, 
bylo to jen v omezeném počtu lékáren, 
zhruba v deseti až dvaceti v největších der
mocentrech. Plánovali jsme, že budeme její 
prodeje šest měsíců testovat, protože přece 
jen může v lékárně působit poněkud cizo
rodě, třebaže je kosmetika jmenované 
značky vyvinuta pro alergiky a ekzematiky. 
Nakonec to dopadlo tak, že testování trvalo 
pouhé tři týdny. Vzhledem k tomu, že jsme 
produkty nabízeli pouze v omezeném počtu 
lékáren, k jejich prezentaci jsme využili jen 
sociální sítě. Tady jsme ovšem zažili doslova 
šok. Během jediného týdne jsme zazname
nali 150 tisíc reakcí. Bylo vidět, že zákaznice 
tuto značku na tuzemském trhu netrpělivě 
očekávaly a vítají ji, protože si ji dříve mu
sely kupovat v zahraničí. Potvrdilo se, že 
u nás existuje poptávka po dekorativní kos
metice prodávané v lékárnách, která má svá 
specifika, a zákaznice se mohou spoleh
nout, že jde o produkty šetrnější, než je 
běžná kosmetika. Po třech týdnech jsme se 
tedy rozhodli, že dekorativní kosmetiku 

Physicians Formula zavedeme ve větších der
mocentrech v dalších desítkách lékáren. Z této 
značky máme radost, funguje velmi dobře.

Dermokosmetice se vždy 
dařilo v e-shopech. Jak si 
tato kategorie vede v tom 
vašem?
Dobře, a napomohl tomu zejména rok 
2020. V případě dermokosmetiky jsme če
kali větší ztráty a kupodivu jsme si je nako
nec připsat nemuseli. Samozřejmě v prvních 
měsících pandemie ano, ale eshop nahra
dil výpadky prodejů v kamenných lékárnách, 
zejména z první půlky roku, protože v dru
hém pololetí se dermokosmetika už prodá
vala i v kamenných lékárnách dobře. To, co 
ale eshop nahradit nemohl, protože prak
ticky zmizela poptávka, byly prodeje opalo
vacích prostředků, u nichž byl meziroční 
propad enormní. V tomto segmentu jsme 
tedy ztráty zaznamenali. 

Můžete ještě porovnat 
předchozí roky co do 
prodejů dermokosmetiky 
v e-shopech a kamenných 
lékárnách? 
Už před rokem 2020 jsme zaznamenávali 
vyšší nárůst prodejů v eshopu. Naše 
ecommerce v roce 2019 hodnotově 
vzrostla o 50 procent ve srovnání s rokem 
2018 a dermokosmetika rostla ruku v ruce 
s tím. V kamenných lékárnách v té době 
rostla asi o 30 procent. Eshop tedy zazna
menával vyšší dynamiku růstu prodejů. 
Hodně to táhl samotný růst eshopu. 
V roce 2019 činil jeho roční obrat zhruba 
necelou miliardu, loni jsme tuto hranici 

překonali už v září. V roce 2020 rostl 
o 45 procent a dostali jsme se na tržby 
kolem 1,35 miliardy korun. 

O privátních značkách 
v dermokosmetice už jsme 
mluvili, ale produktů vlast-
ních značek máte mnoho 
napříč celým sortimentem. 
Pojďme se tedy zastavit 
i u nich.
Vlastní značka je jedním z fenoménů našeho 
úspěchu, protože kromě Anglie vlastně 
nemá v Evropě v takovém rozsahu obdobu. 
V portfoliu máme kolem 400 až 500 pro
duktů vlastní značky a v půlce loňského pro
since jsme se u nich dostali na obrat dvou 
miliard korun za rok. Tím jsme překonali 
další hranici. V případě vlastní značky jde 
o komplexní sortiment, protože kromě der
mokosmetiky, kde máme jak vlastní, tak ex
kluzivní brandy, její největší část tvoří léčiva 
a doplňky stravy Dr. Max. Dospěli jsme 
do fáze, kdy sortiment tolik nerozšiřujeme 
o nové produkty, ale inovujeme přípravky 
původní. Před sedmi osmi lety jsme pri
márně vycházeli z existujících receptur, ale 
dnes už si složení upravujeme a přípravky si 
necháváme vyrábět na míru na základě 
zpětné vazby zákazníků nebo obecně po
ptávky na trhu. Jdeme i cestou takzvaných 
exkluzivních subbrandů, což je případ napří
klad řady Pro32 v dentální hygieně anebo 
Bebelo zahrnující sortiment dětského zboží. 
Tohle je cesta, kterou se vydáváme. Začí
náme postupně tvořit, řekněme, specifické 
značky, ale stále jde o značky Dr. Max. 
Pokud se opět podíváme na porovnání pro
dejů v našem eshopu a v kamenných lékár
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Určitě také nesmíme opo-
menout váš věrnostní pro-
gram, do něhož se loni 
v říjnu zaregistroval 
čtyřmiliontý zákazník.
Tohle číslo nás příjemně překvapilo a docela 
významně k němu přispěla právě dermokos
metika. V době, kdy už jsme si mysleli, že 
počet nových zaregistrovaných členů věr
nostního programu nebude významně růst, 
přivedla do něj další zákazníky, respektive 
zákaznice. Díky tomu se registrace stále dr
žely na desítkách tisíc týdně. Dnes to tedy 
vypadá tak, že při zhruba 75 až 80 procen
tech transakcí v našich lékárnách či 
na eshopu použije zákazník věrnostní kartu.

V minulém rozhovoru jste 
vyzdvihl, že jste zásadně 
změnili způsob vzdělávání. 
Váš vzdělávací program, 
pokud vím, probíhal v kam-
paních, které vždy trvaly 
několik měsíců, během 
nichž se vzdělával nejen 
personál lékáren, ale da-
nému tématu jste se pak 
věnovali i v samotných 
lékárnách ve vztahu 
k zákazníkům. Loňský 
rok z důvodů pandemie 
ale popsanému systému 
moc nenahrával, že?
Vzdělávací program pokračuje dál, ale loni 
se změnila jeho forma. Zpočátku jsme z této 
změny měli trochu obavy. Na začátku pan
demie se na pár týdnů vzdělávání s výjimkou 
elearningu přerušilo. Od půlky března jsme 
samozřejmě museli řešit jiné priority. 
Na přelomu dubna a května, kdy bylo jasné, 
že opatření kolem covidu19 nebudou krát
kodobá záležitost, jsme začali v rámci vzdě
lávání tvořit alternativu. Příjemně nás 
překvapilo, že se tu přesun do online sféry 

ukázal jako velmi efektivní a že na tuto 
změnu byly pozitivní reakce. Naše zkušenost 
je, že 70 procent témat a typů školení, a to 
nejen odborného vzdělávání, ale také vzdě
lávání v oblasti například soft skills, která se 
uskutečnila online formou, účastníci velmi 
oceňovali, ukázala se jako dostatečná a pro 
leckoho dokonce komfortnější, protože se 
mohl připojit odkudkoliv a nemusel třeba 
na semináře nikam cestovat. Loni na pod
zim už tedy vzdělávání probíhalo jen online. 
Tato forma sice byla původně zamýšlena 
jako dočasná, ale dnes už víme, že do bu
doucna, i když nás nebude omezovat koro
navirus, poběží část vzdělávání takhle dál. 
Existují ovšem určité oblasti, jako například 
expedice a podobně, které distančně školit 
nejde, a tak se těšíme na dobu, kdy pře
jdeme znovu k prezenční formě.
Pochopitelně další část vzdělávacích kam
paní, která dříve probíhala v lékárnách, kde 
lékárníci komunikovali se zákazníky, vyplňo
vali s nimi na dané téma dotazníky, z provoz
ních i hygienických důvodů nešla realizovat. 
Sice jsme tyto aktivity také převedli do on
line prostředí, ale spíš jsme se zaměřili 
na edukaci zákazníků. Ukázalo se, že hodně 
lidí edukační materiály otevřelo, ale samo
zřejmě to nenahradí výstupy z kampaní, 
které jsme získávali předtím. Počítáme, že 
jakmile to situace dovolí, k osobním konzul
tacím lékárníků s klienty se vrátíme.

Už jste leccos naznačil 
o tom, jak se v lékárnách 
projevil vliv koronavirové 
pandemie. Jak se vám 
hlavně na jejím začátku 
dařilo shánět nedostatkové 
ochranné pomůcky?
Jejich denní spotřeba pro personál lékáren 
se u nás pohybovala kolem 6 500 kusů, 
a přestože se zpočátku hygienické roušky 
a respirátory sháněly velmi obtížně, ani 

D
Dr. Max v šesti zemích

V současnosti fungují lékárny Dr. Max v šesti zemích – vedle ČR také na Slovensku, 
v Rumunsku, Polsku, Srbsku a v Itálii. Expanze co do počtu lékáren byla v posledních 
letech největší v Rumunsku, Srbsku, ČR a na Slovensku. V Itálii byl loni uveden nový 

koncept lékárny. Jde v podstatě o lékárnu v podobě samoobsluhy členěné 
do jednotlivých segmentů. Tento typ lékáren u nás moc neznáme, ale v centrech větších 
italských měst jde o oblíbenou a standardní formu. Zároveň se loni v únoru na trh uvedla 

značka Dr. Max v Rumunsku, kdy většina z 650 lékáren Sensiblu se již 
přejmenovala na Dr. Max.

inzerce
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rezervační systém využívá specifická sku
pina lidí a primárně to asi nejsou senioři. 
Pokud by klient ale měl s rezervací problém, 
máme call centrum, které mu dokáže po
moci.

Před lety jste spustili 
společný projekt Nadace 
Charty 77 a lékáren 
Dr. Max s názvem Taxík 
Maxík, kdy z každého 
zakoupeného produktu 
značky Dr. Max jde na tento 
projekt jedna koruna. Z vy-
braných peněz je pak za-
koupen automobil, který 
slouží k přepravě seniorů 
a zdravotně znevýhodně-
ných občanů v určitém 
městě. V kolika městech už 
služba Taxík Maxík fun-
guje? A předali jste klíčky 
od taxíků i letos? 
Je symbolické, že loni, po pěti letech fungo
vání projektu, jsme v tomto „dvacítkovém 
roce“ předávali už dvacátý Taxík Maxík. 
Letos se sociální autodoprava nově rozjela 
v Čáslavi, Orlové a Ústí nad Labem. Liberci, 
kde projekt Taxík Maxík začínal, jsme předali 
už druhý vůz. Tentokrát ale kvůli covidu19 
nemohlo proběhnout slavnostní předání 
klíčků, na které jsme byli zvyklí z minulých let. 

Stále nás sužuje nepříznivá 
situace spojená s covi-
dem-19, takže se cokoliv 
velmi těžko plánuje, přesto 
se zeptám: Jaké máte plány 
pro letošní rok?
Loni v září jsme otevřeli nové distribuční 
centrum Viapharmy v Pavlově u Prahy. 
Máme celkem tři centrální sklady, a to po
blíž metropole, v Brně a v Ostravě. Dosa
vadní český sklad v Nučicích dosáhl maxima 
své kapacity a v podstatě dosloužil, takže 
bylo třeba tuto situaci vyřešit. Nové logis
tické centrum má plochu přes 22 000 m2, 
což představuje trojnásobné zvýšení oproti 
skladu původnímu. Navíc je koncipováno 
z velké části jako automatizované, takže se 
z něj stal z hlediska využívaných technologií 
nejmodernější lékárenský velkosklad 
v Česku. Najdete tu například automatické 
zakladače. Dnes naprostá většina příjmu 
zboží probíhá tak, že se jednotlivá balení 
z kartonu vyjmou a automaticky dávkují pro 
jednotlivé lokace, tedy lékárny. Slibujeme si 
od toho větší přesnost, kvalitu a rychlost. 
Nová distribuce by nám měla pomoci 
v našem růstu. Tím se dostávám k plánům 
pro letošní rok, protože druhá fáze budování 
velkoskladu nás čeká na přelomu prvního 
a druhého čtvrtletí, kdy se součástí logistic
kého centra v Čechách stane i hlavní zázemí 
našeho eshopu, které dosud funguje 
v Brně. Tam sice sklad ecommerce zůstane, 
ale hlavní se otevře v pavlovském centru 
ViaPharmy, kde bude přímo integrované 
a napojené na logistiku. Nově by to tedy 
mělo přispět ke zrychlení dodávek z eshopu 
v Praze a okolí, kam se dříve dodávalo zboží 
z brněnského centra. 

Jestli se nepletu, loni jste 
také otevřeli třetí centrální 
laboratoř.
Ano, kromě Prahy a Brna máme nově labo
ratoř i v Ostravě. A letos na konci roku chys
táme otevření nové centrální laboratoře 
v Praze, protože ta původní už také dosáhla 
maxima své kapacity. Byla navíc součástí 
budovy, kde sídlilo původní logistické cent
rum, které jsme přestěhovali. Proto budu
jeme větší a modernější centrální laboratoř, 
jejíž součástí budou opět takzvané čisté 
prostory pro sterilní přípravu. Změna bude 
spočívat také v tom, že nebude součástí lo
gistického centra, které jsme vybudovali 
za Prahou, ale bude fungovat přímo v hlav
ním městě. Bude tak dostupnější pro za
městnance, jichž tam v současnosti pracuje 
asi sedm desítek. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

D
Devátým rokem 

ve své
funkci

Svůj profesní život spojil se světem 
farmacie, kde sbíral zkušenosti 

ve vedoucích funkcích v několika 
významných firmách, například 
ve společnosti Pfizer PCH, Boots 

Healthcare International, Procter and 
Gamble. Čtyři roky také zastával pozici 

country manažera ve společnosti 
Johnson and Johnson pro Česko 

a Slovensko. V roce 2013 nastoupil 
do funkce generálního ředitele 

společnosti Česká lékárna holding, 
která provozuje síť lékáren Dr. Max. 

V témže roce začal řídit také 
distribuční firmu Viapharma.

na jediný den jsme kvůli tomu lékárny ne
zavřeli. Zejména v druhé půlce loňského 
března, kdy jsme věděli, že máme zásobu 
pomůcek na šest sedm dní, to bylo ob
tížné. Během prvního měsíce pandemie se 
nepodařilo zajistit žádnou velkou dodávku, 
i když jsme o ni stejně jako ostatní usilo
vali. Dodávka v řádu stovek tisíc nebyla 
v tu chvíli možná, byť jsme to měli rozjed
náno na mnoha místech. Trh ale mezitím 
ovládla řada spekulantů. První měsíc nás 
zachránilo, že jsme dodávky zajišťovali 
z mnoha zdrojů, a hodně nám pomohli do
mácí výrobci, přestože šlo o malá množství 
kusů. Kombinovali jsme dodávky od více 
dodavatelů – jednak tradičních, kteří fun
govali už dřív, ale jejich sortiment byl pro 
nás do února v podstatě okrajový, jednak 
od těch, kteří začali fungovat až na zá
kladě vzniklé situace. Od půlky dubna už 
byly poměry příznivější, protože se nám 
podařilo získat dodávky nejdříve v řádu 
desítek a poté stovek tisíc ochranných po
můcek. Tím pádem jsme měli vybudova
nou dostatečnou zásobu pro vlastní 
personál, a mohli jsme tak ochranné po
můcky uvést i do prodeje. Od první chvíle 
nám záleželo zejména u respirátorů a rou
šek hlavně na tom, aby byly kvalitní. Vy
soká kvalita ovšem nebyla automatická, 
protože tehdy se na trhu nabízelo kdeco. 
Proto jsme zařadili do nabídky jen takové 
dovážené respirátory, které měly certifikát 
získaný u české autority. A také k nim byl 
český návod. Tento krok se nám vyplatil, 
protože zákazníci si zvykli, že v našich lé
kárnách mohou získat produkt dobré kva
lity, pro který se pak na podzim začali 
vracet.

