
#Č. 50, 3–4/2023, CENA 100 KČ 

R E C E P T  N A  Z I S K O V O U  L É K A R N U www.pharmaprofit.cz

PHARMA
     PROFIT

Kongres+16

Známá herečka, moderátorka a lektorka 
Simona Babčáková se ve své prezentaci 
bude zabývat vědomou komunikací, která 
nám může pomáhat, nebo naopak škodit 
při vytváření vztahů. A zaměří se také 
na problematiku nonverbální komunikace.+
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ÚVODNÍK

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

S trochou nadsázky se dá říct, že nákupy ve slevách jsou u nás jakýmsi národním spor-
tem. Už nějaký ten pátek platí, že některé kategorie zboží se prodávají takřka výhradně 
ve slevách a za plnou cenu je koupí málokdo. A nikdo se asi nediví tomu, že v posledním 
více než roce, kdy ceny všeho, nač si člověk vzpomene, vyletěly prudce nahoru, obliba le-
tákových akcí a nákupů ve slevách viditelně stoupá. Lékárny sice jsou specifickým zaří-
zením, a nikoliv běžnou prodejnou, a produkty, které v nich jsou k dostání, nelze 
přirovnat k „houskám na krámě“, ale slevové či podobné akce jsou v nich již také 
běžné. A stejně jako běží například v televizi reklama na potraviny či drogistic-
ké výrobky, které jsou zrovna ve slevě v supermarketech konkrétního řetěz-
ce, je možné zhlédnout stejný typ reklamy na léčivé přípravky nebo doplň-
ky stravy, jež jsou právě zařazeny do slevové akce určitých lékáren.

V žádném případě se nechci pouštět do analýzy marketingových aktivit 
jednotlivých lékárenských subjektů a kritizovat reklamy na slevu vitaminů 
či analgetik a dalších léčivých přípravků. V souvislosti s tím, jak se ale neu-
stále ozývá, že lékárny jsou zdravotnickým zařízením, kde pracují odborní-
ci, kteří léky neprodávají, ale vydávají, si tak říkám, zda by to místo reklamy 
na zlevněnou mastičku či tabletku nechtělo aspoň čas od času reklamu na to, 
co všechno jsou lékárníci v současnosti schopni lidem nabídnout. Právě 
v tomto vydání přinášíme výsledky exkluzivního výzkumu zaměřeného na 
doplňkové služby v lékárnách. Z něj vyplývá, že o některé služby jeví ve-
řejnost velký zájem. Na druhou stranu ovšem stále platí, že 
mnoho lidí nemá o službách poskytovaných v lékár-
nách vůbec ponětí. Možná by reklamní kampaň, 
která by veřejnosti ozřejmila, co všechno jim 
mohou odborníci v lékárnách nabídnout a s čím 
jim mohou pomoct, stála za zvážení. A dost 
možná, že by pak veřejnost nebrala lékárny 
jako obyčejné prodejny s prodavači, kteří 
jim prodají tabletky či mastičky, a to pokud 
možno ještě se slevou.

Markéta Grulichová
šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

Slevy válcují odbornost.
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Slevy válcují odbornost.

NĚŽNÁ 
REVOLUCE
Silikonová náplast 
na pooperační rány 
a drobná poranění 

Již žádné slzy
Silikonová vrstva je šetrná k pokožce, 
přilne ke kůži a spolehlivě drží. Náplast 
lze snadno a bezbolestně sejmout. 
Nepřilne k ráně a nezpůsobuje její 
traumatizaci při přelepu.

Cosmopor silicone je vhodný pro osoby s velmi citlivou a jemnou pokožkou, jako jsou děti 
a senioři. A vůbec pro všechny, kteří si chtějí dopřát komfort bezbolestného snímání náplasti!

NOVINKA
bezbolestné 
odstranění

Cosmopor® silicone

Kontaktní informace: HARTMANN – RICO a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška. www.hartmann.cz
Produkty značky Cosmopor jsou zdravotnickými prostředky dle zákona č. 89/2021 a jsou v souladu s požadavky směrnice EP a Rady EU 2017/745 o MDR. Všechna tvrzení obsažená 
v tomto materiálu jsou obsažena také v příloze zákoně č. 48/1997 Sb. Příloha 1, Oddíl C, tabulka č. 1
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Pavlína Dachovská
project manager
Tel.: +420 733 553 554
pavlina.dachovska@atoz.cz

Registrujte se na 
www.kongrespp.cz

Majitelé a pracovníci lékáren 
mají vstup ZDARMA!

Další informace 
o programu najdete zde:

www.kongrespp.cz/program

V průběhu kongresového 
programu slavnostně 
pokřtíme časopis 
Pharma Profit 
v novém designu.

Letošní téma: 
KAM KRÁČÍ 
SOUČASNÉ 

LÉKÁRENSTVÍ?

15.00–15.30   
Přestávka na kávu

15.30-16.45     
Jak komunikovat 
aneb Proč si nerozumíme 

  Na kvalitu prožívání našeho života 

a náš pocit spokojenosti mají 

dominantní vliv vztahy, které 

vytváříme. A to nejen vztahy vnější, 

ale především vztah sám se sebou. 

Komunikace je pak nástrojem, který 

nám v tomto spojení pomáhá, nebo 

škodí.

  Součástí přednášky budou i konkrétní návo-

dy, příklady a praktické informace pro život.

Simona Babčáková, herečka, 
moderátorka a lektorka komunikace

16.45–17.00   Tombola, rozloučení
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8.00–9.00
Registrace

9.00–9.30
Zahájení a úvodní slovo 
organizátora a zástupce 
Ministerstva zdravotnictví ČR 

9.30-10.00     
Farmaceutický asistent 
v lékárně 21.století. 

  Práce farmaceutických 

asistentů v lékárnách v České 

republice versus v Evropě

  Aktuální situace na českém 

lékárenském trhu 

  Nástup nové generace 

farmaceutických asistentů

  Jakou roli hraje profesní organizace 

v podobě České komory farmaceutických 

asistentů?

Bc. Alena Šindelářová, 
předsedkyně, Česká komora 
farmaceutických asistentů

10.00-10.30     
Generace „Z“ v lékárnách 

  Kdo jsou lidé generace „Z“, 

která vstupuje na pracovní trh?

  V čem jsou oproti ostatním 

generacím jiní?

  Co můžete očekávat, když se s nimi 

budete v rámci pracovního týmu 

setkávat?

Mgr. Jana Bryknarová, 
Account Director Ipsos 
HealthCare

10.30–11.00   
Přestávka na kávu

11.00-12.30     

Panelová diskuse: 
Budoucnost lékáren
 Lékárny versus on-line retailové projekty

Moderátor: 
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M.

Panelisté:
Ing. Filip Debef, majitel lékáren Cyrmex

PharmDr. Norbert Chano, 
viceprezident SLeK

Ing. Petr Kasa, spolumajitel 
společnosti Pilulka.cz

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK

Ing. Michal Macourek, 
e-commerce director, Benu ČR

12.30–13.30   Oběd

13.30-15.00     
Sezona nachlazení 
pod drobnohledem – jak na to při 
dispenzační práci v lékárně
Tentokrát na téma: bolest v krku 
(symptomatická léčba) a podpora 
imunity (imunomodulační účinky 
sytémové enzymoterapie). 

  Symptomatická léčba při bolesti v krku 

s důrazem na antiseptika a lokální 

NSA, tedy léky s lokálním účinkem proti 

bolesti a zánětu

  Jediný registrovaný lék pro systémovou 

enzymoterapii (SET) se znovu objevuje v lékárnách

  Imunita – imunomodulační 

a protizánětlivé účinky SET

PharmDr. Jana Matušková, lektorka 
dispenzační práce a řízení klíčových 
procesů v lékárnách
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WOLT NABÍZÍ ROZVOZ 
 ZDRAVOTNICKÉHO ZBOŽÍ

VÝROBA LÉKŮ PATŘÍ K PERSPEKTIVNÍM 
 ODVĚTVÍM EKONOMIKY

Finský technologický startup Wolt, který je známý 
především díky rozvozu jídla z restaurací, rozšiřuje 
své působení v segmentu zdravotnického zboží 
a navazuje spolupráci s lékárnami v Praze, Brně, 
Ostravě, Olomouci a Hradci Králové. Služba nabízí 
rozvoz volně prodejných léků, doplňků stravy, 
 vybrané kosmetiky a zdravotnických potřeb do 
30 minut od odeslání objednávky. „Sortiment za-
hrnuje volně dostupné léky například k léčbě na-
chlazení nebo zmírnění příznaků alergie, domácí 

lékárničku a zdravotnické potřeby, produkty pro 
děti, vybrané druhy kosmetiky, které se běžně pro-
dávají v lékárnách, i doplňky stravy a vitaminy,“ říká 
Jan Foret, generální ředitel Woltu pro Českou re-
publiku. Nabídka s rozvozem do 30 minut je do-
stupná v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci 
Králové, do budoucna by se měla po vzoru dalšího 
retailového zboží rozšiřovat i do dalších regionů. 
Zákazníci mohou objednávat z lékárenského řetěz-
ce Ave, poboček Chytrá lékárna, ale také lokálních 

provozovatelů, jako jsou například Lékárna Opleta-
lova či SOS Pharmacy a Drogerie.

Společnost se kromě rozšiřování sortimentu sou-
středí také na zdokonalování systému a rychlost 
doručování. Hned po ceně jde totiž o nejklíčovější 
aspekt při výběru on-line prodejce.

Výrobní farmaceutické spo-
lečnosti na území Česka 
produkují tisíce druhů léků 
včetně život zachraňujících. 
Lokální výroba tak přispívá 
nejen ke snižování rizika 
nedostupnosti léků, ale ge-
neruje navíc i příjmy pro 
českou ekonomiku, jak uká-
zala analýza Deloitte zpra-
covaná pro Českou asociaci 
farmaceutických firem. 

Ze získaných dat například 
vyplynulo, že hrubá přidaná 
hodnota lokální farmaceu-
tické výroby činila v roce 
2020 asi 1,5 procenta HDP 
české ekonomiky, tedy přes 
dvacet jedna miliard. Díky 
českému výrobnímu farma-
ceutickému průmyslu bylo 
vytvořeno celkově přes 
37 tisíc pracovních míst, 
přičemž výrobci samotní 

vytvářejí přes 13 tisíc pracovních pozic. Výroba léků 
v ČR ale pomáhá tvořit i příjmy vládnímu sektoru, 
v roce 2020 šlo o objem 16,1 miliardy korun. Nej-
výrazněji k tomu přispěl výběr pojistného na sociál-
ní zabezpečení v objemu 6,2 miliardy. 

Firmy farmaceutického výrobního průmyslu vydá-
vají navíc ročně v průměru (2010–2020) asi 60 mi-
lionů na výzkum a vývoj. Největší tuzemští výrobci 
léků ale investují do výzkumu i stovky milionů 
ročně. Jde o osmé největší výdaje mezi odvětvími 
zpracovatelského průmyslu v Česku. 

HOMEOPACK
3 TUBY LÉKU V BALENÍ

• Ekonomické balení

• Výhodnější cena

• Bez věkového omezení

• Podpora dodržení délky léčby 
u dlouhodobějších obtíží

Zkrácená informace dle údajů na obalu přípravků: Arnica montana 9 CH, datum revize textu: 
31.5.2022. Ricinus communis 5 CH, datum revize textu: 3.10.2022. Hekla lava 9 CH, datum 
revize textu: 24.5.2022. Thuya occidentalis 9 CH, datum revize textu: 31.8.2022. Vícečetné 
balení obsahuje 3 tuby po 4 g. Homeopatické léčivé přípravky ve formě granulí k orálnímu po-
dání. Obsahují sacharózu a monohydrát laktózy. Volně prodejné. Nejsou hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.

inzerce
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JAN ŽÁK NOVÝM  GENERÁLNÍM ŘEDITELEM 
SÍTĚ DR. MAX V ČR 

Generálním ředitelem největší lékárenské sítě 
v České republice je od 1. března Jan Žák. Dosud 
působil na stejné pozici v síti Dr. Max na Sloven-
sku. Podle oznámení generálního ředitele Dr. Max 
Group Leonarda Ferrandina se od 1. března 2023 
generálním ředitelem lékárenské sítě Dr. Max 
v Česku a sesterské distribuční společnosti ViaPhar-
ma stává Jan Žák. Naváže tak na své předchozí pěti-
leté působení v čele sítě Dr. Max na Slovensku. 
V průběhu tohoto období došlo k posílení vedoucí 
pozice značky Dr. Max na slovenském trhu. 

Z posledních aktivit Dr. Max na Slovensku lze zmí-
nit například akvizici 47 lékáren sítě Apotheke Slo-
vakia nebo vybudování logistické základny 
u Sence. 

Jan Žák střídá v nejvyšší funkci sítě Dr. Max (ČR) 
i společnosti ViaPharma Daniela Horáka, který stál 
v čele obou firem bezmála deset let. Před tím, než 
se Jan Žák stal generálním ředitelem Dr. Max na 
Slovensku, zastával vrcholové řídící pozice u mezi-
národních společností jako Metro nebo Ahold. 