Vybavuji si, že loni na 
jaře také panovala napjatá 
situace kolem distribuce 
ochranných pomůcek ze 
státních hmotných rezerv, 
kterou v některých krajích 
pojali poněkud svérázně, 
a že právě v jejich distribuci 
jste se nakonec také 
angažovali.
Ano, tehdy šlo v rámci přímé distribuce 
ochranných pomůcek zdravotnickým seg
mentům o složitou situaci. Stalo se, že v ně
kterých krajích nedostaly lékárny nic, jinde 
zase obdržely i víc, než jim podle centrál
ního rozdělovníku náleželo. Kraje tu hrály 
tak trochu vlastní hru, proto se objevila ini
ciativa, podle níž byla distribuce pomůcek 
pro zdravotnické pracovníky centrálně 
jasně daná. Tento systém by bez aktivit zub
ních lékařů a lékáren zkolaboval. Pokud jde 
o naši roli, prezidentovi České lékárnické 
komory panu Krebsovi jsem rychle nabídl, 
že mu prostřednictvím sesterské distribuce 
ViaPharma pomůžeme s distribucí. Asi dva 
měsíce to pak fungovalo tak, že zpravidla 
jednou za týden či dva hasiči přivezli do
dávku respirátorů a rukavic do našeho 
skladu a odtud ji naši zaměstnanci rozváželi 
do jednotlivých krajů. Přispěli jsme tak 
k distribuci ochranných pomůcek po celé 
republice pro všechny lékárny.

Jaké ekonomické dopady 
měl loni covid-19 na síť 
vašich lékáren i e-shopu? 
Jak se odrazilo například 
utlumení provozu nákup-
ních center v kamenných 
lékárnách, které v nich 
fungují?
Na konci loňského roku, přestože tomu ze
jména v druhém čtvrtletí nic nenasvědčo
valo, jsme měli tržby vyšší než v roce 
předchozím. Nárůst byl samozřejmě menší, 
než jsme plánovali, ale růst to byl. Podívá
meli se na lékárny podle lokace, největší 
dopad na jejich ekonomiku jsme zazname
nali v první vlně pandemie tam, kde se 
enormně snížil pohyb lidí. V dubnu či 
v květnu jsme měli v některých lékár
nách propad tržeb až o 70 procent, zároveň 
jsme ale zaznamenávali růst tržeb v jiných. 
To bylo dáno tím, že se zásadně změnil 
pohyb lidí. Nicméně duben a květen přinesl 
celkově meziročně nižší tržby, které jen čás
tečně nahradily tržby eshopu. Pak ale byl 
co do obratu silný červenec a srpen, což 
jsou jinak tradičně slabší měsíce. Na pod
zim už jsme zásadní výkyvy nezaznamenali. 
Bylo to určitě i tím, že zákazníci si prostě 
ověřili, že v lékárnách je bezpečno. Netvr
dím, že pár poboček zejména v obchodních 
centrech nezaznamenalo i na podzim pokles 
tržeb, ale rozhodně už to nebyly propady 
v řádu desítek procent. V souvislosti s tím 
mě napadá ještě jedna kuriozita. Když vláda 
vyhlásila, že se musí omezit počet lidí 
v prodejně podle kritéria jeden zákazník 
na 15 m2, zaznamenali jsme zhruba čtyř
denní pokles tržeb o 10 až 30 procent, pro
tože obchodní centra se teprve učila, jak 
regulovat pohyb lidí, takže nás to v určitých 
lékárnách zasáhlo. Pak se ale situace usa
dila. 

Snad nikdo, když přijde řeč 
na současný stav, neopo-
mene zdůraznit neocenitel-
nou roli eReceptu. 
V návaznosti na něj pak 
loni mnoho lékáren začalo 
zavádět systémy, díky nimž 
si mohli pacienti léky rezer-
vovat a do lékárny si je pak 
šli rovnou vyzvednout. 
Máte podobný systém také 
zavedený?
Od samého počátku jsme byli propagátory 
eReceptu, který nakonec umožnil, aby se 
pacienti ke svým lékům během pandemie 
vůbec dostali. Ještě chci zdůraznit, že lékár
níkům ohromně pomohlo, když Státní ústav 
pro kontrolu léčiv loni v květnu umožnil pří
stup do úložiště eReceptů na základě před
ložení občanského průkazu. Pokud jde 
o rezervační systémy, sami jsme zazname
nali, že jejich popularita stoupla. V naší síti 
fungují dva typy rezervací, jednak u volného 
prodeje a jednak u Rx přípravků. Rezervační 
systém na léky na předpis jsme zprovoznili 
shodou okolností právě loni v březnu a růst 
počtu rezervací jsme pozorovali po celý loň
ský rok snad s výjimkou letních měsíců, kdy 
došlo k určitému zpomalení. Je pravda, že 
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macemi, máme problém činit rychlá a ra
cionální rozhodnutí. S přibývajícími 
požadavky na výstupy a jejich detaily z in
formačních systémů klesá jejich rychlá po
užitelnost, protože jsou složitější a složitější. 
Ekonomické myšlení a znalosti jsou pro ma
nažera lékárny stejně důležité jako jeho od
borné znalosti. Abychom mohli něco řídit, 
musíme tomu rozumět. Nemusí to být 
do detailů včetně všech legislativních poža
davků, ale obecnou znalost mít musíme. 
Každý řídící pracovník musí minimálně 
vědět, jak se počítá zisk a na čem závisí, 
a orientovat se v dalších nezbytných ekono
mických kategoriích.
A právě orientace v ekonomických pojmech 
byla předmětem ankety, kterou počátkem 
tohoto roku uspořádala společnost Apatyka 
servis. Více než tři sta respondentů z lékáren 
se podělilo o své zkušenosti s ekonomikou. 
Cílem ankety nebylo zkoušet lékárníky z eko
nomických pojmů. Jen ukázat, že stejný uka
zatel může být v různých podmínkách 
chápán různě. Příkladem může být pojem 
„ležáky“. Většina dotazovaných rozumí ležá

statováním, že hospodářský výsledek je 
ve srovnání s loňským špatný. Je třeba změ
řit, proč se tak stalo. Jsou vyšší náklady, 
nebo nižší výnosy? Je propad marže u ce
lého sortimentu, nebo jen u některých sku
pin? Kterých? Lze se zaměřit na sortiment, 
kde k propadu nedošlo? To vše jsou otázky, 
na které lze nalézt odpověď v našem infor
mačním systému. Jenom vědět kde.
ApaCoach je webový nástroj, který to ví. 
Data čte vzdáleně, a tak jsou výsledky do
stupné kdekoliv, kde je připojení k inter
netu. ApaCoach data pouze čte, jedná se 
o jednosměrnou komunikaci, nemůže data 
zpětně ovlivnit. V ekonomických vědách se 
pro takové použití dat vžil termín data mi
ning, dolování dat. Jedná se o metodu zís
kávání netriviálních skrytých a potenciálně 
užitečných informací z dat.
Společnost Apatyka servis uspořádala 
na jaře několik prezentací aplikace Apa
Coach a shodou okolností právě zpracování 
ležáků, sledování počtu kusů i jejich hod
noty v penězích účastníky webinářů zaujalo 
nejvíce.

Citát v titulku je od Petra Druckera, rakous
koamerického ekonoma a guru moderního 
managementu. Ale i bez hlubokých a ma
nažerských znalostí je logické, že pokud má 
být něco lepší, je třeba to kvantifikovat, 
změřit a porovnat stávající hodnoty s těmi 
předchozími. Jinak pocit zlepšení může být 
jen náš subjektivní vjem. Jako objektivní 
ukazatele hospodaření si lidstvo historicky 
zvolilo peníze. Když přibývají, daří se nám 
dobře. Když nám scházejí, je to horší.
Jenže hodnotit hospodářský výsledek až 
po vyplnění daňového přiznání je pozdě. 
Dobrý hospodář musí mít průběžný přehled 
o tom, jak na tom je, aby mohl včas reago
vat. Jinými slovy každý majitel, manažer, 
který chce něco řídit, musí v každém oka
mžiku vědět, co se mu daří a kde ho tlačí 
bota. Rozvoj výpočetních systémů nám 
umožňuje si potřebné informace vyhledat. 
A tak neustále narůstá počet tabulek a se
stav zobrazujících data z nejrůznějších po
hledů.
 Ale množství dostupných informací má 
i stinné stránky. Pokud jsme přehlceni infor

kem takové zboží, které je bez pohybu 
na skladě déle než 150 dní. Ale v řadě léká
ren se zboží stává ležákem teprve po roce. 
Dvě třetiny účastníků ankety projevily zájem 
o aplikaci zobrazující základní přehled eko
nomiky. Společnost Apatyka servis proto 
připravila webový nástroj ApaCoach, který 
umožňuje jednoduchý náhled na ekono
mická data ukrytá v lékárenském systému. 
Zobrazení dat postupuje shora dolů. Jednu 
hodnotu představující hospodářský výsle
dek lékárny lze postupně rozkládat na uka
zatele, ze kterých se skládá. Postupné 
propadávání ke stále většímu detailu umož
ňuje, aby si každý uživatel našel svoji úro
veň s ohledem na své znalosti i možnosti 
něco změnit.
Informace jsou podávány v přehledných ta
bulkách nebo grafech. Samozřejmostí je 
porovnání s minulými obdobími nebo srov
návání více provozoven. Právě v současné 
době překotných změn a nejrůznějších 
opatření spojených s pandemií poskytuje 
vývoj ukazatelů v čase nejlepší obrázek, 
kam směřujeme. Nelze se s pokojit s kon

Co se měří, 
to se zlepšuje

Ležáky na skladě

déle než 
150 dní
80 %

déle než 
10 dní
2 %

déle než 
rok

18 %

inzerce
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korun. Tyto léky představují 30 procent hod
noty a 74 procent objemu celého českého 
trhu s léky na předpis. Veškeré uvedené 
hodnoty prodejů léků na předpis jsou uve
deny v cenách výrobce bez DPH.
„Celková hodnota prodávaných léčiv v celé 
České republice v posledních letech roste 

Při bližším pohledu na data společnosti 
IQVIA je patrné, že celkové prodeje léků 
na předpis v českých lékárnách a nemocni
cích dosáhly v loňském roce hodnoty 
71 mld. Kč, což představuje roční nárůst 
o sedm procent. Prodeje originálních léčiv 
na předpis stouply o devět procent na  

49 mld. Kč, z čehož inovativní léčiva s ak
tivní patentovou ochranou tvoří 56 procent. 
Kategorie inovativních léčiv s aktivní paten
tovou ochranou se tak zvýšila oproti minu
lému roku o 26 procent na 27 mld. Kč. 
Nárůst tohoto segmentu byl z velké části 
způsoben zvýšenými prodeji biologických 

léků. Prodej originálních léků, u nichž paten
tová ochrana již vypršela, se snížil z 18 mld. 
na 17 mld. Kč, což oproti roku 2019 před
stavuje pětiprocentní pokles. Téměř beze 
změny zůstala kategorie léčiv na předpis bez 
patentové ochrany, která se stejně jako 
předminulý rok držela na hodnotě 21 mld. 

71 mld. Kč
Loňská hodnota (v cenách výrobce bez DPH) celkových prodejů 
léků na předpis v českých lékárnách a nemocnicích.

26 mld. Kč
Tolik loni činila hodnota (měřeno v koncových cenách včetně DPH) 
prodejů v segmentu volně prodejných léků (registrované OTC 
produkty a doplňky stravy) a produktů pro zdravotní péči. 

41 %
Takový byl ve srovnání s rokem 2019 loňský hodnotový nárůst 
prodejů v kategorii vitaminů, minerálů a nutričních suplementů.

PHARMA DATA

P

Český 
lékárenský trh
loni rostl ve všech 
segmentech
Z dat společnosti IQVIA vyplývá, že tuzemský farmaceutický trh s léky na předpis v roce 2020 vzrostl o sedm procent, 
volně prodejné léky a produkty pro zdravotní péči pak o 5,5 procenta. Celková hodnota prodávaných léčiv v České republice 
v posledních letech roste zejména díky inovacím. 
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zejména díky inovacím, které do systému 
vstupují. Podíl generických a biosimilárních 
léků na trhu již několik let stagnuje. Velký po
tenciál navýšení podílu na trhu skýtají ze
jména biosimilární léky, neboť u řady indikací 
v nejbližších letech uplyne patentová 
ochrana,“ uvádí Mgr. Filip Vrubel, výkonný ře
ditel České asociace farmaceutických firem.

Vývoj jako na houpačce
Segment volně prodejných léků (registro
vané OTC produkty a doplňky stravy) a pro
duktů pro zdravotní péči vzrostl v roce 2020 
o 5,5 procenta na hodnotu 26 mld. Kč. Mezi 
nejprodávanější výrobky se řadí produkty 
z kategorie vitaminy, minerály a nutriční 
suplementy, jejichž prodeje dosáhly cel
kové hodnoty 3,5 mld. Kč, což představuje 
roční nárůst o 41 procent. Naopak tradičně 
silná kategorie léků na nachlazení, kašel 
a respirační potíže i přes počáteční zvýšený 
zájem v prvním čtvrtletí roku 2020, kdy se 
lidé chtěli těmito produkty předzásobit, 

v meziročním srovnání klesla o 11 procent 
ze čtyř na 3,5 mld. Kč. Prodeje léků na bo
lest se meziročně zvýšily o osm procent 
a dosáhly hodnoty 3,5 mld. Kč. 
„Český farmaceutický trh v roce 2020 prošel 
velmi turbulentním vývojem vzhledem k dů
sledkům pandemie covidu19, jež měla 
na trh s léky největší dopad v druhém a čtvr
tém kvartálu. V druhém kvartálu jsme pozo
rovali efekt předzásobení volně prodejnými 
léky a díky tomu také rekordní prodeje. 
U některých volně prodejných produktů 
krátkodobě poptávka vzrostla i o stovky pro
cent. Nicméně poté přišlo výrazné ochlazení 
prodejů v tomto segmentu, kdy protipande
mická opatření měla dopad například 
i na poptávku po přípravcích na kašel a na
chlazení,“ popisuje Ing. et Ing. Martin Šlégl, 
MIM, generální ředitel IQVIA pro Českou re
publiku a Slovensko, a doplňuje: „Prodeje 
léků na předpis měly podobný vývoj s tím 
rozdílem, že krátkodobý propad byl způso
ben oddálením návštěvy lékaře či jejím úpl

ným zrušením během první vlny pandemie. 
S nástupem druhé vlny měl čtvrtý kvartál 
roku 2020 podobný vývoj, ale již s menšími 
propady prodejů. Velmi pozitivní roli hrála 
elektronická preskripce, která pomohla sys
tém udržet.“ 

Rok ve znamení on-line 
nákupů
Výrazné zvýšení prodejů zaznamenaly inter
netové lékárny. Tuzemský lékárenský 
ecommerce kanál během pandemie co
vidu19 silně posílil a meziroční nárůst elé
káren o 54 procent na 3,2 mld. Kč za rok 
2020 potvrzuje zájem spotřebitelů nakupo
vat volně prodejné léky a produkty pro zdra
votní péči online. 
„Během pandemie také došlo k poměrně 
značnému nárůstu využívání telemedicíny 
a zvýšení internetových prodejů volně pro
dejných léků a produktů pro zdravotní péči. 
Do budoucna očekáváme, že tento trend 
bude pokračovat. Míra růstu však z velké 

části závisí na dalším vývoji pandemie,“ ko
mentuje vývoj ecommerce kanálu Ondřej 
Sýkora, MSc, innovations specialist ve spo
lečnosti IQVIA.
Mezi nejsilnější kategorie v online kanálu 
patří vitaminy, minerály a nutriční suple
menty s prodeji v hodnotě 550 mil. Kč, což 
představuje roční nárůst o 106 procent, léky 
na bolest s prodeji 314 mil. Kč, u nichž tak 
roční nárůst činil 47 procent, a produkty 
v kategorii kosmetické výrobky pro ženy 
s prodeji 214 mil. Kč, což znamená roční ná
růst o 41 %. Vůbec nejvyšší nárůst online 
prodejů pak byl registrován v kategorii léků 
na nachlazení, kašel a respirační potíže, 
která vzrostla o 109 procent na 209 mil. Kč. 
Veškeré uvedené hodnoty prodejů v katego
rii volně prodejné léky a produkty pro zdra
votní péči jsou měřeny v koncových cenách 
včetně DPH.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

inzerce
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potraviny, drogerie, osobní péče nebo péče 
o dítě.
„Donáška domů a úspora času jsou hlavní 
benefity nákupů v online prostředí. Dopro
vázejí je i další výhody, díky nimž lidé tento 
způsob nakupování volí. Nutnost omezit 
osobní kontakty a pocit bezpečí plus flexibi
lita při nákupu hrají také velkou roli,“ ko
mentuje výsledky jmenované studie 
Ing. Linda Straková, consumer insights con
sultant společnosti NielsenIQ, a dodává: 
„Důležité atributy online obchodů se po

Z údajů Asociace pro elektronickou komerci 
(APEK) a nákupního rádce Heureka.cz vy
plývá, že tuzemští spotřebitelé utratili v in
ternetových obchodech za loňský rok 
196 miliard korun. Odvětví ecommerce se 
v roce 2020 na celém maloobchodu 
v České republice podílelo 16 procenty. 
Asi nikdo nebude zpochybňovat, že 
ecommerce by meziročně posílila i bez ko
ronavirové pandemie. Spotřebitelů, kteří na
kupují online, totiž kontinuálně přibývá. 
Loni v důsledku všemožných omezení ale 

v eshopech začali nakupovat i lidé, kteří to 
do té doby nedělali. Navíc spotřebitelé, pro 
něž není nakupování online cizí, ho ještě 
zintenzivnili. Leckdo může namítnout, že 
v situaci, kdy je většina obchodů zavřených, 
člověku ani nic jiného než nákup v eshopu 
nezbývá. Je ale pravda, že se nebývale da
řilo také eshopům se zbožím, které se dalo 
bez omezení koupit i v kamenných prodej
nách, jež zůstávají otevřené po celou dobu 
pandemie. Každopádně platí, že ecom
merce nabývá na významu a pandemie 

k výraznému růstu tohoto prodejního kanálu 
bezesporu přispěla. 