Délka života se v ČR 
propadla
Po 40 letech růstu průměrné délky života došlo 
podle nejnovějších statistik v roce 2020 k propadu 
až o jeden rok. Příčinou je vedle covidu také špat-
ný zdravotní stav obyvatel, kdy jsme třetí nejhorší 
v Evropě v oblasti nemocí srdce a cév. Češi tráví až 
čtvrtinu svého života v nemoci, což je u mužů dru-
há nejhorší situace v EU. Podle údajů z roku 2018 
se průměrná délka života prodloužila na 76,1 roku 
pro české muže a 81,9 let pro české ženy. V roce 
2020 však poklesla takzvaná naděje dožití u mužů 
o jeden rok a u žen o 0,7 roku. Na snížení průměr-
né délky života se nejvíce podílela úmrtnost lidí 
starších 75 let, u mužů i mladších.

Registrace nových léků
Evropská léková agentura (EMA) doporučila loni Evropské komisi k registraci pro trh 
Evropské unie 89 nových léků. Mezi nimi jsou zastoupeny zejména hematoonkologic-
ké a onkologické léky, léky na poruchy metabolismu, imunity, na onemocnění štítné 

žlázy a také očkovací látky a antivirotika, včetně přípravků proti onemocnění covid-19. 
Kromě toho EMA minulý rok doporučila rovněž schválit 41 nových účinných látek.

Motolská nemocnice 
slaví jubileum
Historie největší české nemocnice se začala psát 
ve 30. letech 20. století. Tehdy byly nemocničním 
fondem zakoupeny pozemky v pražském Motole. 
V letech 1937 a 1938 se pak začalo s přípravnými 
pracemi na výstavbu nemocničního zařízení 
s kapacitou 1 300 lůžek. Vzhledem k obsazení 
republiky nacistickým Německem byl původní 
plán okrskové nemocnice zjednodušen a v roce 
1941 bylo rozhodnuto vybudovat v Motole provi-
zorní barákovou nemocnici. Cena stavby byla 
30 milionů protektorátních korun, cena vnitřního 
zařízení šest milionů. Částečný provoz nemocnice 
byl zahájen počátkem ledna 1943. Primariáty byly 
obsazeny většinou profesory, jejichž kliniky byly 
zavřeny v důsledku uzavření českých vysokých 
škol. Uvažovalo se o maximální životnosti nemoc-
nice 10 let, a proto byly jako hlavní stavební mate-
riál použity dřevo, tvárnice a cihly. I přesto sloužily 
některé budovy pro léčebné účely až do roku 1997 
a na svém místě stojí dodnes.

Masarykova univerzita 
získá peníze na 
výzkumné centrum
Masarykova univerzita v Brně získá z Evropské 
unie a od státu celkem 850 milionů korun na 
vytvoření výzkumného centra pro vývoj buněčných 
a genových terapií. Část peněz poslouží na moder-
nizaci prostor pro centrum na lékařské fakultě, na 
nové technologie a část si univerzita rozdělí s dal-
šími partnery na výzkumné týmy. Cílem centra je 
propojit výzkum, vývoj a inovace v buněčné 

a genové terapii s léčbou vybraných vzácných one-
mocnění. Pro naplnění cíle univerzita spojila síly 
s dalšími partnery, například univerzitami v Lipsku 
nebo Kodani. Právě s nimi si rozdělí 350 milionů 
korun z EU na lidské kapacity a tréninky výzkumní-
ků. Zbylých 500 milionů od státu poslouží na 
úpravu prostor v univerzitním kampusu v Brně 
a na nové technologie.

Reklama v segmentu 
farmaceutických 
přípravků
Přípravky na bolest, které jsou momentálně 
v populaci jedny z nejužívanějších, vedou také 
žebříček inzerce. Značkou, která měla dle dat 
monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Niel-
sen v loňském roce podle ceníkových cen nejsil-
nější inzerci, je Voltaren. Jeho propagace měla 
hodnotu přes 255 milionů korun. Poměrně těsné 
druhé místo patří značce Nurofen, jejíž reklama 
dosáhla celkové hodnoty téměř 225 milionů 
korun. Třetí byl pak Ibalgin s inzercí přesahující 
179 milionů korun.

HOMEOPACK
3 TUBY LÉKU V BALENÍ

• Ekonomické balení

• Výhodnější cena

• Bez věkového omezení

• Podpora dodržení délky léčby 
u dlouhodobějších obtíží

Zkrácená informace dle údajů na obalu přípravků: Arnica montana 9 CH, datum revize textu: 
31.5.2022. Ricinus communis 5 CH, datum revize textu: 3.10.2022. Hekla lava 9 CH, datum 
revize textu: 24.5.2022. Thuya occidentalis 9 CH, datum revize textu: 31.8.2022. Vícečetné 
balení obsahuje 3 tuby po 4 g. Homeopatické léčivé přípravky ve formě granulí k orálnímu po-
dání. Obsahují sacharózu a monohydrát laktózy. Volně prodejné. Nejsou hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.
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v Bruselu vyvinuli nesmírné úsilí, aby všechna 
naše témata, a nešlo jen o vzácná onemocnění, 
 posunuli kupředu.

Jaká další témata české 
předsednictví na poli zdravotní 
péče vyzdvihlo?

Mezi naše významné agendy patřila onkologická 
onemocnění, která náleží i k prioritám Evropské 
komise. O tom svědčí strategický dokument Evrop-
ský plán boje proti rakovině, který řeší témata od 

základního výzkumu přes aplikovaný výzkum až 
po klinická hodnocení. Obsahuje i doporučení 

k financování a diagnosticko-terapeutické stan-
dardy, včetně dostupnosti inovativních tera-
pií. Navíc, jak jsem již zmínil, byl předložen 
a schválen návrh doporučení Rady k onkolo-
gickým screeningům. Pokud lze vypracovat 
a prosadit takovéto zlaté standardy, v jejichž 
implementaci může být ČR příkladem dal-
ším zemím, pak nevidím důvod, proč by to 
nešlo v dalších terapeutických skupinách.

Vysokou prioritu na ministerstvu i v EU 
mělo téma vakcinace, především v souvis-

losti s posílením důvěry v očkování a bojem 
s dezinformacemi. Otevřela se i témata vzta-

hující se k revizi legislativy v oblasti lidské 
krve, tkání a buněk.

K velkým tématům patřil Evropský 
prostor pro zdravotní data. Jaký je 
váš postoj k této problematice?

Za předsednictví jsme se věnovali i návrhu nařízení 
k Evropskému prostoru pro zdravotní data, jehož 
primárním cílem je harmonizovat sdílení zdravot-
ních údajů v elektronické podobě pro potřeby po-
skytování přeshraniční zdravotní péče. Velkou dis-
kusi spustilo takzvané sekundární využití 
anonymizovaných dat, které bude nutné přesně 
 legislativně vymezit.

…

PHARMA
     PROFIT

Kongres+16

Nenechte si ujít přednášku PharmDr. Jany 
Matuškové, lektorky dispenzační práce a řízení 
klíčových procesů v lékárnách, v níž se zaměří 
na dispenzační práci v rámci symptomatické 
léčby bolesti v krku a při podpoře imunity 
prostřednictvím systémové enzymoterapie.+

28. 3. 2023
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
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TVÁŘÍ V TVÁŘ

Pane náměstku, rozhovor začněme 
pozitivně: jak hodnotíte české 
předsednictví Evropské unii?

Byla to úžasná příležitost pro Českou republiku 
i českou státní správu vést z pozice předsednictví 
diskuse, setkávat se nad našimi i společnými téma-
ty a snažit se o oboustranně prospěšný kompro-
mis. Bylo nesmírně inspirující nabídnout naše při-
pravená témata k projednání v rámci celé Evropské 
unie. Evropská témata jsou spíše obecná a vytvářejí 
rámec pro řešení na národní úrovni: představují 
jistou platformu jako zlatý standard pro národní 
strategie. Jde například o screeningové a onkolo-
gické programy, dostupnost zdravotní péče a další, 
které tvoří evropský rámec pro tvorbu regionálních 
doporučených postupů. Tak lze posouvat kvalitu 
zdravotní péče i kvalitu života pacientů ve všech re-
gionech EU.

Velmi pozitivně vnímám, že například jeden z pro-
jektů schválených Radou EU vychází z českých 
screeningových programů, které slouží jako příklad 
pro doporučení v celé EU.

Evropská rámcová doporučení vycházející z jednot-
ného názoru mohou být vnímána také jako nástroj 

Skončilo předsednictví ČR Evropské unii. Na rozdíl od minulého předsednictví před 
13 lety bylo výjimečně úspěšné, a to zejména na poli zdravotnictví. Pharma Profi t 
oslovil náměstka ministra Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M., s prosbou o komentář 
celoevropských i českých témat, která rezonují Evropou. Rozhovor probíhal ve velmi 
neklidném období, kdy Mgr. Dvořáček průběžně řešil nedostatek antibiotik a antipyretik 
v českých lékárnách. V rozhovoru se však věnujeme nadčasovým tématům, která se týkají 
především lékové politiky ČR.

MUDr. Marta Šimůnková

Zdravotní a léková 
témata českého 
předsednictví EU 
vzbudila zájem

pro jednání s plátci zdravotní péče i pro diskusi 
s odbornými společnostmi na regionální úrovni. 
Každý autonomní region – stát si pak upravuje jed-
notlivá doporučení podle své ekonomické situace.

Cílem aktivit je dosáhnout zlatého standardu, který 
byl Radou Evropy odsouhlasen a který by měl být 
platný ve všech regionech EU. Přestože jde o bru-
selské rozhodnutí, má dopad na kvalitu péče i živo-
ta všech pacientů napříč EU. Plnění doporučení 

Rady Evropy lze chápat i jako kri-
térium pro porovnávání jednotli-
vých regionů.

Silným tématem ČR již po nějakou 
dobu jsou vzácná onemocnění. 
Jakých úspěchů bylo dosaženo 
při českém předsednictví?

Již před třinácti lety Česká republika otevřela téma 
vzácných onemocnění a od té doby bylo dosaženo 
významných pokroků, a to nejen u nás, ale v celé 
Evropě. Síť center pečujících o pacienty se vzácný-
mi onemocněními sdílí své expertizy bez ohledu 
na lokalizaci a státní příslušnost. Ve spolupráci 
s odborníky a pacientskými organizacemi vypraco-
valo české Ministerstvo zdravotnictví Výzvu k vytvo-
ření celoevropské strategie pro vzácná onemocně-
ní, která byla Radou EU přijata za aktivní podpory 
dvaceti členských států. Dokument vyzývá k řešení 
doposud chybějících legislativních norem ke zlep-
šení přístupu k léčbě a k včasné diagnostice vzác-
ných onemocnění.

Za tímto úspěchem se skrývají stovky hodin jedná-
ní na formální i neformální úrovni. Čeští zástupci 

Nezbytná 
revize lékové 

legislativy
„Revizi stávající lékové legislativy 
EU zoufale potřebuje. Bez pevných 

pravidel, na nichž by byla postavena 
zásada udržitelnosti výzkumu, vývoje 

a výroby léčivých přípravků, Evropa 
ztrácí konkurenceschopnost.“

Jakub Dvořáček
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V posledních desítkách let Evropa 
ztrácí na atraktivitě pro 
farmaceutickou výrobu. Vidíte cestu 
z této situace?

Problém vidím v tom, že v EU proběhne základní 
výzkum, který je završen patentem. Ten pak koupí 
nadnárodní společnost se sídlem v zámoří, v EU 
získá delší patentovou ochranu, ale zisky jsou reali-
zovány a daněny jinde než v EU. Profitují akcionáři 
těchto firem.

Proto jsou nutné regulace, protože jen tržní mecha-
nismy nezajistí rovnou dostupnost léčivých příprav-
ků. Farmaceutické společnosti nejsou ani hodné, 
ani zlé, jen se chovají ekonomicky.

V případě celoevropské registrace je nutné zajistit 
v rámci EU rovnou dostupnost léků. V současnosti 
je již iluzorní představa, že uspěje jedna molekula 
z 10 000 původem z vývoje ve firemních laborato-
řích. Většina patentů pochází z akademické sféry. 
Přes investiční fondy kupují farmaceutické 

společnosti patenty na inovativní technologie/léči-
va. Pak není zcela etické tvrdit, že společnost inves-
tovala do výzkumu určitou sumu a nese riziko její 
případné neúspěšnosti. Farmaceutické společnosti 
však zajišťují a financují organizaci klinických studií 
a spuštění výroby, což též představuje nemalé ná-
klady. Bylo by férové nastavit risk-sheringové pro-
středí mezi plátci a výrobci.

Jak se dívá Ministerstvo zdravotnictví 
na očkování, zejména proti chřipce, 
v lékárnách?

Ministerstvo zdravotnictví otevřelo veřejnou deba-
tu. Lékaři a lékárníci poskytli jasnou zpětnou 
vazbu. Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny 
 Parlamentu ČR se vyjádřil jasně – podpora vakcina-
ce v lékárnách v současnosti v podstatě neexistuje. 
Na druhou stranu si nemyslím, že by se proočkova-
nost proti chřipce dramaticky zlepšila zavedením 
očkování v lékárnách. Jde o odpovědnost každého 
jedince. Škoda, že se nevyužila problematická 
 situace ohledně vakcinace v roce 2021, kterou 
třeba využily polské řetězcové lékárny.