Úspora času i pocit bezpečí
Pohodlí a úspora času jsou dlouhodobě 
označovány za hlavní benefity nákupů 
online. Potvrdila to i studie Ecommerce 
trends 2020 společnosti NielsenIQ, jež byla 
realizována na základě online dotazování 
na vzorku 1156 nakupujících, kteří za po
sledních šest měsíců alespoň dvakrát na
koupili v eshopech zboží ze segmentu 

PHARMA FOKUS
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Pro e-commerce
se koronavirus stal 
raketovým pohonem
Mluví se o nich jako o vítězích pandemie a v souvislosti s nimi se nejčastěji zmiňuje slovo růst. Řeč je o e-shopech, které 
sice posilovaly i v předchozích letech, ale loni jejich obraty kvůli pandemii covidu-19 vystřelily na nebývalé hodnoty. 
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měrně liší od kamenných prodejen. Pro na
kupující v online prostředí mezi ně patří 
příjemné prostředí webových stránek, 
snadná navigace, vyhovující filtry pro výběr 
zboží stejně jako jeho vyobrazení a kvalitní 
informace o produktech.“ 
Přestože lidé zejména v době pandemie 
u nakupování online ocenili skutečnost, že 
díky němu mohli eliminovat své kontakty 
a snížit riziko případné nákazy, zkušenosti 
z lékárenských eshopů naznačují i určitý 
specifický trend, který lze stručně popsat 
takto: online nakoupit, v kamenné lékárně 
vyzvednout. Michal Macourek, ecommerce 
director CZ/SK společnosti Benu ČR, 
na dotaz, jaké největší změny loni v rámci 
ecommerce v lékárenství zaznamenal 
a v čem se nejvíce změnilo spotřebitelské 
chování, odpovídá: „Vzrostla loajalita 
a frek vence nákupů stávajících zákazníků, 
velmi dobře se nákupní chování doplňuje 
s nákupem v kamenných lékárnách. Zvýšilo 
se také očekávání klientů ohledně služeb, 
zejména rychlého doručení, navýšení pře
pravních možností a pohodlnosti nákupu 
na webových stránkách. Také pozorujeme, 
že nakupující kladou menší důraz na ceny 
produktů. Co se naopak nemění, jsou pře
trvávající preference zákazníků si objed
nané zboží vyzvednout v kamenné lékárně 
a využít odborné rady personálu. Klienti 
upřednostňují osobní vyzvednutí i v přípa
dech, kdy je doprava zásilkovou službou 
zdarma.“

Nejrychleji rostoucí 
segment
Jak již bylo řečeno, v minulém roce začali 
v eshopech nakupovat i spotřebitelé, kteří 
do té doby tento nákupní kanál nevyužívali 
a neměli s ním žádnou zkušenost. „V před
chozím roce byly mezi těmi, kteří takovou 
zkušenost mají, ještě méně zastoupeny 
starší věkové skupiny. Nyní už ale u online 
nákupů registrujeme zástupce všech věko
vých skupin, i když stále platí, že mezi 
takzvanými heavy users je nejvíce lidí 
ve věku 35 až 44 let,“ vysvětluje Linda Stra
ková. Důležité je také uvést, že podle studie 
Ecommerce trends 2020 má za poslední 
rok zkušenost s nákupem v e lékárnách již 
62 procent dotazovaných.
Rostoucí popularitu ecommerce v lékáren
ství lze doložit i čísly. Z dat společnosti IQVIA 
vyplývá, že řetězcové a nezávislé lékárny 
měly loni stejný hodnotový podíl, konkrétně 
44 procent, na trhu consumer health, zahr
nujícím registrované a neregistrované OTC 
přípravky, dermokosmetiku, doplňky stravy 
a osobní a zdravotní péči. Podíl lékáren
ských eshopů na uvedeném trhu činil 
12 procent, přičemž šlo o nejrychleji ros
toucí segment na zmiňovaném trhu. Za rok 
2018 totiž na něm podíl internetových léká
ren co do hodnoty činil šest procent, o rok 
později již osm procent, aby se loni vyhoupl 
až na zmíněných dvanáct procent.
„Česká lékárenská ecommerce se za po
slední dva roky více než zdvojnásobila a do

sáhla ke konci roku 2020 dvanáctiprocentního 
podílu na trhu consumer health. Pokračující 
intenzita pandemie covidu19 v České re
publice naznačuje, že spotřebitelé budou 
využívat možnosti nakupovat volně prodejné 
léky a produkty pro zdravotní péči online 
ve zvýšené míře i v roce 2021,“ komentuje 
vývoj ecommerce v českém lékárenství 
Ondřej Sýkora, MSc., innovations specialist 
pro Českou republiku a Slovensko ve spo
lečnosti IQVIA. 

Obraty letěly vzhůru
Na dotaz, jak si loni vedl jejich eshop v po
rovnání s rokem předchozím, přicházejí 
z trhu v podstatě stereotypní odpovědi. 
„Skupina Pilulka, která působí na lékáren
ském trhu jak v České republice, tak 
i na Slovensku a v Rumunsku, utržila v roce 
2020 podle předběžných výsledků 3,1 mi
liardy korun. Její tržby na internetu dosáhly 
1,4 miliardy bez DPH a vyrostly meziročně 
téměř o 50 procent,“ říká Kateřina Schot
liová, specialistka PR a marketingu společ
nosti Pilulka.
Také eshop Dr. Max vykazoval výrazný mezi
roční růst. Předloni činil jeho roční obrat 
zhruba necelou miliardu, loni se na tuto hra
nici dostal již v září. Za celý rok 2020 pak 
tržby činily 1,35 miliardy korun, což předsta
vovalo meziroční zvýšení o 45 procent.
Rovněž z ecommerce Benu hlásí za minulý 
rok výrazné zvýšení tržeb. „Obrat v rámci 
online prodejů se loni v meziročním srov

nání zdvojnásobil a překonal miliardu korun 
bez DPH,“ podotýká Michal Macourek.
PharmDr. Vladimír Finsterle, majitel eshopu 
Lékárna.cz, také uvádí, že rok 2020 uzavřeli 
s nárůstem obratu, a doplňuje: „Po období 
rozsáhlých investic nastartovala Lékárna.cz 
svůj růst v roce 2019 a tempo dosud nezvol
nila. Právě naopak. V souvislosti s covido
vým rokem se rozvíjíme rychleji, než jsme 
původně plánovali.“
Že tuzemský lékárenský ecommerce kanál 
výrazně posílil, dokládají i data společnosti 
IQVIA. Podle nich je u nás aktivních 123 
elékáren. „Jejich meziroční nárůst v rámci 
takzvaného consumer health trhu, kam se 
počítají registrované a neregistrované OTC 
přípravky, dermokosmetika, doplňky stravy 
a osobní a zdravotní péče, o 54 procent 
na 3,2 miliardy korun za rok 2020 potvrzuje 
zájem spotřebitelů nakupovat jmenované 
produkty online,“ říká Ondřej Sýkora.

Skokani roku
V souvislosti s covidovým rokem 2020 se už 
nesčetněkrát psalo o tom, že nákupy spotře
bitelů významně zahýbaly s nejsilnějšími 
lékárenskými kategoriemi, kterým dlouho
době vévodily co do hodnoty přípravky 
na nachlazení, chřipku a kašel. 
„Největší růst jsme zaznamenali v kategorii 
vitaminy, minerály a nutriční suplementy, 
která celkově vzrostla o 41 procent na 
3,5 miliardy Kč v rámci celého trhu. Tato ka
tegorie tak dokonce předstihla tradičního 

Nákupní mise 
aneb Nejčastější důvody 

nákupů v e-lékárnách
Společnost NielsenIQ v rámci studie Ecommerce trends 2020 také zjišťovala, 

s jakými nejčastějšími záměry spotřebitelé realizují online nákupy jednak 
v klasickém retailu a jednak v elékárnách. Ukázalo se, že v případě prvně 

jmenovaného je nejčastějším důvodem nákupní mise velký, takříkajíc zásobovací 
nákup, který se dělává jednou za dva až tři týdny (uvedlo 26 % respondentů) 

a běžný pravidelný nákup jednou týdně (17 %). Jinak je tomu v případě online 
lékáren, kde je hlavním důvodem nákup specifického produktu (37 %). Téměř 

pětina nakupujících v elékárnách, konkrétně 18 %, navštíví webové stránky bez 
konkrétního záměru, a až na nich hledají inspiraci k nákupu a zjišťují, jaké 
produkty jsou k dispozici. Čtrnáct procent nakupujících pak deklaruje, že 

uvedený prodejní kanál volí z důvodů využití speciální akce.

N

Do roku 2020 po hygienických rouškách, respirátorech a dezinfekčních přípravcích velká poptávka 
v e-shopech nebyla. Loni se to změnilo.



ROZHOVOR  Pharma fokus

ním meziročním růstem trhu o 30 procent 
u srovnatelného sortimentu.“
Nákupy online, a to i na lékárenském trhu, 
sice využívá čím dál víc lidí, ale to samo 
o sobě k dalšímu růstu ecommerce stačit 
nebude. Nároky nakupujících se totiž den 
ode dne zvyšují, konkurence neustále sílí 
a je zřejmé, že ne všichni mohou v bu
doucnu uspět. Dostatečně širokou nabídku 
zboží má kdekdo, a jak upozorňují odbor
níci, schopnost odlišit se je tím pádem nej
důležitější, co eshop k úspěšnému 
podnikání potřebuje. Nezbytné je podle nich 
najít konkurenční výhodu, což znamená, že 
je třeba poznat svou konkurenci, na což se 
často zapomíná. 
A jak si v tomto ohledu vedou přední hráči 
na tuzemském online lékárenském trhu? 
Čím se snaží nakupující přilákat a udělat 
z nich věrné zákazníky? 
„Zaznamenali jsme silnou poptávku po bez
kontaktních lékárenských službách, potvrdili 
jsme si, že jsme schopni vyjít vstříc i indivi
duálním potřebám zákazníků a pacientů, 
oslovit zákazníkynováčky v internetovém 
prostředí a udržet si je službou. Zaznamenali 
jsme poptávku po rychlém dodání objedna
ných přípravků, po odborné lékárenské radě, 
po českých produktech, po dodání léků až 
domů v určitých skupinách lidí,“ komentuje 

lídra OTC prodejů – přípravky na kašel a na
chlazení. Čistě z pohledu ecommerce trhu 
tato kategorie vzrostla dokonce o 106 pro
cent na 547 milionů Kč. Nejsilnějším fakto
rem růstu byl čistý vitamin C, jehož prodeje 
online stouply meziročně o 218 procent. 
Tato čísla odpovídají chování spotřebitelů, 
kteří se chtěli během pandemie předzásobit 
a nakupovali ve velkém množství přípravky 
preventivního charakteru,“ popisuje 
Ing. Tomáš Khorel, head of real world analy
tics solutions and engagement manager pro 
Českou republiku a Slovensko ve společ
nosti IQVIA.
Také zástupci jednotlivých lékárenských 
eshopů se zmiňují o nebývale vysokých 
prodejích vitaminů. Zároveň ovšem upozor
ňují i na další trendy. „Kdybych měl zhodno
tit, jaké největší změny jsme loni v eshopu 
zaznamenali, určitě bych vyzdvihl, že rostl 
tržní podíl v kategoriích, které jsou typické 
pro kamenné lékárny. Na mysli mám hlavně 
volně prodejná léčiva, u nichž to bylo patrné 
především loni na jaře. V následujících čás
tech roku se pak situace stabilizovala. 
Po celý loňský rok jsme registrovali velký 
nárůst obratu v kategorii vitaminů a také 
zdravé výživy. Tento trend pokračuje i letos,“ 
vyjmenovává Michal Macourek. I Kateřina 
Schotliová upozorňuje na to, že v Pilulce za

znamenali velký růst v kategorii vitaminů 
a doplňků stravy, a zároveň uvádí: 
„Za zmínku stojí fakt, že i letos v lednu jsme 
evidovali prodeje vánočního sortimentu, 
které s koncem roku nepřestaly a pokračo
valy i na začátku roku. A další změna spo
čívá v tom, že už není tak extrémní zájem 
o dezinfekce a antibakteriální přípravky, 
roušky a podobně, protože tento sortiment 
je v současnosti už dostupný takřka všude.“
A právě ochranné pomůcky a dezinfekce by 
se vedle vitaminů a doplňků stravy daly 
z hlediska prodejů označit takříkajíc za sko
kana roku. Jak uvádí Vladimír Finsterle, 
ochrana dýchacích cest a dezinfekce rukou 
se loni rychle staly součástí našeho život
ního stylu, a k vývoji v tomto segmentu říká: 
„Například respirátory jsme loni v lednu 
v nabídce našeho eshopu Lékárna.cz ještě 
ani neměli a u roušek byl výběr jen omezený. 
Dnes ovšem prodáme víc než půl milionu 
kusů respirátorů za měsíc. Obdobné to je 
i u sortimentu dezinfekcí a antibakteriálních 
gelů. Například antibakteriálních gelů 
na ruce jsme za celý rok 2019 prodali 
za zhruba 30 tisíc korun, v roce 2020 už 
za téměř tři miliony korun.“ 
Zajímavým vývojem v covidovém roce podle 
něj prošla poptávka po rouškách: „Prvopo
čáteční zájem o roušky se postupně měnil 

v poptávku po rouškách s veselými dětskými 
motivy a po rouškách barevných. Dnes se 
zákazníci zajímají o roušky designové nebo 
z nanomateriálů. V současnosti jsme s na
bídkou ochranných pomůcek na úplně jiné 
úrovni co do cen i pestrosti sortimentu, 
který jsme budovali za běhu.“

V silné konkurenci je třeba 
se odlišit
Loňský rok potvrdil, že zájem lidí o bezkon
taktní služby roste. „Nárůst preferencí spo
třebitelů nakupovat online je vzhledem 
k probíhající pandemii možné pozorovat na
příč evropskými trhy, nicméně právě Česká 
republika je opravdovým lídrem z pohledu 
rychlosti růstu, pokud přihlédneme k reálné 
velikosti ecommerce trhu. Velmi pozorně 
také sledujeme diskuse v oblasti možného 
rozšíření ecommerce na léky na předpis,“ 
říká Ing. et Ing. Martin Šlégl, MIM, generální 
ředitel IQVIA pro Českou republiku a Sloven
sko.
Podle Kateřiny Schotliové se loni během 
pandemie ukázalo, že svět se musí výrazně 
digitalizovat. Michal Macourek zase upozor
ňuje, že minulý rok potvrdil vysokou kvalitu 
elékáren na českém trhu: „To není překva
pení, ale potvrzení, že je trh dobře postaven. 
Rostoucí trend bude pokračovat s minimál

Stále platí, že zákazníci si zboží nakoupené v e-shopu převážně chodí vyzvednout do kamenné lékárny.
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současné trendy Vladimír Finsterle a připo
juje výčet změn, k nimž přistoupili: „Velkou 
výzvou bylo doplnit tým lékárníků o ty, kdo 
realisticky vnímají vývoj ve společnosti, neza
stupitelnou roli technologií a lékárenství je 
pro ně odbornou službou bez ohledu na typ 
lékárny. Zavedli jsme vícesměnný provoz, in
vestovali do zvětšení skladových prostor 
a do technologií, optimalizovali logistické 
procesy, udělali nábor vysoce kvalifikova
ných odborníků z IT, logistiky i lékárenství. 
Zaměřili jsme se na odborné poradenství, 
aby mělo vysoký standard i rozsah. Jsme při
praveni dodávat i léky a ve vybraném regionu 
také léky na předpis, poskytovat bohatý od
borný lékárenský servis. Měníme i prostředí 
eshopu, zavádíme nové kategorie, jako pří
klad mohu uvést kontaktní čočky, stále rozši
řujeme nabídku a zboží skladem.“ 
„Náš eshop prochází neustálým technickým 
vývojem, ať již jde o interní procesy často 
svázané s logistikou související s rychlejším 
vyskladněním objednávek, či frontendovou 
část, která přináší zákazníkům pohodlnější 
a rychlejší nakupování,“ popisuje Michal 
Macourek. 
Kateřina Schotliová zase vyzdvihuje, že 
za poslední dva roky kompletně změnili de
sign a platformu eshopu ve všech zemích. 

„Přidali jsme stovky nových funkcí, hodně se 
zaměřujeme na vlastní obsah, ale také 
na obsah generovaný uživateli, tedy na re
cenze. Na konci roku 2019 jsme otevřeli 
nové logistické centrum v České republice, 
minulý rok pak na Slovensku. Transformovali 
jsme prakticky všechny procesy, a hlavně 
jsme zdvojnásobili průtočnost a skladové ka
pacity,“ vyjmenovává.
A s jakými službami a výhodami přichází Ma
gistra.cz – eshop sítě nezávislých lékáren 
Magistra, nový hráč na online trhu? „Pro
tože eshop vnímáme jako nezbytnou sou
část moderního lékárenství, již delší dobu 
jsme o jeho potřebě diskutovali s lékárnami 
sdruženými v síti Magistra a spustili jsme jej  
v prosinci 2020,“  říká Ing. Martin Vacek, 
předseda představenstva společnosti Ma
gistra, a vyjmenovává řadu výhod nového 
eshopu: „Sortiment vybírají sami lékárníci, 
zákazníci v něm najdou desítky produktů 
v akci 1 + 1 zdarma, a nechybí ani možnost 
osobního vyzvednutí objednávky zdarma 
v síti lékáren Magistra. Klienti mohou také 
využít možnost rezervace ereceptu přes mo
bilní aplikaci Moje Magistra.“

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Komerční prezentace

Vitaminy a přípravky na podporu imunity se loni rekordně prodávaly nejen v kamenných, 
ale i v on-line lékárnách.



ROZHOVOR  Pharma fokus

stala, a také díky tomu, že jsme celý projekt 
měli připravený, loni v březnu spustili eshop 
v ostrém provozu. 
Naší hlavní ambicí je poskytnout další službu 
zákazníkům našich lékáren. Nepotřebujeme 
primárně dodávat produkty lidem do Plzně či 
Mostu, i když se tomu samozřejmě nebrá
níme. Chceme, aby zákazníci, kteří jsou zvyklí 
nás navštěvovat osobně, měli možnost si ob
jednat zboží i přes eshop a nemuseli kvůli 
tomu jít ke konkurenci. Tomu podřizujeme 
i marketing zaměřený jak na komunikaci 
přímo se zákazníky našich lékáren (emailing 
na držitele klientských karet, letáky, displeje 
v lékárnách atd.), tak na komunikaci pro
střednictvím internetu, avšak stále s poměrně 
silným regionálním cílením. To nám umožňuje 
soustředit naše ve srovnání s velkými hráči 
omezené prostředky na menší hřiště a ales
poň v našem regionu tak dostatečně inten
zivně zaujmout cílovou skupinu. 
Naše zacílení souvisí také s dopravou zboží. 
Na základě zkušeností z trhu jsme předpoklá
dali, že většina objednávek budou rezervace 
pro vyzvednutí v lékárně. Navíc přes všechna 
prohlášení velkých hráčů o tom, jak mají 
smluvně zajištěné podmínky přepravy léčivých 
přípravků, vidíme, že dodávky prostřednictvím 
velkých logistických poskytovatelů jsou 
zvláště v zimním období, pokud jde o naklá
dání s nimi, problematické. V našem regionu 
jsme si sami schopni díky zavedené logistice 
očkovacích látek zajistit dodávky léčivých pří
pravků s kontrolou teplotního řetězce. 

První rok, první zkušenosti
Po roce provozu se v první řadě potvrdil zájem 
o rezervace zboží k vyzvednutí v lékárně, které 
tvoří 95 % objednávek. Tento trend mě velmi 
těší. Jedná se zatím pouze o desítky objedná
vek měsíčně, což je z pohledu provozu a eko
nomiky lékárny prozatím nevýznamné číslo. 
Nicméně jejich počty rychle rostou, a přede
vším se plní jeden z hlavních cílů našeho 
eshopu, a to poskytnout zákazníkům z okolí 
naší lékárny novou službu. Díky přímému na
pojení na skladové zásoby našich dodavatelů 
dokážeme klientům nabídnout do druhého 
dne dodávku mnohem širšího sortimentu, 
než který vidí v lékárně. 
Na základě získaných zkušeností jsme už také 
výrazně rozšířili funkčnost eshopu, a to jak 
pro zákaznický frontend, tak pro backend 
a zpracování objednávek. Zákazníkům tak 
nabízíme pokročilé vyhledávání, zobrazení 
účinných látek nebo množstevní slevy u vy
braných produktů. 
Dnes tedy máme a dále rozvíjíme zajímavý 
obchodní nástroj, který má vzhledem k rozvoji 
internetu velký potenciál. I když jsme začali 
později, než bych si přál, věřím, že se nám po
daří naše zákazníky efektivně oslovit a získat. 
A protože počítám s tím, že v dohledné době 
dojde k uvolnění distančního výdeje léků 
na předpis, máme dnes jak dostatek znalostí 
a zkušeností, tak především hotové řešení, 
které nám pomůže na tuto novou možnost 
rychle zareagovat. 

PHARMA FOKUS

P

Po 
stopách 
vzniku
jednoho 
e-shopu
Z dat společnosti IQVIA vyplývá, že loni bylo u nás 
registrováno 123 e-lékáren, z nichž pětice nejsilnějších 
zajistila 80 % hodnoty tuzemského on-line lékárenského 
trhu. Mohlo by se zdát, že karty jsou rozdány. 
Ale i v současnosti se objevují e-shopy nové. 
Zde je příběh o vzniku jednoho z nich, který vypráví 
Ing. Filip Debef, jednatel společnosti Cyrmex.

Podnikání v lékárenství jsme zahájili před více 
než 10 roky rozsáhlou modernizací naší první 
lékárny. Pracoval jsem dříve pro několik IT 
firem, takže jedna z prvních oblastí, na kterou 
jsme se zaměřili, byly právě informační tech
nologie, a to hlavně po stránce procesní, ať 
už šlo o emailovou komunikaci, elektronic
kou komunikaci s dodavateli, automatizaci 
transferových objednávek, nový informační 
systém aj. I když jsme malá firma, troufám si 
tvrdit, že jsme v této oblasti byli v řadě věcí 
průkopníkem.
Navzdory popisované pokrokovosti jsme lé
kárenský eshop spustili až loni. Hlavní dů
vody to mělo tři. Zhruba až do roku 2017 jsem 
u našich klientů neviděl zásadní poptávku 
po této službě. Vzhledem k vesnickému pro
středí, v němž podnikáme, k nám přece jen 
některé trendy dorazí později než do měst
ských aglomerací. Navíc průměrný věk kli
entů lékárny je o něco vyšší, a jejich afinita 
k moderním technologiím tedy o něco nižší. 
Druhý důvod spočíval v tom, že vzhledem 
k výsledkům jiných eshopů mi nevycházela 
prostá ekonomická návratnost. Výpočet byl 
jednoduchý: pokud by eshop udělal obrat 
i 100 000 Kč měsíčně – to bych vzhledem 
k zaměření považoval za obrovský úspěch –, 
pohybovala by se marže zhruba na úrovni 
10 tisíc Kč, což by ani z části nepokrylo pro
vozní náklady. 
Pokud už jsem připouštěl úvahy o eshopu, 
nechtěl jsem jít cestou „krabicového“ řešení, 
které mají všechny lékárny. Chtěl jsem kom
plexní systém, který bude připravený na bu
doucnost s vlastní funkčností a který se bude 
od většiny lékárenských eshopů lišit. To vyža
duje čas na potřebný vývoj. 
V roce 2017 jsme spustili první objednávkový 
systém pro zákazníky naší distribuce léčiv, 
tedy pro lékaře. Když jsme viděli jejich zájem, 
řekli jsme si, že je asi čas vyzkoušet i eshop 
pro lékárnu. Již nějakou dobu se také ceny 
v eshopech začaly srovnávat s cenami v ka
menných prodejnách, a tak celá aktivita začí
nala dávat i ekonomický smysl. 

Pandemie vše urychlila
Protože bylo třeba pracovat na řadě interních 
aplikací souvisících jednak s legislativními 
povinnostmi a jednak s obchodními potře
bami firmy, eshop jsme začali intenzivně při
pravovat až koncem roku 2018. Chtěli jsme 
vlastní řešení, které není závislé na žádném 
dalším systému. S firmou Webrex jsme spo
lečně vyvinuli samostatný komplexní infor
mační systém s příjmem zboží, fakturací, 
dodávkami nebo platbami, který ke svému 
provozu nepotřebuje žádný lékárenský infor
mační systém. To nám dává velkou svobodu 
ve funkčnosti a dalším rozvoji celého řešení. 
Hlavní část vývoje byla dokončena přibližně 
v říjnu roku 2019. Od té doby jsme už pouze 
přidávali drobné funkčnosti a prováděli testy. 
A abych byl upřímný, také jsem sbíral odvahu 
to celé „pustit ven“. A nebýt pandemie, asi 
bych ji sbíral dodnes. Nakonec jsme kvůli si
tuaci, která v souvislosti s covidem19 na
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Posledními událostmi je myšlen pozměňo
vací návrh zákona o léčivech poslance a bý
valého ministra zdravotnictví Adama 
Vojtěcha a jeho stranického kolegy Patrika 
Nachera. Návrh na zavedení zásilkového vý
deje léků na předpis byl podán formou 
takzvaného přílepku, konkrétně při druhém 
čtení novely zákona o návykových látkách. 
Tím, že jmenovaní zvolili tuto formu podání, 
se vyhnuli standardnímu legislativnímu pro
cesu, který mimo jiné zahrnuje připomín
kové řízení či diskusi s odbornou veřejností. 
Návrh i způsob jeho podání zvedl velkou 
vlnu nevole. Postupně reagovali nejen zá
stupci České lékárnické komory, ale i Mladí 
lékárníci společně s Mladými lékaři a Mla
dými praktiky. V prohlášení zaslaném po
slancům mimo jiné uvádějí: „Zásadně 
nesouhlasíme s pozměňovacím návrhem 
7697, který byl zařazen k projednání bez dů
kladné přípravy a dostatečné odborné dis
kuse. Tento nebezpečný návrh zcela podrývá 
autoritu a odbornost kvalifikovaných zdra
votníků, zpochybňuje principy, na nichž naše 
zdravotnictví funguje, a potenciálně ohro
žuje pacienty na zdraví! Změnu zákona o lé
čivech považujeme za velmi zásadní a měla 
by jí být věnována dostatečná, především 
pak odborná pozornost. K takto urychlené 
změně zákona navíc ani není žádný opod
statněný důvod. Léčivé přípravky na předpis 
jsou pro pacienty bez problémů dostupné 
v lékárnách. Pacientům je vydávají vysoko
školsky vzdělaní lékárníci, kteří ručí za to, že 

jsou pro ně léky bezpečné – jak z pohledu 
například jiné léčby, tak i z pohledu toho, že 
se nejedná o padělky. Ty se totiž vyskytují 
primárně na internetu, nikoliv v lékárnách!“
Zároveň bylo vydáno i společné prohlášení 
České lékárnické komory, České farmaceu
tické společnosti ČLS JEP, Farmaceutické 
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 
Farmaceutické fakulty Masarykovy univer
zity v Brně, Grémia majitelů lékáren, 
Poskytovatelů lékárenské péče, spolku 
Vaši lékárníci CZ a spolku Mladí lékárníci, 
v němž organizace vyjádřily zásadní 
nesouhlas se zcela účelově načteným 
a s odbornou veřejností neprojednaným 
pozměňovacím návrhem jmenovaných 
poslanců.
Ne všichni se ale k možnosti distančního 
výdeje léčiv na předpis staví odmítavě. Na
příklad PharmDr. Vladimír Finsterle, majitel 
eshopu Lékárna.cz, říká: „Udělali jsme 
kroky vedoucí k tomu, aby pacienti měli 
na internetu po ruce lékárníky, kdykoli se 
potřebují poradit. A stonásobně vyšší zájem 
o online konzultace jasně říká, že na on
line řešení jsme si v Česku zvykli. Teď je 
potřeba rozšířit ještě dostupnost léků, které 
předepisují pacientům lékaři. Vidím pozi
tivně mentální přerod i vůli hledat další 
cesty, jak vyhovět pacientům a jejich indivi
duálním potřebám. Internetové lékárny 
splňují všechny zákonné limity, parametry 
i regulace obdobné s kamennými lékár
nami. Jsme možná pod větším dozorem 

kvůli reklamě, protože poskytujeme daleko 
více informací o lécích a potravinových do
plňcích.“

Průzkum mezi studenty 
farmacie
Spolek českých studentů farmacie a Unie 
studentů farmacie stojí za průzkumem, který 
se uskutečnil letos na konci února a jehož 
cílem bylo zjistit, jaké mají studenti Farma
ceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové a Farmaceutické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně názory na distanční výdej 
léků na předpis. Do dotazníkového šetření 
se zapojilo 621 studentů, tedy 37 % z těch, 
kteří farmacii u nás studují, a 24 studentů 
postgraduálního studia na jmenovaných 
fakultách, celkem tedy 645 respondentů. 
Zastoupení jednotlivých ročníků mezi 
respondenty bylo vyrovnané.
Na otázku, zda souhlasí se zasíláním léků 
na předpis pacientům, odpovědělo záporně 
84 % dotazovaných, dalších 13 % pak 
uvedlo, že spíše nesouhlasí. 
„Dá se v rámci zasílání léků na předpis do
statečně zajistit bezpečná farmakoterapie?“ 
zněl druhý dotaz, na nějž 70 % studentů od
povědělo striktně „ne“ a 27 % „spíše ne“. 
Ve zdůvodnění pak studenti nejčastěji uvá
děli, že v tomto případě není zajištěna ko
nečná kontrola pacientovy farmakoterapie 
lékárníkem. Vyjádřili se i v tom smyslu, že 
když chybí osobní kontakt s pacientem, 
nelze se zeptat na případné další léky, které 

dotyčný sám užívá a o kterých se nelze nic 
dovědět z lékového záznamu v případě, že 
jde o volně prodejná léčiva. S tím se pojí 
další problém týkající se lékových interakcí. 
Studenti, kteří si myslí, že bezpečnost far
makoterapie zachována bude, argumento
vali tím, že by bylo výhodné zasílat léky 
dlouhodobě se léčícím pacientům, kteří ne
mají lék poprvé. Návazně na to padl i názor, 
že pacienti, kteří s terapií teprve začínají, 
do lékárny pro lék určitě musí zajít.
Z průzkumu také vyplynulo, že 80 % stu
dentů vidí riziko v tom, že bude docházet 
k padělání a hromadění léků ze strany neod
borných prodejců, a 69 % se obává ohrožení 
kvality zasílaných léčiv s poukazem na pro
blematiku skladování a přepravování léči
vých přípravků, které většinou vyžadují 
specifické podmínky. 
V rámci průzkumu studenti rovněž odpoví
dali na otázku, zda bude kvůli distančnímu 
výdeji profese lékárníka znehodnocena. Že 
ano, odvětilo 80 %, a spíše ano pak 18 % 
respondentů. Hlavní problém vidí studenti 
v tom, že zavedením zásilkového výdeje re
ceptů ztratí lékárník kontakt s pacientem, 
a tudíž ztratí i to, co ho dělá lékárníkem. 
Celý zásilkový výdej je studenty brán jako 
útok na odbornost farmaceuta. Naprostá 
většina studentů pak vnímá zásilkový výdej 
jako obecné ohrožení zdraví. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Rx on-line
aneb Jak to 
vidí budoucí  
farmaceuti

Jestli něco dokáže rozpoutat vášnivé debaty na lékárenském trhu, je to bezesporu distanční výdej léků na předpis neboli 
výdej Rx on-line. O tomto tématu se diskutuje už nějaký ten pátek, vzhledem k posledním událostem ale diskuse nabraly 
na obrátkách.