Hlásit se můžete prostřednictvím registračního formuláře na www.ckfa.cz PRO ČLENY ČKFA VSTUP ZDARMA

Konferenci
farmaceutických asistentů 

29. dubna 2023 — kongresový sál ikem, praha

zveme vás na

inzerce

TVÁŘÍ V TVÁŘ

Co je cílem změn, které navrhovala 
Česká republika?

Všechny změny by měly směřovat k cíli – 
ke zlepšení fungování systému a ke 

zlepšení zdraví a kvality života pacien-
tů. V určitém kontextu má smysl 
podpořit i farmaceutický průmysl za 
předpokladu, že to bude mít pozi-
tivní dopad na pacienty a občany. 
Nejprve je nutné kalkulovat, zda 
na tuto podporu budeme jako EU 
mít zdroje. To je druhé hledisko. Je 
krásné vyvinout a vyrobit superlék, 

ale k čemu nám bude, když jej sys-
tém nebude schopen uhradit. K pod-

poře průmyslu patří i ochrana dušev-
ního vlastnictví, například prodloužení 

patentové ochrany způsobí, že jeden vý-
robce bude mít po dobu platnosti patentu 

exkluzivně zaručené zisky.

Je dobré podporovat výzkum, ale je nutné hledat 
rovnováhu ve výdajové i příjmové složce a zvažo-
vat, jaký konkrétní přínos bude mít inovace pro 
 pacienty. Sebeúčinnější lék nefunguje, když jej 
 pacient nedostane, protože si zdravotní rozpočty 
plátců nemohou dovolit jej hradit.

Nedojde k přehodnocení cenové 
a úhradové politiky, aby se firmám 
vyplatilo dovážet do ČR léky?

Ceny jsou v ČR stanoveny na základě návrhu a žá-
dosti výrobce. Cena je přesně taková, za jakou je 
výrobce ochoten u nás léčivý přípravek obchodo-
vat. Jde o obchod jako jakýkoli jiný. Vždy je nutné 
jednat o podmínkách na obou stranách. Zvláštní 
skupinou jsou léky na vzácná onemocnění, které 
bývají zpravidla velmi nákladné. Pak je nutné vzít 
v potaz i terapeutický efekt pro reálné pacienty. 
Pokud léčivý přípravek zkvalitní a prodlouží život 
o desítky let, pak má cenu vyjednávat.

Není zcela etické, že farmaceutické firmy mohou dát 
přednost zemím, které představují větší trh. Nejsem 
si jist, zda nejde o národnostní diskriminaci. Přístup 
na trh, tedy dostupnost léčivých přípravků by měla 
být stejná v celé EU. Proč bychom měli podporovat 
vývoj přípravků, které pak nedostaneme?

Jak přijímaly další členské státy 
tyto aktivity?

Nedá se říci, že by jim bránily, ale často 
byla podpora brzděna vysokými nároky 
projektů na zdroje, a to nikoli pouze 
finanční, ale i lidské. Klíčová doporu-
čení navíc vyžadují pravidelnou ak-
tualizaci, což je opravdu velmi ná-
ročná práce. Máme-li se přibližovat 
zlatému standardu péče, a nikoli 
ulpět v šedi průměru, je nezbytné 
do těchto projektů investovat pení-
ze, čas i lidské úsilí. Česko za svého 
předsednictví řeklo, že v aktivitách, 
které byly spuštěny, bude podporo-
vat i své následovníky v předsednictví, 
tedy bezprostředně Švédsko.

Co vás osobně potěšilo v době 
předsednictví?

Osobně mě velice potěšila seznámení a setkávání 
se zajímavými osobnostmi, možnost účasti na 
mnoha událostech a jednáních. Mám velmi pří-
jemný pocit z toho, že českým vizím a strategiím 
naslouchali naši evropští partneři. Je to práce, 
která má smysl a posouvá nás dále. Nesmírně si 
cením spolupráce českých špičkových odborníků, 
bez nichž by naše předsednictví nemohlo být tak 
úspěšné.

Je naprosto jasné, že nelze zvládnout úplně vše, co 
bychom rádi zvládli. Vždy přijde okamžik, kdy mu-
síme přísně selektovat, na co můžeme zdroje vyna-
ložit. Naše kapacity nejsou neomezené. Těžili jsme 
z připravenosti odborných společností, které měly 
své vize a strategie již interně připravené a dovedly 
je vyargumentovat. Výhodou bylo i vynikající od-
borné renomé našich specialistů.

S jakými problémy se potýká revize 
evropské legislativy ohledně léčivých 
přípravků?

Již několik let se řeší nová legislativa k problemati-
ce léčivých přípravků. Jedná se o celém balíku revi-
zí legislativních norem, z nichž část je řešena 
v rámci Farmaceutické strategie pro EU. 

S dosavadními výsledky jednání ne jsem až tak 
úplně spokojený, protože se obávám, že stávající 
 Evropský parlament v čase, který mu zbývá do no-
vých voleb, nezvládne přijmout ani základní legisla-
tivní pravidla a začneme s novým parlamentem 
opět od začátku. Je velmi složité prostudovat, pro-
jednat a přijmout celý komplexní balík změn, který 
je zpracován do velkých podrobností a zahrnuje na-
příklad i mikrobiální rezistenci. Návrhy byly několi-
krát vráceny k přepracování a poslední verze by se 
měla projednat na přelomu zimy a jara 2023.

Mrzí mě to, protože si myslím, že revizi stávající lé-
kové legislativy EU zoufale potřebuje. Bez pevných 
zásad, na nichž by byla postavena zásada udržitel-
nosti výzkumu, vývoje a výroby léčivých přípravků, 
Evropa ztrácí konkurenceschopnost a mohla by být 
i ohrožena dostupnost léčivých přípravků pro 
 evropské občany. Potřebujeme projednat a schválit 
alespoň základní draft. Zatím jsme svědky všestran-
ného lobbingu: odborných společností, pacientů, 
státních institucí, plátců a pochopitelně i průmyslu. 
Výsledná revize balíku farmaceutické legislativy 
bude mít ohromný dopad do zdravotních rozpočtů, 
na dostupnost léků i na farmaceutický průmysl. 
V současnosti výsledek nelze předjímat.

MNOHO LET V CENTRU FARMACEUTICKÉHO DĚNÍ
Je absolventem Univerzity Karlovy a postgraduálně také programu MHA (Master of Healthcare Administration) 
a programu Master of Laws (LL.M.). Nejdříve zastával různé pozice v Charitě České republiky, kde měl na starosti řízení 
rozsáhlých osvětových kampaní či rozvojových a humanitárních projektů po celém světě. V letech 2009–2011 působil 
v divizi investic agentury CzechInvest, státní příspěvkové organizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zaměřené 
na podporu podnikání a investic. Zodpovídal za oblast přímých zahraničních investic do České republiky a správu sítě 
zahraničních zastoupení agentury. Zároveň působil jako poradce ministra na Ministerstvu školství, tělovýchovy 
a sportu ČR. Od roku 2011 až do ledna 2022 zastával Jakub Dvořáček funkci výkonného ředitele AIFP, asociace 
sdružující farmaceutické společnosti s vlastním vývojem nových léčiv. Od února loňského roku působí jako náměstek 
ministra zdravotnictví ČR.