PHARMA FOKUS
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ROZHOVOR  Monitor trhu

Právě startuje období, kdy se v lékárnách zvyšuje frekvence návštěv zákazníků, které trápí alergie. Obecně lze konsta-
tovat, že chroničtí pacienti, jimž se nějaký léčivý přípravek osvědčil, se ho takříkajíc drží, v lékárně žádají konkrétní 

vyzkoušený produkt a nepouštějí se do žádných experimentů. Každoročně se ale objevuje mnoho lidí, pro něž je lékárna 
prvním místem, kam se jdou poradit kvůli projevům alergie, které se u nich objevily nově. 

Pro osvědčené 
přípravky

se alergici do 
lékárny vracejí
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Přestože v posledním roce pandemie co
vidu19 tzv. zacloumala s nejednou lékáren
skou kategorií, v případě produktů 
na alergii, ekzémy a také na suchou a citli
vou pokožku, to zas tak markantní není. 
Přesto lze určité vlivy pozorovat. Leckdo 
začal mít v důsledku nošení roušek a respi
rátorů kožní problémy, na kterých se může 
podepisovat i zvýšená míra stresu stejně 
jako používání dezinfekčních prostředků. 
A je také znát, že část zákazníků si potřebné 
přípravky začala pořizovat v některém z lé
kárenských eshopů. Každopádně ale i na
dále platí, že kamenné lékárny jsou pro 
alergiky místem, na kterém oceňují možnost 
získat odbornou radu ohledně svých pro
blémů a výběru vhodného přípravku.

Vítaná změna
Alergiků v dětském i dospělém věku v popu
laci přibývá. Alergie se tak stala nejčastěj
ším chronickým onemocněním a podle 
zjištění pracovní skupiny pro alergie a astma 
Evropského parlamentu jí bude v roce 2025 
trpět 50 % obyvatel Evropské unie. Alergic
kou rinitidou trpí mezi 17 a 29 % populace, 
pro Českou republiku se tedy může jednat 
až o tři miliony osob. Není divu, že kategorii 
léčivých přípravků na alergii a ekzém se 
daří, stejně jako roste segment produktů 
na citlivou a suchou pokožku.
„Před lety se začal projevovat trend výskytu 
alergií i u lidí, u nichž se v minulosti příliš ne
objevovaly. Klasická antihistaminika se tak 
stala součástí domácí lékárničky. A již něko
lik let také zaznamenáváme meziroční ná
růsty prodejů u přípravků na citlivou 
a suchou či ekzematickou pokožku. Jedná 
se o segment, ve kterém se velmi často ob
jevují novinky. Výrobci přicházejí s novými 
přípravky i aplikačními formami,“ popisuje 
brněnská lékárnice PharmDr. Kateřina Ne
sejtová.
Ředitel EUC Lékáren PharmDr. Tomáš Lukš 
zase poukazuje na jednu významnou a víta
nou změnu: „Kategorie volně prodejných 
přípravků se rozšířila o produkty, které byly 
dříve pouze na předpis, což je určitě velký 
benefit pro rychlost využití léčby projevů 
alergie.“ 
Že je o uvedené přípravky zájem, potvrzuje 
i Mgr. Markéta Debefová, jednatelka a od
borná zástupkyně Lékáren Cyrmex: „Stále 
častěji pozorujeme, že si klienti kupují pří
pravky na alergii sami, tedy bez lékařského 
předpisu, protože s nimi již mají nějakou 
zkušenost.“

Co se osvědčí, to se 
neopouští 
Přípravky na alergii, tedy pokud jde o tu py
lovou, se řadí mezi kategorie s výrazným vli
vem sezony. „Systémové a topické přípravky 
na alergii jsou do značné míry sezonní zále
žitost s výjimkou mastí, jež pacienti využívají 

na kožní problémy, které je zpravidla trápí 
celoročně,“ uvádí Mgr. Petr Mašát, marke
tingový ředitel řetězce Lékáren IPC. 
Ještě podrobněji vliv sezony popisuje Kate
řina Nesejtová: „Nejsilnější období prodejů 
léků na alergii je brzké jaro, prodeje pak vr
cholí začátkem letních měsíců. Přípravky se 
prodávají samozřejmě celoročně, ale jejich 
skladba se lehce obměňuje. K základní lé
kové výbavě alergika patří léky na tlumení 
příznaků alergie, velmi často také inhalátor, 
sprej na nosní hygienu, antihistaminikum 
v kapkách do očí, krémy na promazávání 
kůže a kosmetika bez zbytečných aditiv. 
V jarním období převládají prodeje klasic
kých perorálních antihistaminik spolu s nos
ním sprejem a očními kapkami. V zimních 
měsících alergiky častěji trápí kožní pro
blémy.“
Podobně se k jarní pylové sezoně vyjadřuje 
i PharmDr. Eva Hibšová z Chytré lékárny 
na Slovákově v Brně a připojuje: „Během 
léta pak antihistaminika také řešíme v sou
vislosti s hmyzím štípnutím. S nástupem 
podzimu v této kategorii přichází útlum. Na
opak v segmentu přípravků na suchou a cit
livou pokožku a na ekzém zaznamenáváme 
největší nárůst počtu klientů s nástupem 
zimy, tedy zhruba od listopadu do února, 
nejvíce pak v mrazivých dnech, kdy se potíže 
projevují nejintenzivněji. Zvýšené prodeje 
pak registrujeme zejména u emoliencií a pří
pravků tišících svědění a zánětlivou reakci 
kůže.“
Stejně jako v minulých letech lékárníci po
tvrzují, že zákazníky s alergickými problémy 
lze obecně rozdělit do dvou skupin. Jedni už 
mají vyzkoušené určité přípravky, a pokud 
jim vyhovují, nemají důvod je měnit. Do lé
kárny si pak přicházejí pro konkrétní pro
dukt. „V případě alergií lidé většinou 
zůstávají u ověřených přípravků, nejčastěji 
s obsahem loratadinu a cetirizinu, případně 
levocetirizinu, o kterých vědí, že jim zabí
rají,“ říká Eva Hibšová. Zároveň připouští, že 
vždy na jaře se v lékárně objeví také pár zá
jemců, kteří chtějí alergické problémy řešit 
pomocí homeopatie. 
Také Petr Mašát uvádí, že jako nejdůležitější 
parametr v uvedené kategorii vidí dobré zku
šenosti s přípravkem: „Když pacient užívá 
opakovaně každou sezonu určitý přípravek 
a ví, že mu dobře zabírá, není příliš sedativní 
a podobně, vždy sáhne takříkajíc po staré 
dobré klasice a nepouští se do žádného ex
perimentování. Prostor pro rady nebo 
změnu produktu nastává tehdy, když zkuše
nost s naposledy užívaným léčivým příprav
kem není úplně pozitivní. Pokud medikace, 
se kterou má pacient zkušenosti, působí ne
dostatečně nebo příliš sedativně, je to příle
žitost pro expedienta, aby doporučil jiný 
přípravek včetně případných novinek 
na trhu.“ Pokud jde o homeopatické pří
pravky, dodává: „Je znát dlouhodobě stou

pající obliba homeopatik mezi pacienty. 
Poptávka nestoupá nijak dramaticky, ale 
zvyšující se důvěru v homeopatické pří
pravky pozoruji.“
I Tomáš Lukš poukazuje na to, že máli zá
kazník vyzkoušený přípravek, který mu vyho
vuje, nemá důvod ho měnit. Ke změně 
přistoupí teprve tehdy, když už nevidí efekt 
léčby. „Proto se zákazník vždy hlavně zajímá 
o to, zda mu přípravek pomůže v eliminaci 
negativních projevů alergie či ekzému,“ do
dává.
Velký prostor pro poradenství pak mají lé
kárníci u zákazníků, u nichž se projevy aler
gie objevují nově. „Ke klientům, kteří přijdou 
do lékárny a chtějí nějaký přípravek na aler
gii, přistupujeme vždy komplexně. Vyptáme 
se na potíže a mnohdy zjistíme, že příznaků 
mají více a jsou pro ně vhodné jak tablety, 
tak i kapky do očí nebo sprej do nosu. Do

poručujeme přípravky novější generace, 
které nemají tolik nežádoucích účinků,“ po
pisuje Markéta Debefová.

Alergie v době covidové
Názory na to, zda se pandemie na kategorii 
alergie nějak podepsala, nejsou sice zcela 
totožné, ale také nejsou vyloženě proti
chůdné. „Když se loni v březnu u nás začala 
šířit nákaza covidem19, klienti se soustře
dili na nákup jiných produktů, než jsme byli 
tou dobou zvyklí. Zajímali se o přípravky 
na podporu imunity, nakupovali do zásoby 
přípravky na teplotu, rýmu, kašel a různé 
ochranné prostředky. Začátek prodejů pří
pravků na alergii se tehdy sice posunul 
do dalšího měsíce, ale díky rozvolnění poté 
pokračoval až do léta tak, jak je běžné každý 
rok. Letos v březnu procházíme lock
downem, máme povinnost nosit respirátory 
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VÝBĚR NOVINEK
Beiersdorf

Eucerin UreaRepair Plus 30% Urea krém – je určen na lokalizované ošetření 
problematických oblastí pokožky; Eucerin UreaRepair sprchová pěna; Eucerin 

UreaRepair tělové mléko s 5% obsahem urey

Benepharma CZ
Kawar Koupelová sůl z Mrtvého moře – 1000g balení, s vysokým podílem 

minerálních látek; Kawar Krém na ruce s minerály z Mrtvého moře – rychle se 
vstřebává, nezanechává mastný film, pokožku hydratuje; Kawar Tělové mléko 

s minerály z Mrtvého moře – v balení s dávkovačem, přispívá k aktivní hydrataci 
pokožky, rychle se vstřebává bez pocitu mastnoty; Kawar Brine C7 

koncentrovaná voda z Mrtvého moře – nasycený solný roztok na hloubkové 
čištění pleti, pomáhá pokožku hydratovat 

CB21 Pharma
Canneff Balance – řada pro suchou a citlivou pokožku 

rozšířena o oční krém

La BiOrganica
Bio bylinková lékárnička – obsahuje sadu 5 nejúspěšnějších SOS balzámů Inlight 

v 7ml balení, balzámy obsahují oleje a různé kombinace bylin

L’Oréal ČR
Lipikar Balzám AP+M – inovované složení balzámu přispívá k rovnováze kožního 

mikrobiomu, zklidňuje pokožku, zmírňuje pocit svědění, nově balen v kosmetické 
tubě na bázi kartonu

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchèquie
ADerma Exomega Control emolienční sprej – lehká textura, snadno se aplikuje, 

rychle vstřebává, vhodný pro děti již od narození 

V
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roky jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska 
snášenlivosti a vhodnosti pro dětskou po
kožku.“ 
O tom, jak důležité je, aby přípravek přinesl 
alergikovi úlevu, se zmiňuje také Ing. Marie 
Rottová, product manager Avène ve společ
nosti Pierre Fabre DermoCosmétique 
Tchèquie: „Před rokem jsme naši řadu Xera
calm A.D. rozšířili o Zklidňující koncentrova
nou péči, rychlou SOS pomoc s okamžitým 
účinkem proti škrábání, která je vhodná 
na ošetření suchých a svědivých kožních lo
žisek i ekzému na očních víčkách. Přípravek 
si velmi pochvalují maminky malých atopiků 
kvůli rychlému působení proti svědění díky 
dvojnásobné koncentraci patentované ak
tivní látky IModulia získané z termální vody 
Avène a přírodnímu složení bez konzervač
ních látek.“
Kromě účinnosti a složení se podle Jany Ko
lářové alergici a pacienti trpící ekzémy zají
mají i o další kritéria, která pak zohledňují 
při výběru. Jde například o velikost balení, 
formu přípravku a také o to, jaký vliv na kva
litu života bude mít, tedy zda ovlivní spánek 
a podobně.  
Přestože jsou zákazníci ochotni za účinné 
přípravky vydat nemalé částky, neznamená 
to, že by se o jejich cenu nezajímali. Mimo 
jiné se o tom zmiňuje i Kateřina Nesejtová: 
„Po léčbě akutní fáze atopického ekzému 
pomocí kortikoidů se velmi často přicházejí 
pacienti do lékárny poradit, jak o svou po
kožku následně pečovat a prodloužit dobu 
mezi akutními fázemi. V tento okamžik mů
žeme doporučit nový přípravek nebo novou 
aplikační formu. Pacienti jsou novinkám 

nebo roušky a je možné, že se prodeje pří
pravků na alergii kvůli těmto opatřením opět 
posunou do doby částečného rozvolnění,“ 
naznačuje Markéta Debefová.
Tomáš Lukš zase upozorňuje, že obzvláště 
v době výskytu pylových alergií je přínosem 
nošení roušek a respirátorů, pokud jsou 
správně užívány. Podobně se vyjadřuje i Eva 
Hibšová: „Loni na jaře v důsledku nošení 
roušek ubylo alergických reakcí, protože lidé 
nevdechují alergeny v takové míře jako bez 
nich. Jinak ale žádné změny nepozoruji.“
Kateřina Nesejtová v souvislosti s pandemií 
covidu19 ovšem zdůrazňuje: „Rouška ani 
dezinfekce nezabrání pylům jako hlavním 
alergenům, aby aktivovaly imunitní reakci. 
Málo pohybu v přírodě a několikaměsíční 
pobyt doma neznamená, že se alergeny na
příklad při obyčejném větrání nedostanou 
k alergikovi do bytu. Toto by si každý z nich 
měl na začátku pylové sezony uvědomit, 
včas se premedikovat a na pylovou sezonu 
se připravit.“
O rouškách a dezinfekci se ovšem nyní mluví 
i ve spojitosti s různými kožními problémy. 
„Výrazně se zvýšily nároky na hygienu. Časté 
mytí rukou, nošení ochranných roušek či re
spirátorů, horší dostupnost lékařské péče 
v důsledku zatížení zdravotního systému co
videm19 a vyšší míra stresu jsou faktory, 
které přispívají k zvýšenému výskytu kožních 
alergií a ekzému. Je znát, že se více používají 
pečující krémy a emoliencia jak na ruce, tak 
na obličej,“ říká Jana Kolářová, brand ma
nager společnosti Bayer. 
Také Mgr. Andrea Vaníčková, PR & marke
ting director společnosti La BiOrganica, 

upozorňuje na to, že zaznamenali nárůst 
počtu zákazníků s ekzémy, dermatitidami 
a podobně: „Domníváme se, že v této sou
vislosti mají velký vliv stresové faktory jako 
strach z nemoci, obavy o rodinu, zaměst
nání, podnikání, distanční výuka, nejistota 
ohledně návratu do běžného života i ome
zený pohyb v přírodě. Specifikem jsou také 
nové kožní problémy v oblasti obličeje spo
jené s používáním roušek či respirátorů 
a také na rukou často zničených z nadměr
ného používání dezinfekce. Týká se to běž
ných spotřebitelů, ale také zdravotnického 
personálu.“ 
Zároveň Andrea Vaníčková poukazuje na to, 
že registrují skokově zvýšenou poptávku 
po Bio soothing balzámu Inlight s obsahem 
bylin a olejů, který se osvědčil na zklidnění 
podrážděné pokožky na obličeji i rukou, 
a také po Bio relief balzámu Inlight na bázi 
bylin. „Uvedené balzámy jsme na ošetření 
namáhaných partií poskytovali i zdravotnic
kému personálu intenzivních covid center 
ve FN v Motole,“ podotýká.
Rovněž Iveta Kučerová, marketing services 
director Divize aktivní kosmetika společnosti 
L’Oréal ČR, v souvislosti s probíhající pande
mií upozorňuje na určité trendy týkající se 
hygieny a péče o pokožku: „Lze pozorovat 
větší zájem o účinné, ale zároveň šetrné pří
pravky nahrazující klasická mýdla, které po
kožku zároveň zklidňují, zvláčňují a ošetřují.“

Jde o účinnost i šetrnost
Na otázku, o co se alergici a lidé s kožními 
problémy při koupi léčivých přípravků a der
mokosmetiky zajímají, stejně jako v před

chozích letech lékárníci i výrobci uvádějí, že 
hlavně o jejich účinnost. Ale zdaleka nejen 
o ni, protože se také hojně zajímají o složení 
produktů, zejména zda neobsahují určité 
typy látek a zda jsou vůči pokožce šetrné. 
Podle Zuzany Rajčániové, obchodní ředi
telky společnosti Benepharma CZ, spotřebi
tele zajímá, zda jde o dermokosmetiku 
s obsahem syntetických či přírodních látek: 
„Čím dál víc preferují produkty s přírodními 
látkami bez obsahu parabenů a minerálních 
olejů.“ 
Eva Hibšová zase vyzdvihuje, že zákazníci 
takříkajíc slyší zejména na osobní zkuše
nosti s danými přípravky, případně na zpět
nou vazbu od ostatních pacientů. „Zajímají 
se především o rychlost účinku, u emoliencií 
na ekzémy řeší samozřejmě také cenu, která 
u dermokosmetiky nebývá nejnižší,“ podo
týká. 
Rovněž Tomáš Lukš potvrzuje, že zákazníka 
v první řadě zajímá, zda mu přípravek po
může zbavit se negativních projevů alergie, 
a doplňuje: „Při výběru produktu jsou pro 
něj samozřejmě také důležitá sdělení 
a označení, jako je ,na citlivou pokožku‘, 
,vhodné pro děti‘, ,dobře roztíratelné‘ 
a podobně.“
Další postřeh přidává Helena Pecková Vor
líčková zastupující značku Eucerin: „Hlavním 
přínosem pro ty, které trápí jakékoliv kožní 
onemocnění, je vždy pocit úlevy. To je tedy 
benefit, který od přípravku očekávají, a ob
zvláště to platí u přípravků pro děti. Trend je 
bohužel takový, že s kožními problémy se 
od narození potýká stále více dětí, proto 
jsou na produkty pro ně kladeny vysoké ná
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otevřeni, ale preferují přípravky od ověře
ných dermokosmetických značek. Cena 
a velikost balení je důležitá informace pro 
chronické pacienty, protože o svou pokožku 
jsou zvyklí pečovat celoročně.“
Ing. Lenka Průšová, ředitelka společnosti 
CB21 Pharma, na dotaz týkající se kritérií, 
podle nichž se lidé při výběru přípravků 
na ekzém, suchou a citlivou pokožku rozho
dují, odpovídá, že obvykle hraje důležitou 
roli cena a také určité povědomí o značce.

Benefitem je poradenství 
a vzorky
I v uvedené kategorii je patrné, že pandemie 
přispěla k posílení ecommerce. „Prodeje 
určitého portfolia, a to zejména kosmetic
kých přípravků, se přesunuly z kamenných 
lékáren do těch virtuálních. Nenahradí to 
však osobní přístup lékárníka a jeho kom
plexní pohled na léčbu alergie se všemi pro
jevy, které jsou jak viditelné, tak skryté,“ 
vyzdvihuje Kateřina Nesejtová.
Navzdory tomuto vývoji ale stále platí, že be
nefitem kamenných lékáren, kvůli němuž je 
pacienti vyhledávají, jsou odborné konzul
tace. „Lidé důvěřují profesionalitě a zkuše
nostem farmaceutů, a proto je běžně žádají 
o radu při výběru dermokosmetiky a po

dobně,“ vyzdvihuje Zuzana Rajčániová a He
lena Pecková Vorlíčková připojuje: „Při 
rozhodování o koupi vhodného přípravku zá
kazníci berou v potaz doporučení odborníků, 
tedy dermatologa a také lékárníka. Svou roli 
hraje mimo jiné i důvěryhodnost značky 
a pochopitelně také osobní zkušenost.“
Rovněž Lenka Průšová zastává názor, že zá
kazníci obvykle nejvíce slyší na osobní do
poručení například lékárníka. „Je ovšem 
nezbytná vůle lékárníků konkrétní přípravek 
vyzkoušet a dál doporučovat. S aktivním pří
stupem lze dosáhnout vysokých obratů 
i v malých lékárnách v okresních městech. 
Pouhé pasivní čekání na to, jestli se náho
dou někdo na přípravek zeptá, lékárně 
ovoce určitě nepřinese,“ vysvětluje. 
I ostatní poukazují na zásadní význam od
borného poradenství a upozorňují i na další 
trendy. „Odborné poradenství dermatologů 
a lékárníků hraje stále důležitou roli, nic
méně v poslední době i v důsledku přesunu 
mnoha aktivit do online světa má na výběr 
produktu velký dopad sdílení zkušeností, re
cenze spotřebitelů nebo influencerů. Vzhle
dem k situaci na trhu, kdy jsou omezené 
možnosti získávat informace formou fyzic
kých konzultací, značka La RochePosay or
ganizuje pravidelně v rámci poradenství 

inzerce
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Klademe důraz 

na edukaci
„V okolí našich lékáren neordinují kožní lékaři, proto 

k nám chodí klienti, kteří si od nás nechávají 
ohledně potíží s ekzémem nebo s péčí o suchou 
a citlivou pokožku poradit. Na tuto oblast se tedy 

specializujeme, do našeho sortimentu jsme 
postupně zavedli dermokosmetiku La Roche Posay 

a Bioderma, které se specializují především 
na problematiku suché, citlivé a atopické kůže. 

Abychom mohli zákazníkům dobře poradit, 
pravidelně se školíme a zavádíme do lékáren 

novinky z tohoto segmentu. Snažíme se klienty 
edukovat, že důležitá je také prevence, že kůži je 

třeba udržovat vláčnou a dobře hydratovanou. Pro 
tyto účely máme v lékárně široký výběr přípravků 
od sprchových mýdel, gelů až po tělová mléka.“ 

  

Mgr. Markéta Debefová,
jednatelka a odborná zástupkyně, 

Lékárny Cyrmex

 Monitor trhu

pleti, který pomáhá pokožku hydratovat 
a stimuluje krevní oběh,“ popisuje Zuzana 
Rajčániová. 
Společnost La BiOrganica letos na jaře 
na trh uvádí Bio bylinkovou lékárničku, což 
je sada pěti nejúspěšnějších bio SOS bal
zámů Inlight v sedmimililitrovém balení. Co 
stálo za vznikem této novinky, objasňuje An
drea Vaníčková: „Za poslední rok jsme za
znamenali zvýšenou poptávku po SOS 
balzámech Inlight. Obsahují unikátní kom
plexy bylin a olejů, které se osvědčily právě 
u ekzémů, dermatitid a také u podrážděné 
pokožky po použití roušek, dezinfekce a po
dobně. Proto jsme se rozhodli sestavit sadu 
těchto balzámů v menším balení, aby je člo
věk mohl mít při ruce jako první pomoc v do
mácnosti i na cestách. 
Nabídku produktů pro suchou a atopickou 
pokožku rozšířila loni v prosinci novinka 
značky ADerma s názvem Exomega Control 
Emolienční sprej. „Jeho výhodou je rychlá 
aplikace a okamžitá absorpce. Textura 
spreje je lehká, velmi příjemná a umožňuje 
promazání celého těla za méně než jednu 
minutu. Emolienční sprej obsahuje 97 pro
cent složek přírodního původu, a naopak 
neobsahuje látky jako silikony nebo parfe
maci, která by mohla vadit alergikům či 
lidem s citlivou pokožkou. Velkou výhodou 
spreje je také 48hodinový efekt proti 
svědění a škrábání pokožky,“ popisuje 
Ing. Michaela Davidová, product manager 
ADerma ve společnosti Pierre Fabre 
DermoCosmétique Tchèquie. Výrobci 
se ale nezaměřují pouze na vývoj 

online diskuse s experty nebo livestreamy, 
aby bylo právě možné sdílet mezi odborníky 
a spotřebiteli vzájemné postřehy a zkuše
nosti,“ popisuje Iveta Kučerová.
Marie Rottová také potvrzuje, že lidé 
takzvaně slyší na doporučení lékařů a far
maceutů, a zároveň upozorňuje na to, že 
v případě péče o dětskou pokožku hrají ne
malou roli sdílené zkušenosti mezi mamin
kami v kombinaci s využitím vzorků.
A právě vzorky, díky nimž je možné vyzkou
šet, zda bude přípravek pacientovi vyhovo
vat, označují lékárníci v podstatě 
za nezbytnost. „Kvůli tomu, že dermokosme
tické produkty patří do vyšší cenové hladiny, 
je velmi důležité mít v lékárně k dispozici je
jich vzorky, které si mohou klienti doma 
v klidu vyzkoušet a zjistit, jestli přípravek je
jich kůže toleruje,“ zdůrazňuje Markéta De
befová. 
Také výrobci jsou si zásadního významu 
vzorků vědomi. „V případě přírodních pro
duktů dají zákazníci hodně na osobní dopo
ručení a na osobní zkušenost. Kožní 
problémy mohou mít různé příčiny a také 
různá řešení, proto zákazníci oceňují mož
nost vyzkoušet si produkt alespoň po dobu 
několika dnů. I proto jsme do prodeje zařa
dili sedmimililitrové balení SOS balzámů In
light a přinášíme zmíněnou Bio bylinkovou 
lékárničku. Máme zkušenost, že po vyzkou
šení produktu se mnoho klientů vrací koupit 
si ho v běžném velkém balení,“ říká Andrea 

Vaníčková a Iveta Kučerová připojuje: „Pro 
nové spotřebitele nabízíme na vyzkoušení 
produkty v minibalení. A pro ty, kteří značku 
již znají, se osvědčují zajímavá kombinovaná 
balení produktů jedné značky, takzvané ru
tiny nebo komplementární péče.“

Inovace cílí i na obaly
Jak už bylo řečeno, kategorie dermokosme
tiky se vyznačuje každoročním přísunem 
mnoha novinek. Nejinak tomu bylo i loni, 
kdy někteří výrobci o nový produkt rozšířili 
některou ze svých stávajících řad, jiní se 
zase zaměřili na inovaci složení určitých pří
pravků. 
„V řadě UreaRepair je poslední novinkou 
UreaRepair PLUS 30% Urea Krém pro lo
kální použití, který má vysoký, 30% podíl 
účinné látky urey, a je určen pro lokalizo
vané problémové partie pokožky. V této řadě 
jsme pak ještě uvedli na trh další dvě no
vinky s jemnou vůní, a to sprchovou pěnu 
a tělové mléko s 5 % urey,“ vyjmenovává He
lena Pecková Vorlíčková. 
K rozšíření řady s názvem Canneff Balance 
přistoupila společnost CB21 Pharma. 
„V rámci této řady, která je testována pro su
chou a citlivou pokožku, nově nabízíme oční 
krém,“ podotýká Lenka Průšová.
Hned několik novinek obohatilo portfolio 
kosmetiky Kawar, která obsahuje minerální 
látky z Mrtvého moře. „Mezi novinky patří 
větší inovované balení koupelové soli, krém 
na ruce, tělové mléko a Kawar Brine C7 
koncentrovaná voda z Mrtvého moře, což je 
nasycený solný roztok na hloubkové čištění 
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péče Xeracalm A.D. má patentovaný doko
nale hermeticky uzavřený ochranný obal, 
který v kombinaci s inovovanou dávkovací 
sterilní pumpičkou, sterilním výrobním po
stupem i balením produktu umožňuje slo
žení bez konzervačních látek a použití loga 
,sterilní kosmetika‘. Toto unikátní balení 
brání přístupu vzduchu a zajišťuje neměn
nou kvalitu přípravku po celou dobu jeho 
používání.“ 

Mocná síla sociálních sítí
Nejen v souvislosti s uváděním novinek 
na trh mají výrobci připravené různé kam

paně, k nimž hojně využívají sociální sítě. 
Každopádně se ale také zaměřují na komu
nikaci s odborníky. „Vzhledem ke specifické 
cílové skupině volíme komunikaci, která je 
vedle samplingu založená především 
na edukaci odborné veřejnosti. Protože se 
jedná o víceméně specifické přípravky, 
u nichž potřebují zákazníci dostat odbornou 
radu, je třeba, aby jak lékaři, tak lékárníci 
a farmaceutičtí asistenti o nich měli dosta
tek informací. Kromě toho samozřejmě naše 
aktivity směřují například i do online pro
středí,“ říká Helena Pecková Vorlíčková.
Na edukaci se také soustřeďují ve společ
nosti La BiOrganica. Jak uvádí Andrea Va
níčková, spolupracují s předními odborníky, 
kteří v přednáškách objasňují příčiny kož
ních i jiných problémů a působení bylin 
a olejů na zdraví člověka.
Hlavně nyní, kdy je řada aktivit kvůli pande
mii omezená, stoupá popularita sociálních 
sítí a online kampaní. Právě tímto směrem 
se ubírá společnost Bayer. „Podporovat 
naše produkty budeme na sociálních sítích, 
chystáme online kampaně a také inovu
jeme naše webové stránky,“ vypočítává Jana 
Kolářová. 
 „Aktuálně nám končí kampaň na podporu 
péče o pokožku v zimním období. Jednalo 
se především o digitální kampaň. Pro nad
cházející období se soustředíme na kam
paně zaměřené na alergie a také 
samozřejmě na edukaci v oblasti ochrany 
před UV zářením,“ říká Iveta Kučerová.
Sociální sítě sice získávají na popularitě, 
a tím pádem roste jejich vliv, ale například 
Lenka Průšová tvrdí: „Veškeré kampaně je 
nejefektivnější realizovat prostřednictvím li
festylových médií, kde se tvoří poptávka, 
která přivede zákazníky do lékáren.“ 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

nových přípravků, velkou pozornost věnují 
i obalům. Zuzana Rajčániová v souvislosti 
s nimi vyzdvihuje, že nákupní rozhodování 
spotřebitelů totiž čím dál víc ovlivňuje i sku
tečnost, zda produkt a jeho obal příliš neza
těžují životní prostředí. „Lidé se zajímají, zda 
je obal recyklovatelný nebo se dá znovu po
užít. Proto se výrobce produktů značky 
Kawar zaměřil i na nové technologie a mate
riály používané na obaly svých produktů,“ 
dodává. 
Rovněž společnost L’Oréal ČR přišla s obalo
vou inovací. V rámci značky La RochePosay 
vylepšila složení Lipikar Balzámu AP+M, 

který tak podle Ivety Kučerové ještě intenziv
něji přispívá k získání rovnováhy kožního mi
krobiomu: „Okamžitě zklidňuje pokožku 
a zmírňuje pocit svědění. Díky antirecidiv
nímu účinku oddaluje fáze akutního vysu
šení pokožky. Aktuálně u tohoto přípravku 
přinášíme i průlomovou inovaci v balení. 
Uvádíme na trh první kosmetickou tubu 
na bázi kartonu, u níž je většina plastového 
obalu nahrazena ekologickým certifikova
ným materiálem na bázi papíru.“ 
Na důležitost balení a funkci obalu u pří
pravků na křehkou atopickou kůži upozor
ňuje také Marie Rottová: „Řada emolienční 

inzerce
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Díky rostoucímu 
počtu domácích 
mazlíčků
se kategorii 
veteriny daří