Hlásit se můžete prostřednictvím registračního formuláře na www.ckfa.cz PRO ČLENY ČKFA VSTUP ZDARMA

Konferenci
farmaceutických asistentů 

29. dubna 2023 — kongresový sál ikem, praha

zveme vás na
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Vzhledem k tomu, že loni nebývale řádily viry 
a bakterie a počet lidí, kteří onemocněli chřipkou 
a respiračními nemocemi byl vysoký, zaznamenala 
jmenovaná kategorie rovněž obrovský 49procentní 
meziroční nárůst prodejů co do hodnoty.

Další pořadí volně prodejných kategorií mělo loni 
z hlediska podílu na obratu na rozdíl od roku 2020 
tradiční podobu. Pomyslnou dvojkou se s 12pro-
centním podílem stala kategorie přípravků na bo-
lest, stejný podíl na hodnotě prodejů pak připadá 
i kategorii vitaminů, minerálů a doplňků stravy. 
Mezi těmito dvěma kategoriemi je ale patrný 
jeden rozdíl. Zatímco analgetika zaznamenala loni 

oproti roku 2021 osmiprocentní nárůst hodnoty 
prodejů, vitaminy, minerály a doplňky stravy se za-
řadily mezi OTC kategorie, u nichž naopak došlo 
meziročně k poklesu prodejů co do hodnoty, a to 
o pět procent.

Podíváme-li se na TOP 15 hráčů, zjistíme, že jim 
patří 47procentní podíl na hodnotě v rámci consu-
mer health trhu. Pomyslnou jedničkou mezi TOP 
15 je Dr. Max s podílem 10 %, následovaný společ-
nostmi Sanofi (6 %), Haleon a Stada Česká republi-
ka (v obou případech se 4% podílem). Nejvyšší me-
ziroční nárůst hodnoty prodejů zaznamenala 
společnost Angelini Pharma ČR, konkrétně o 40 %.

Zajímavý je pohled na 
TOP 10 značek, který 
potvrzuje, že nachla-
zení, kašel a rýma 
loni sužovaly dět-
skou i dospělou po-
pulaci ve velké míře. 
Projevilo se to výraz-

ným meziročním ná-
růstem hodnoty pro-

dejů u všech forem 
přípravků značek, jako 

jsou Stoptussin (nárůst 
o 66 %) Paralen (+ 49 %), 

Tantum Verde (+ 47 %) či 
Olynth (+ 42 %).

Veškeré hodnoty prodejů volně prodej-
ných léků jsou uvedeny v koncových ce-

nách včetně DPH.

STABILNÍ E-COMMERCE
Po velkém boomu on-line nakupování v interneto-
vých lékárnách v roce 2020, na který měla zásadní 
vliv pandemie covidu-19, lze konstatovat, že si 
e-commerce v lékárenství udržuje stabilní pozici. 
Z dat společnosti IQVIA vyplývá, že hodnotový 
podíl internetových lékáren na consumer health 
trhu loni činil 14 %, oproti 13 % v roce 2021, 
a v OTC segmentu pak 10‚8 %.

Hodnota prodejů v rámci e-commerce dosáhla 
částky 4‚45 mld. Kč, což představovalo meziroční 
nárůst o 14‚4 %.

Na rozdíl od kamenných lékáren jsou nejsilnější ka-
tegorií v on-line kanálu vitaminy, minerály a doplň-
ky stravy s podílem 14‚8 % na hodnotě tohoto trhu. 
S podílem 7‚9 % pak následuje kategorie analgetik, 
v těsném závěsu za ní jsou kosmetické produkty pro 
ženy (podíl 7‚4 %). O další příčku se pak dělí pří-
pravky na nachlazení, kašel a rýmu a dětská výživa 
se stejným tržním podílem ve výši 6‚5 %.

Veškeré hodnoty prodejů jsou uvedeny v konco-
vých cenách včetně DPH.

PHARMA
     PROFIT

Kongres+16

O tom, kdo jsou lidé generace Z, která vstupuje 
na pracovní trh, v čem se odlišují od ostatních 
a co od nich lze očekávat v pracovním týmu, 
bude ve své prezentaci s názvem Generace 
„Z“ v lékárnách mluvit Mgr. Jana Bryknarová
ze společnosti Ipsos.+

28. 3. 2023
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE

Registrace a další informace:
www.kongrespp.cz

Více na str. 6-7
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inzerce

86‚8 mld. Kč

32‚3 mld. Kč

12 %

je loňská hodnota (v cenách výrobce bez 
DPH) celkových prodejů léků na předpis 
v tuzemských lékárnách a nemocnicích.

činila loni hodnota prodejů v lékárnách s výjimkou 
nemocničních (měřeno v koncových cenách včetně DPH) v takzvaném 
consumer health segmentu, tedy v segmentu volně prodejných léků 
(registrované OTC produkty a doplňky stravy) a produktů pro zdravotní péči.

byl ve srovnání s rokem 
2021 loňský hodnotový 
nárůst prodejů 
v segmentu consumer 
health.

PHARMA DATA

Podle dat společnosti IQVIA je zřejmé, že tuzemský 
farmaceutický trh (zahrnující všechny typy lékáren) 
s léky na předpis v minulém roce co do hodnoty 
vzrostl o 5‚7 procenta. Kategorie volně prodejných 
léků a produktů pro zdravotní péči pak ve všech lé-
kárnách s výjimkou těch nemocničních vzrostla 
o 12 procent. A meziročně vzrostl rovněž 
e-commerce trh, a to o 14‚4 procenta.

TAHOUNEM RX SEGMENTU 
JSOU ORIGINÁLNÍ LÉČIVA
Pokud jde o celkové prodeje léků na předpis v čes-
kých lékárnách a nemocnicích, z dat společnosti 
IQVIA vyplývá, že loni dosáhly hodnoty 86‚8 miliar-
dy korun, což představuje roční nárůst o 5‚7 %. 
Z hlediska objemu prodejů zaznamenal Rx seg-
ment meziroční nárůst o 3‚7 %.