Již pár let se o veterinárních přípravcích mluví jako o kategorii, která má na lékárenském trhu velký potenciál růstu. 
Nyní vše nasvědčuje tomu, že doba poznamenaná omezeními kvůli koronaviru zmíněný potenciál ještě umocnila. 
V mnoha domácnostech, v nichž uvažovali o koupi domácího mazlíčka, ale zatím s ní otáleli, se totiž 
v době pandemie takříkajíc rozhoupali a zvířecího miláčka si pořídili. 
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Stále na vzestupu
Z vyjádření výrobců vyplývá, že prodeje vete
rinárních přípravků se zvyšují. „Již několik let 
je patrný vzrůstající trend nákupů veterinár
ních přípravků v lékárnách i v pet shopech. 
Stejný pozitivní trend sledujeme i v interne
tových lékárnách. Je to dáno zvyšujícím se 
množstvím mazlíčků, tedy koček a psů, v tu
zemských domácnostech, ale i vzrůstající 
péčí o ně,“ upozorňuje MVDr. Michal Cha
lupa, marketingový manažer veterinárního 
portfolia společnosti Krka. 
I Juraj Karczub potvrzuje, že kategorie veteri
narií je charakteristická velmi dynamickým 
růstem, který lze pozorovat od roku 2016, 
kdy došlo k jejímu výraznějšímu formování 
mimo veterinární ordinace a pet shopy. 
„Ve srovnání například s trhem dekon
gestantů, horkých nápojů a antialergik kate

Vyšší zájem o veterinaria v lékárnách ovšem 
neovlivňuje pouze fakt, že mnoho našinců 
má doma nějakého mazlíčka. Podle 
Mgr. Martiny Ondráčkové z lékárny 
Chrastava se do stoupajícího zájmu promítá 
i větší informovanost o nutnosti prevence one
mocnění u zvířat. Navzdory tomu ale i nadále 
platí, že v oblasti osvěty a edukace je stále 
prostor pro vylepšení. „Je na škodu nejen zví
řecích miláčků, ale i samotného trhu, že se 
doposud příliš nedaří přimět chovatele k jejich 
pravidelnému odčervování čtyřikrát ročně,“ 
vyzdvihuje PharmDr. Juraj Karczub, majitel 
společnosti Farmacia Care, která produkuje 
přípravky značky Pet Health Care.

Bez práce nejsou koláče
Není to tak dávno, co z trhu zaznívalo, že 
lidé jsou nezřídka překvapeni, že mohou 
v lékárnách zakoupit také veterinaria a že si 
na to teprve zvykají. Nyní to vypadá, že pře
kvapených chovatelů ubylo. „V průběhu 
doby sleduji zvyšující se povědomí klientů 
o tom, že v lékárnách jsou k dispozici i vete
rinární produkty. Jestli tato kategorie v lékár
nách posiluje, obecně posoudit nedokážu, 
ale rozhodně ubývá zákazníků, pro které je 

výskyt veterinárních přípravků v lékárně pře
kvapením,“ říká PharmDr. Libor Číhal z Pi
lulka Lékárny v Lednici.
V některých lékárnách sice nabízejí pouze 
základní veterinární sortiment, ale v mnoha 
dalších se na tuto kategorii zaměřili, mají 
v nabídce široké portfolio výrobků a vývoj 
v rámci tohoto segmentu si pochvalují. Nic 
ale není zadarmo a za rostoucími prodeji je 
třeba hledat usilovnou a soustavnou práci. 
Martina Ondráčková k tomu na základě 
svých zkušeností uvádí: „Protože jsme lé
kárna v malém městě, v jehož okolí leží 
mnoho vesnic, kde je skoro každý chovate
lem nějakých zvířat, stala se veterinaria 
v naší nabídce nutností. I když v nich převa
žují přípravky pro psy a kočky, někdy se se
tkáme i s klienty, kteří potřebují řešit 
zdravotní problémy také u domácích zvířat. 
Abychom pokryli poptávku i po specifických 
veterinárních produktech, které nejsou 
běžně dostupné v lékárenských distribucích, 
spolupracujeme s veterinárním dodavate
lem Samohýl. Navíc se chovatelům snažíme 
doporučit přípravky a poradit jim i na zá
kladě osobních zkušeností. Když totiž máte 
doma farmu plnou zvířat, stane se samostu

dium veteriny i péče o jejich zdraví denním 
chlebem, a tak můžete své poznatky předat 
i klientům v lékárně, čehož hojně využívají.“
Další postřeh ohledně podpory jmenované 
kategorie připojuje odborná zástupkyně Pi
lulka Lékárny ve Starém Plzenci PharmDr. 
Jaroslava Hrušková: „U nás v lékárně máme 
volně prodejné veterinární přípravky umís
těny v prosklené vitríně na táře, aby byly 
dobře viditelné a zákazníci věděli, že i tento 
sortiment vedeme. Skladem držíme pří
pravky, o které je trvale největší zájem. Pro
dukty, které nemáme skladem, klientům 
na přání rádi objednáme, a pokud vidíme, 
že se lidé pro něco konkrétního opakovaně 
vracejí, snažíme se výrobek zařadit na sklad. 
Děláme vše pro to, aby zákazníci nemuseli 
vážit cestu do lékárny zbytečně vícekrát 
a našli u nás to, co potřebují.“

VÝBĚR NOVINEK
Aveflor

Arpalit NEO kožní sprej k léčbě ektoparazitóz a dezinsekci příbytků 
zvířat – vyhrazené veterinární léčivo pro psy, podle výrobce hubí blechy, klíšťata, 

vši i všenky a všechna jejich vývojová stadia a eliminuje parazity v boudách, 
přepravkách, podložkách aj. 

Beaphar
Beaphar Canishield antiparazitní obojky pro psy – vyhrazený veterinární léčivý 

přípravek s obsahem účinné látky deltamethrin, bez zápachu, psy chrání 
až 6 měsíců před klíšťaty, blechami a pakomáry, obojky dostupné ve variantách 

48 cm pro malé a střední psy a 65 cm pro velké psy; Beaphar COMBOtec spoton 
pro psy a kočky – přípravek založený na účinné kombinaci dvou antiparazitik, 

chrání nejen před napadením klíšťaty, blechami a všenkami, ale zároveň brání 
zamoření okolního prostředí blechami 

Farmacia Care
IXXO – na trh bude uvedena nová řada veterinárních přípravků proti klíšťatům 

a blechám obsahující obojek a pipety 

Krka
Relaunch přípravků Ataxxa
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Také Jaroslava Hrušková připouští, že se 
v jejich lékárně pandemie na prodejích vete
rinarií nijak významně nepodepsala: „Až 
na těch pár mohutných nákupních vln těsně 
po uzavření některých obchodů, kdy lidé 
opravdu nakupovali ve velkém, mám pocit, 
že klienti pro své mazlíčky nakupují kon
stantně a průběžně. Spíš mi přijde, že si 
mnozí lidé pořídili domácí zvíře, s jehož 
koupí do doby pandemie třeba otáleli, 
a proto je nyní spotřeba a potřeba veterinár
ních přípravků vyšší.“
Podle Tomáše Arndta současná koronavi
rová situace u nich v lékárně zájem o veteri
nární produkty nepoznamenala: „Nicméně 
se obávám, že do budoucna může dojít 
k úbytku klientů kvůli tomu, že si navykli vy
hledávat a objednávat veterinární přípravky 
v eshopech. A také prodejny chovatelských 
potřeb, které zůstávají otevřené i během 
epidemie, představují velkou konkurenci.“

gorie veterinárních přípravků výrazně roste. 
Jejich nákup v lékárně je pro chovatele kom
fortní. V případě, že personál umí, a je navíc 
i ochotný poradit v oblasti péče o psa či 
kočku, jejich majitelé častěji volí lékárnu 
jako místo první volby pro veterinární samo
léčbu,“ doplňuje.
Také Ing. Jan Zubatý, ředitel společnosti 
Aveflor, se zmiňuje o tom, že prodej veteri
nárních produktů se na lékárenském trhu 
rozšířil: „Je to dáno také tím, že čím dál více 
lékáren vstupuje do online prodeje pro
střednictvím svých eshopů, zároveň také 
výbornou logistikou ze strany lékárenských 
distribucí, které lékárny zavážejí zbožím i ně
kolikrát denně. Zákazník si tedy ve své oblí
bené kamenné lékárně může objednat 
široký sortiment veterinárních produktů, 
které jsou pro něho často i cenově zajímavé 
a dostupné, ještě v den objednání. Myslím 
si, že vzhledem k rostoucí poptávce 

po těchto produktech v lékárnách se tam 
bude veterinární sortiment dále rozšiřovat.“  
Rovněž lékárníci vesměs hodnotí prodeje 
veterinarií jako rostoucí. „V případě naší lé
kárny se dá říci, že počet lidí, kteří si k nám 
chodí pro volně prodejné veterinární pří
pravky, je o trochu vyšší než v minulých le
tech,“ podotýká Jaroslava Hrušková. 
PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., vedoucí lé
kárny PharmGo Na Florenci v Praze, zase 
uvádí: „V naší lékárně nepozorujeme vý
razné zvýšení zájmu zákazníků o veterinární 
přípravky. Každopádně jde ale o kategorii, 
jež se těší jejich dlouhodobému zájmu.“
A stejně jako u jiných kategorií i u veteriny 
platí, že se jí velmi daří v eshopech. „V in
ternetové lékárně Pilulka.cz posiluje vete
rina meziročně nepřetržitě a nyní v době 
pandemie covidu19 to platí dvojnásob. 
Mezi nejžádanější produkty z této kategorie 
patří antiparazitika pro kočky i pro psy. Dále 

zaznamenáváme růst segmentu doplňků 
stravy jak pro psy, tak pro kočky a navyšují 
se také prodeje veterinární kosmetiky,“ vy
jmenovává Kateřina Schotliová, specialistka 
PR a marketingu společnosti Pilulka.

Co přinesla pandemie
Covid19 sice nezasáhl veterinární segment 
tak masivně jako řadu jiných oborů, ale ur
čitý vliv na něj rozhodně měl. „Výraznou 
změnu prodejů v sekci veterinárních pří
pravků jsme během covidové pandemie ne
zaznamenali. Její nepřímý vliv bude možná 
v této oblasti patrný až v budoucnu. Z vlast
ního okolí mohu potvrdit vyšší zájem o poři
zování domácích mazlíčků mezi lidmi, kteří 
jejich koupi předtím oddalovali. V důsledku 
pandemie mají více času a určitou míru se
hrál i psychologický vliv péče o zvíře jako ná
hrady za zakázané sociální kontakty 
s blízkými,“ říká Martina Ondráčková.



Svůj postřeh připojuje rovněž Juraj Karczub, 
podle něhož bylo loňské první pololetí v lé
kárnách obecně slabé: „Zákazníci nakupo
vali pouze nezbytné veterinární přípravky 
a samozřejmě krmivo, což se lékáren příliš 
netýkalo. V druhém pololetí se trh veterinár
ních přípravků postupně zvedal. Častěji než 
v předchozích letech bylo možné vidět spo
třebitelsky velmi výhodné nabídky typu 
3 za cenu 2 nebo 1 + 1 zdarma.“
Nikoliv ojediněle je slyšet názor, že kvůli 
tomu, že v době pandemie mnoho lidí bylo 
na tzv. homeoffice, mělo více času své maz
líčky pozorovat a více o ně pečovat, což se 

podle Michala Chalupy promítlo například 
do toho, že jim majitelé občas koupili i něco 
na přilepšenou.  

Na mazlíčcích se nešetří 
Stejně jako v minulých letech i nadále platí, 
že zákazníky, kteří přicházejí do lékárny pro 
veterinární přípravky, lze rozdělit do dvou 
skupin. „Jejich větší část přijde s představou 
konkrétního produktu, ale zároveň je mnoho 
takových, kteří se přicházejí poradit. Někteří 
se opakovaně vracejí pro své oblíbené pří
pravky, jiní přijdou na doporučení veterinár
ního lékaře, známých a samozřejmě také 

na základě informací nalezených na inter
netu,“ vysvětluje Jaroslava Hrušková. 
Podobně se vyjadřuje také Martina Ondráč
ková a poukazuje i na vliv reklamy: „Většina 
našich zákazníků jsou zákazníci stálí, kteří si 
přijdou koupit svůj vyzkoušený přípravek. 
Další skupinu tvoří ,páníčci‘ přicházející 
s nespecifickým přáním ,chci něco na od
červení pro psa‘, kteří si při výběru vhod
ného přípravku nechají poradit. S nimi 
nejprve řešíme druh zvířete, jeho hmotnost 
a schopnost pozřít tabletu, popřípadě vo
líme pastu. Hlavně v sezoně se setkáváme 
s poptávkou po přípravcích ,z televize‘. Jde 
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Podobně se vyjadřuje i Juraj Karczub: „Do
minantní prodeje se realizují díky příprav
kům proti klíšťatům a blechám v hlavní 
sezoně, tedy v období březen až červen, kdy 
je trh hodnotově tvořen prodeji zejména 
obojků a pipet. V případě větší osvěty ze 
strany výrobců, ale i lékáren vůči spotřebiteli 
mohou tento významný prodejní vrchol do
plnit prodeje přípravků na odčervení, pro
dukty určené k péči o uši, klouby nebo 
antiparazitární či kosmetické šampony.“

O účinnost jde především
Když přijde řeč na to, o co se zákazníci při 
koupi veterinárních přípravků hlavně zají
mají, prakticky unisono zaznívá, že o účin
nost. Kromě toho kladou důraz i na kvalitu 
produktů. Jak uvádí Martina Ondráčková, 
u ektoparazitik se klienti nejvíce zajímají 
o dobu, po kterou přípravek zvířecího mi
láčka ochrání. „U odčervovacích tablet se 

především o nové produkty, na jejichž pro
deje má velký vliv reklama.“
Přestože z trhu zaznívá, že chovatelé se při 
nákupu také zajímají o cenu veterinárních 
přípravků, obecně platí, že do svých maz
líčků jsou ochotni investovat nemalé částky 
a cena produktů většinou nehraje při koupi 
rozhodující roli. „Průběžně u chovatelů za
znamenáváme vyšší znalost přípravků, jejich 
složení a snahu jít s trendy. Požadují kvalit
nější produkty s akceptací vyšší cenové 
úrovně. Tento trend sledujeme jak v oblasti 
antiparazitik, tak i profylaxe, doplňků stravy 
a kosmetiky. Obecně lze říci, že chovatelé 
a majitelé domácích mazlíčků chtějí svým 
čtyřnohým parťákům dopřát jen to nejlepší. 
V podstatě tak naplňují náš slogan ’Be
cause pets are family too‘,“ popisuje Petr 
Šuma, sales & head of marketing 
CZ/SK společnosti Beaphar. Také Jan Zu
batý poukazuje na to, že chovatelé čím dál 

víc požadují co nejkvalitnější veterinární 
produkty a neváhají za ně zaplatit nemalé 
částky.

Březen coby pomyslný start 
sezony
Jeden trend se v uvedené kategorii nemění. 
Stále platí, že prodeje ektoparazitik výrazně 
ovlivňuje sezona a že segmentem s velkou 
rezervou ohledně prodejů jsou endoparazi
tika. Výrobci i lékárnicí jednohlasně uvádějí, 
že v sezoně, tedy zhruba od března do září či 
října, je největší zájem o ektoparazitika, tedy 
o spoton roztoky, obojky, šampony a spreje. 
„Jasným trendem je nákup přípravků proti 
ektoparazitům na začátku jara, kdy se maji
telé rozhodnou ošetřit své mazlíčky tak, aby 
byli chráněni po celou sezonu. Ačkoliv se 
blechy vyskytují během celého roku, u cho
vatelů zaznamenáváme větší obavy z klíš
ťat,“ říká Petr Šuma. 

Také Jaroslava Hrušková potvrzuje, že 
od jara do podzimu si klienti chodí pro pří
pravky proti klíšťatům, blechám, vším, všen
kám, komárům a dalším ektoparazitům, a to 
jak ve formě obojků, tak i spoton přípravků, 
případně žádají spreje k vystříkávání kotců. 
A zároveň dodává: „Místní chovatelé drů
beže a králíků si kupují vitaminové a mine
rální přípravky pro tato zvířata a vzhledem 
k tomu, že je v obci několik chovatelů koní, 
občas se k nám dostane i nějaký přípravek 
pro koně, ale to jsou spíše recepturní záleži
tosti.“
Michal Chalupa rovněž připouští, že antipa
razitika jsou stále sezonními přípravky, 
u nichž je nejvyšší spotřeba patrná v jarních 
měsících. „Neustále se snažíme o edukaci 
klientů v oblasti péče o domácí mazlíčky 
a zdůrazňujeme, že prevence musí být celo
roční. To se týká používání jak endo, tak ek
toparazitik,“ vyzdvihuje. 
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chovatelé zajímají o to, kolik jich bude 
muset zvíře pozřít, zda jde určitým příprav
kem léčit i více druhů zvířat, tedy psa 
i kočku. V tomto případě jsou ochotni si 
i připlatit, jen aby pro ně i zvířata bylo po
dání přípravku komfortnější,“ popisuje. 
Podle zkušeností Jaroslavy Hruškové se vět
šina majitelů domácích mazlíčků ptá na lé
kovou formu daného přípravku, způsob 
a snadnost jeho aplikace, dobu účinnosti 
a dávku, kterou je třeba zvířeti podat. Také 
Tomáš Arndt poukazuje na to, že někteří zá
kazníci sice sledují cenu veterinárního pro
duktu, ale většina se spíše zajímá 

o parametry, jako je způsob aplikace pří
pravku proti blechám a klíšťatům nebo 
hmotnost zvířete pro podání tablet na od
červení. 
Libor Číhal upozorňuje, že vždy je důležité 
s chovatelem probrat, co bude pro jeho zví
řecího miláčka to pravé, a připojuje: „Klienti 
se obvykle zajímají o zkušenosti s určitým 
přípravkem i o to, jak dlouho účinkuje. Vy
ptávají se, zda je lepší použít obojek nebo 
pipetu na srst.“
Podle Petra Šumy chovatelé požadují pro
dukty s co nejdelší účinností, voděodolností 
a ocení nabídku různých forem ošetření, 

tedy obojky, šampony, spoton a podobně.
Jak ale upozorňuje Jan Zubatý, v posledních 
dvou letech lze pozorovat i nové trendy 
a změny životního stylu, které často přicházejí 
ze zahraničí a promítají se i do kategorie vete
rinárních produktů. „Čím dál víc chovatelů 
chce pro své zvířecí miláčky přípravky nejen co 
nejkvalitnější, ale zároveň i co nejšetrnější. 
A nebrání se tomu za ně vydat nemalé peníze. 
I u veterinárních produktů je tedy zajímají pro
dukty s označením bio, vegan, ecofriendly, 
bez parabenů a podobně. A zcela určitě za
číná zákazníky zajímat i původ a výroba da
ného výrobku,“ vysvětluje.

Výrobci reagují 
na poptávku
Každým rokem je trh bohatší nejen o zbrusu 
nové produkty, ale i o výrobky inovované. 
Výrobci se tak snaží reagovat na poptávku 
i na nové trendy na trhu. Například firma 
Farmacia Care v nejbližší době uvede na trh 
novou řadu biocidů proti klíšťatům a ble
chám s obchodním názvem IXXO. „Obojek 
i pipety z této řady se vyznačují novým a mo
derním složením. Při jejich vývoji jsme se ří
dili ohledem na maximální šetrnost vůči 
zvířeti, člověku i přírodě,“ říká Juraj Karczub.
Společnost Beaphar nedávno uvedla na trh 

inzerce
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Motivovaný personál 
je základem úspěchu

„Našim veterinárním produktům se nejlépe daří v lékárnách s vybudovaným category 
managementem, jednotným vystavením, proškoleným a motivovaným personálem 
a všude tam, kde lékárny aktivně využívají funkční marketingové nástroje. A není řeč 

pouze o tvrdých řetězcích. I v nezávislých lékárnách jsou provozovatelé či personál, kteří 
přijali položky tohoto nového a dynamického segmentu jako běžnou a aktivní součást 

sortimentu. Pochopili, že větší smysl dává vyhledávat pro lékárnu nové příležitosti 
například v podobě veterinární samoléčby než držet skladem kupříkladu desítky značek 

volně prodejných očních kapek nebo všechny přípravky s obsahem hořčíku či 
glukosaminu.“

PharmDr. Juraj Karczub,
majitel společnosti Farmacia Care
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zřejmě doplňují vytrvalé obchodní nabídky,“ 
říká Juraj Karczub.
Jak uvádí Michal Chalupa, v rámci marke
tingu využívá společnost Krka nejen re
klamu, ale také publikace odborných článků 
v časopisech, letákové akce v lékárnách 
a prezentace na webových stránkách. „Při
pravujeme webináře pro lékárníky, aktuálně 
na téma nemoci přenosné ze zvířat na člo
věka,“ podotýká.
Firma Aveflor má na březen naplánované 
spuštění svých nových webových stránek 
a na celý rok pak řadu marketingových akti
vit. „Značka Arpalit se objeví v online kam
paních, v televizním pořadu Polopatě, 
v nejrůznějších časopisech a dalších tiště
ných médiích. Výrobky této značky bude 
možné zakoupit při nejrůznějších akcích 
v prodejnách chovatelských potřeb i v lékár
nách. Za všechny můžeme například jmeno
vat dubnovou akci v lékárenském řetězci 
Pilulka,“ uvádí Jan Zubatý.

Markéta Grulichová 
marketa.grulichova@atoz.cz

antiparazitní obojky pro psy Beaphar Ca
nishield s účinnou látkou deltamethrin. 
„Jsou absolutně bez zápachu a chrání psy 
až šest měsíců před klíšťaty, blechami a pa
komáry. Dostupné jsou ve variantách 48 cm 
pro malé a střední psy a 65 cm pro psy 
velké,“ popisuje Petr Šuma a zároveň po
ukazuje i na novinku letošního roku, kterou 
je Beaphar COMBOtec Spoton pro psy 
a kočky: „Uvedený přípravek je založený 
na účinné kombinaci dvou antiparazitik, a to 
Smethoprenu a fipronilu, který domácí 
mazlíčky chrání nejen před napadením klíš
ťaty, blechami a všenkami, ale zároveň za
braňuje zamoření okolního prostředí 
blechami. Přípravek lze používat také jako 
podporu při léčbě bleší alergické dermati
tidy.“ 
Arpalit NEO je název další novinky, jež se 
na trhu objevila koncem loňského roku. 
Jedná se o kožní sprej k léčbě ektopara
zitóz a dezinsekci příbytků zvířat, který 
na trh uvedla firma Aveflor. „Pevně dou
fáme, že koncem letošního roku budeme 
moci na trh uvést novinky ze segmentu 

péče a hygieny, na nichž již delší dobu usi
lovně pracujeme v našem vývojovém a re
gistračním oddělení,“ podotýká Jan Zubatý.
Společnost Krka v posledním roce sice 
své portfolio neobohatila o žádný vylo
ženě nový produkt, ale v plánu má re
launch přípravku Ataxxa. „Jedná se 
o ektoparazitikum pro psy, které účinkuje 
na blechy, a nově máme zaregistrovanou 
indikaci na klíšťata. Přípravek má persis
tentní, akaricidní účinnost proti infestaci 
klíšťaty,“ vysvětluje Michal Chalupa a do
dává: „Naše firma průběžně investuje 
do stávajících přípravků, aby se z nich 
staly produkty co nejvhodnější a také uži
vatelsky přátelské. Zdokonalujeme balení 
u spoton přípravků, u tablet se zaměřu
jeme na jejich ochucení i velikost, aby je 
bylo možné půlit nebo i čtvrtit a po
dobně.“ 

Podpora po mnoha liniích
I na letošek mají výrobci přichystané kam
paně a akce na podporu svých novinek 
i stávajících produktů. „Jako každý rok 

máme kampaň postavenou na jasném pří
běhu. Loni jsme komunikovali kampaň s ná
zvem ,Nechceš něco chytit, že?‘, 
podpořenou v rámci online včetně sociál
ních sítí i offline komunikací. V letošní anti
parazitní sezoně navazujeme sloganem 
,Před zlomeným srdcem je neochráníte. 
Před klíšťaty ano.‘. Ve vizuálu této kampaně 
je využita stejná osoba chovatele i jeho psí 
parťák, pokračování příběhu z loňska je tedy 
evidentní. Věříme, že zákazníci naši kampaň 
zaznamenají a bude se jim líbit,“ vysvětluje 
Petr Šuma a doplňuje, že jejich firma v rámci 
marketingu vsadila na komunikaci formou 
omnichannel: „Ačkoliv se jedná o náročnější 
a nákladnější strategii, ze zkušenosti víme, 
že je při komunikaci naší kampaně a oslo
vení co největší části cílové skupiny efektiv
nější.“
Společnost Farmacia Care zase počítá s tis
kovou i online reklamou, kterou zacílí jak 
na odbornou, tak laickou veřejnost. „Druhá 
jmenovaná skupina se může těšit z naší 
dlouhodobé aktivní komunikace na sociál
ních sítích. A zmíněný výčet aktivit samo
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Na výběr profese 
mělo vliv 
několik faktorů
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Proč jste si vybral studium farmacie?
Na gymplu mě bavily přírodní vědy, obzvláště chemie. A jak říkala moje ba
bička: „Léky budou lidi potřebovat pořád.“ Plus, na rozdíl od medicíny, se v té 
době dalo relativně slušně vydělat hned po nástupu. 

Jak dlouho pracujete za tárou?
Fakultu jsem ukončil v roce 2004, takže letos to bude 17 let.

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce 
a co naopak nejméně?
Nejméně mě baví takříkajíc papírování, administrativa, které v poslední době 
rapidně přibývá. I přes pomoc od našeho provozovatele zbývá stále méně 
času na to, co mě baví, to je expedice a kontakt s pacienty. 

 Kdybyste měl kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnil?
Čím začít? Bylo by fajn změnit k lepšímu vnímání lékáren jak u veřejnosti, tak 
i u politiků, abychom neslýchali ve spojitosti s lékárnami slova, že jsou ob
chodem, a aby nás všichni brali jako zdravotnické zařízení. I když to máme 
možnost ovlivnit i sami při práci za tárou. Tedy alespoň u běžných lidí. Kou
zelný proutek by byl potřeba spíše u některých politiků.

 Jak vám při práci pomáhá časopis 
Pharma Profit?
Rád si přečtu, jak to mají za tárou kolegové z jiných míst v České republice. 
Z profesního hlediska nevynechám rubriku Monitor trhu, a když vyjde čas, 
začtu se i do hlavního rozhovoru. 

 Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
Naše lékárna je součástí polikliniky, která má poměrně velkou spádovou ob
last. Z této polohy vyplývá dobrá dostupnost nejen pro pacienty naší polikli
niky, ale díky možnosti parkování na parkovišti patřícímu poliklinice i pro 
pacienty navštěvující lékaře v širokém okolí. Tomu samozřejmě odpovídá 
i velká šíře přípravků, které máme standardně skladem.

1
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7O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 
ve vaší lékárně největší zájem?
Záleží na období. Na podzim a v zimě o přípravky na nachlazení, kašel či pod
poru imunity, před Vánocemi je zvýšený zájem o kloubní preparáty, v létě zase 
o přípravky na zažívací obtíže či opalovací krémy. To je ale asi podobné jako 
jinde. V našem sousedství je veterinární klinika, takže celoročně je vysoký zájem 
o veterinární přípravky.

Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
Na centrále máme marketingové oddělení, jehož nápady a pokyny se snažíme 
v lékárně plnit.

Navštěvujete nějaká školení 
v prodejních dovednostech?
Ano, bez toho to asi v dnešní době ani jinak nejde.

Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás? 
Snažím se být optimista, ale řekněme, že možných rizik do budoucna je dost. 
Poklesy úhrad, uzavírání menších lékáren, přesun do online prostředí, dostup
nost některých léků v ČR…

Jakou nejhumornější příhodu
jste za tárou zažil?
Je pravda, že poslední dobou se v lékárně bohužel směju stále častěji hořkým 
smíchem a stále častěji sám sobě. To bude asi tou dobou.

 Jak si od práce
nejlépe odpočinete?
V lese s puškou přes rameno. Jsem vášnivý nimrod.

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Na většinu těch, co jsou u nás na skladě. Jinak bychom je v lékárně neměli.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Mgr. Ivan Vrága
o sobě

Pocházím z jihovýchodní Moravy, vystudoval jsem Farmaceutic
kou fakultu UK v Hradci Králové a po ukončení studia jsem se 
přestěhoval do Přelouče. Nyní žiju na vesnici, kde mám blíže do 
lesa a kde se můžu věnovat našemu malému hospodářství. 
Mám totiž kromě dvou dětí a stále stejné manželky ještě psy, 
kočky, lamy, oslíky, kozy a ovce.
 

EUC Lékárna Přelouč

Libušina 1379, Přelouč
Po–Pá: 7.00–17.00

So: 8.00–11.00
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V příštím čísle si přečtete

Opalovací kosmetika je kategorie, kterou 
loni významně poznamenala pandemie 

a omezené možnosti cestovat na dovolenou 
k moři. Na to, jaký vývoj lze u zmíněné 
kategorie očekávat letos, se zaměříme 

v rubrice Pharma sezona.

Již více než rok trvá enormní poptávka 
po hygienických rouškách, respirátorech 
a dezinfekčních přípravcích. V rámci 
rubriky Pharma fokus se pokusíme 
zmapovat, jaké typy těchto produktů 
jsou na trhu k dostání a jakým vývojem 
uvedený segment prochází.

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
O tom, jak se v posledních letech 
rozvíjela síť lékáren Dr. Max a jak 
se v ní vypořádali s loňským 
mimořádným rokem, jsme si 
povídali s Ing. Danielem Horákem, 
generálním ředitelem společnosti 
Česká lékárna holding, která 
lékárny Dr. Max provozuje. 

Rubrika 
Monitor trhu
Na počátku jara zaznamenávají 
lékárníci stoupající počty zákaz
níků, které trápí pylová alergie, 
a do lékárny si přicházejí pro pří
pravky, jež jim alergické potíže 
pomohou zvládnout. Alergici, 
jimž se v minulosti nějaký lék 
osvědčil, ho nemění. 

Rubrika 
Pharma fokus
Ecommerce loni kvůli 
koronaviru zaznamenala nebý
valý boom. Rekordní tržby hlásí 
i lékárenské eshopy. Vše na
svědčuje tomu, že velký zájem 
nakupovat online nepoleví ani 
letos.
  

Rubrika 
Pharma sezona
Z lékáren, v nichž se speciali
zují na kategorii veterinárních 
přípravků, zaznívá, že je stále 
na vzestupu. A vypadá to, 
že se to rozhodně nezmění, 
protože mnoho lidí si v době 
pandemie pořídilo domácího 
mazlíčka.  

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR

V rubrice Monitor trhu 
se podíváme na trendy a vývoj 
v kategorii dentální hygieny.
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