Při podrobnějším pohledu na lékárenský trh je 
patrné, že největší meziroční růst hodnoty prode-
jů Rx léčiv zaznamenaly nemocniční lékárny a lé-
kárny řetězcové, a to o 8‚2 %, resp. o 7‚2 %, zatím-
co v lékárnách nezávislých/neřetězcových došlo 
k poklesu hodnoty prodejů o 1‚4 %. Odlišně se 
v jednotlivých segmentech trhu vyvíjel objem 
prodejů. V nemocničních lékárnách prodeje co do 
objemu v minulém roce poklesly o 2‚6 %, zatímco 
zbytek lékárenského trhu zaznamenal růst 
o 4‚5 %, konkrétně v řetězcových lékárnách pak 
růst objemu prodejů činil dokonce 6‚6 %. 
A objem prodejů meziročně stoupl – o 2‚2 % – 
i v lékárnách nezávislých.

Sedmapadesát procent hodnoty prodejů zajišťova-
lo loni TOP 15 výrobců, z čehož 8 % připadá na spo-
lečnost Novartis, která ale zaznamenala 2% mezi-
roční hodnotový pokles prodejů. Naopak nejvyšší 
meziroční zvýšení hodnoty prodejů dosáhly společ-
nosti AstraZeneca (o 38 %) a Merck & Co (o 23 %).

Data společnosti IQVIA také potvrzují, že tahou-
nem růstu hodnoty prodejů Rx segmentu byla 
originální léčiva. Jejich hodnota prodejů činila 

59‚2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst 
o 5‚9 %.

Veškeré hodnoty prodejů léků na předpis jsou uve-
deny v cenách výrobce bez DPH.

POD TAKTOVKOU VIRŮ A BAKTERIÍ
Kategorie volně prodejných léků (registrované OTC 
produkty a doplňky stravy) a produktů pro zdravot-
ní péči vzrostla v roce 2022 o 12 % na hodnotu 
32‚3 mld. Kč. Pokud jde o objem prodejů, meziroč-
ně se zvýšil o 9‚1 %.

Podíváme-li se na jednotlivé segmenty lékárenské-
ho trhu, je patrné, že v rámci uvedené kategorie 
nejvyšší nárůst hodnoty prodejů zaznamenaly ře-
tězcové lékárny, a to o 16‚5 %. Následují lékárny in-
ternetové s růstem o 14‚4 % a nezávislé lékárny, je-
jichž meziroční nárůst prodejů co do hodnoty činil 
6‚4 %. Z hlediska celkového podílu na hodnotě 
prodejů si nejlépe stojí řetězcové lékárny (46 %), 
podíl lékáren nezávislých loni činil 40 % a na inter-
netové lékárny připadá 14% podíl.

I v loňském roce se potvrdilo, že po mimořádném 
roce 2020, kdy se nejprodávanějšími výrobky co do 
hodnoty staly produkty z kategorie vitaminy, mine-
rály a doplňky stravy, je na pozici lídra opět pevně 
usazená kategorie léků na nachlazení, kašel a re-
spirační potíže. Uvedená kategorie má jednoznač-
ně nejvyšší, a to 18procentní podíl na hodnotě pro-
dejů v rámci volně prodejných léků. A nejen to. 

TUZEMSKÝ 
LÉKÁRENSKÝ TRH 
LONI OPĚT ZAZNAMENAL RŮST

PHARMA
     PROFIT

Kongres+16
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na pracovní trh, v čem se odlišují od ostatních 
a co od nich lze očekávat v pracovním týmu, 
bude ve své prezentaci s názvem Generace 
„Z“ v lékárnách mluvit Mgr. Jana Bryknarová
ze společnosti Ipsos.+
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Z dat zveřejněných počátkem února Českým 
statistickým úřadem vyplývá, že maloobchodní 
tržby se u nás loni meziročně snížily 
o 3‚6 procenta. Poklesly tržby jak za potraviny, 
tak za nepotravinářské zboží. Lékárenský trh 
představuje výjimku. Loni v porovnání s rokem 
2021 rostl ve všech segmentech.

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz
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distribuce, výdej a použití neregistrovaného léčivé-
ho přípravku při předpokládaném nebo potvrze-
ném šíření původců onemocnění, toxinů, chemic-
kých látek nebo při předpokládané nebo potvrzené 

radiační nehodě nebo havárii, které by mohly zá-
važným způsobem ohrozit veřejné zdraví.

DŮVODY VÝPADKŮ
Dle hlášení držitelů rozhodnutí o registraci jsou nej-
častěji dodávky léčiv přerušené z výrobních důvodů. 

Problémy s kapacitou a distribucí jsou druhým nej-
častěji uváděným důvodem výpadků. Naopak nízká 
výše stanovené úhrady nebo maximální ceny je nej-
méně častým důvodem, se kterým se SÚKL v hláše-
ních o přerušení dodávek setkává.

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, 
z. s. spustila v druhé polovině minulého roku 
proces uzavírání nové verze Smlouvy o užívání 
vnitrostátního systému NSOL (dále jen Smlou-
vy) všemi tzv. koncovými uživateli, tedy společ-
nostmi provozujícími lékárenskou či distribuční 
činnost. Jedná o se o verzi Smlouvy 4.0.

Změny ve Smlouvě 4.0 reflektují některé po-
žadavky formulované nadnárodními zástupci 
evropských stakeholderů, některé reagují na 
vývoj systému a právní úpravy. 

Tyto úpravy zlepšují podmínky pro koncové 
uživatele NSOL z hlediska ochrany jejich dat 
a nakládání s údaji uvedenými v NSOL.

Na verzi Smlouvy 4.0 postupně přechází přes 
1 600 subjektů, z toho téměř 850 subjektů má 
již k 20. únoru tohoto roku novou verzi smlou-
vy s NOOL uzavřenou a jejich počet se každým 
týdnem zvyšuje.

V rámci podepisování nové verze Smlouvy do-
chází také ke kontrole a případné opravě úda-
jů o koncových uživatelích a jejich provozov-

nách. Nejvíce požadavků koncových uživatelů 
se týká právě žádostí o opravu těchto údajů.

Vložené či zaslané smlouvy v některých pří-
padech obsahují nedostatky různých podob – 
chybné informace v hlavičce smlouvy, vložena 
pouze část smlouvy, smlouva není podepsána 
zástupcem statutárního orgánu společnosti, 
neplatný elektronický podpis, smlouva bez 
podpisu apod. Trpělivosti a spolupráce při je-
jich řešení si velmi vážíme.

Celý proces podpisu nové verze smlouvy pro-
bíhá přes webový formulář, do něhož se uživa-
telé přihlašují přístupovým klíčem s platností 
omezenou na tři měsíce. Pokud platnost pří-
stupového klíče vypršela, jednoduše lze za-
žádat o nový na adrese registrace@czmvo.cz. 
Proces podpisu smlouvy je uveden na: https://
www.czmvo.cz/cs/aktuality/nova-smlouva-o- 
uzivani-nsol-koncovymi-uzivateli/.

O  úspěšné verifikaci smlouvy není koncový 
uživatel informován. Pracovníci NOOL jej in-
formují pouze v případě, že je třeba smlouvu 
opravit či něco ve vztahu ke smlouvě doplnit.

Velké díky patří všem zástupcům lékáren 
a distributorů za jejich ochotu a spolupráci 
v této věci.

Už jste podepsali novou Smlouvu?
Podepisování nové verze Smlouvy o  užívání vnitrostátního Národního systému pro ověřování pravosti léčiv 
(NSOL)  koncovými uživateli stále pokračuje.

KOMERČNÍ  PREZENTACE

1  Uvedením léčivého přípravku na trh v České republice se pro účely zákona o léčivech rozumí jeho předání po dokončení výroby, dodání z jiného členského 
státu nebo uskutečnění dovozu, které jsou provedeny za účelem distribuce léčivého přípravku vyjma jeho použití v rámci klinického hodnocení.

Důvod (přerušení)

Výrobní důvody (včetně závad v jakosti)

Kapacitní / distribuční důvody

Obchodní / marketingové důvody

Procesně-registrační důvody

Nízká výše stanovené úhrady / max. ceny

MARKET REPORT

PHARMA FOKUS

Informace o přijatých oznámeních o zahájení, pře-
rušení, obnovení nebo ukončení uvádění léčivého 
přípravku na trh zveřejňuje Ústav na svém webu 
v databázi léčivých přípravků a v přehledu Market 
report – viz QR kód.

MARKET REPORT
Market report obsahuje nejen informace o zaháje-
ní, přerušení, obnovení nebo ukončení dodávek 
léčiv, důvod případného přerušení i předpokláda-
ný termín obnovení dodávek, ale také vyhodnocení 
nahrazujících léčivých přípravků.

V databázi je možné vyhledávat dle časových para-
metrů (data platnosti a data odeslání hlášení), typu 
hlášení (zahájení, přerušení, obnovení, ukončení), 
úhrady (hrazený/nehrazený) a samozřejmě také dle 
názvu přípravku. Odborná veřejnost jistě využije 
vyhledávání dle kódu SÚKL nebo ATC skupiny. Vý-
sledky vyhledávání obsahují odkazy na detail 

léčivého přípravku v databázi léčiv, kliknutím na 
název ATC skupiny se zobrazí pouze hlášení pro pří-
pravky z této lékové skupiny. Nově je také možné 
nechat zobrazit pouze poslední platná hlášení, 
čehož se dá využít právě při hledání v rámci jedné 
ATC skupiny, aby uživatel získal přehled o aktuálně 
dostupných alternativách. „Je pro nás prioritou, 
aby Státní ústav pro kontrolu léčiv tímto způsobem 
zajistil dostatečné informace, které dostal v hlášení 
od držitele rozhodnutí o registraci. Tento způsob 
ověření dostupnosti konkrétního léčivého příprav-
ku mohou využít jak lékaři, tak i lékárníci a pacien-
ti,“ dodala Mgr. Irena Storová, ředitelka SÚKL.

Samozřejmostí je možnost exportu výsledků do 
souboru XLS pro případné další zpracování.

Lékárníkům a lékařům jsou data o výpadcích po-
skytována nejen prostřednictvím databáze umístě-
né na webu SÚKL, ale také ve formátu strojově či-
telných. Od 1. března 2023 dochází ke změně 

datového rozhraní, konkrétně bude databáze obsa-
hovat hlášení i pro přípravky, které již nejsou regis-
trované, a data budou nově obsahovat kód ATC 
a datum odeslání k hlášení. Tato data lze využít 
třeba při předepisování v lékařském softwaru, aby 
byl lékař již při předepsání informován, že s do-
stupností nějakého přípravku může být problém.

HLÁŠENÍ PRO SÚKL
Ústav denně zpracovává hlášení od držitelů roz-
hodnutí o registraci a vyhodnocuje nahraditelnost 
takových léků jak z pohledu generické substituce, 
tak z pohledu klinické praxe (dotazujeme se i od-
borných společností). „Pokud zjistíme, že lék není 
nahraditelný, ověřujeme i případný vývoz do zahra-
ničí, pokud ohrožuje dostupnost léků na českém 
trhu, informujeme obratem Ministerstvo zdravot-
nictví ČR, které může v případě závažné nedostup-
nosti vývoz konkrétního léčiva zakázat formou 
opatření obecné povahy,“ popsala Irena Storová.

ŘEŠENÍ NEDOSTUPNOSTÍ V RÁMCI SÚKL
K zajištění dostupnosti obtížně nahraditelných 
nebo nenahraditelných léčivých přípravků využívá 
SÚKL několik nástrojů, a to umožnění uvedení cizo-
jazyčné šarže daného registrovaného léčivého pří-
pravku na trh, nebo specifický léčebný program, 
kterým je umožněna distribuce a výdej v ČR nere-
gistrovaného léčivého přípravku. V některých pří-
padech také komunikujeme s držiteli rozhodnutí 
o registraci alternativních léčivých přípravků, které 
však nejsou obchodované, ohledně jejich možné-
ho uvedení na trh po dobu nedostupnosti daného 
léčiva, nebo řešíme s distributory možnost indivi-
duálního dovozu neregistrovaných léčivých pří-
pravků do ČR. Dalším nástrojem je mimořádné 
opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se po 
vydání odborného stanoviska SÚKL dočasně povolí 

Držitelé rozhodnutí o registraci mají povinnost 
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) 
nahlásit zahájení uvádění léčivého přípravku 
na trh1, případné přerušení, následné 
obnovení či ukončení dodávek. SÚKL je tak 
o aktuálním stavu dodávek léčivého přípravku 
informován, pokud je hlášení provedeno.

KDE HLEDAT INFORMACE
O DOSTUPNOSTI LÉKŮ?

Státní ústav pro kontrolu léčiv
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Na to, jaký je o služby v lékárnách zájem a které 
další by tam lidé případně rádi ještě využili, se za-
měřil výzkum, jenž pro časopis Pharma Profit ex-
kluzivně realizovala společnost NielsenIQ. Uskuteč-
nil se prostřednictvím internetového sběru (CAWI). 
Respondenti jsou součástí Českého národního pa-
nelu. Jde o internetovou populaci 15+ a analýza 
dat byla uskutečněna na vzorku 519 respondentů. 
Terénní sběr dat proběhl v době od 8. do 15. února 
2023.

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 
Ve výzkumu bylo respondentům představeno 
16 možných služeb, které některé lékárny již po-
skytují nebo by mohly poskytovat v budoucnu. 
O některé z nich byl mezi dotázanými zaznamenán 
velký zájem. Níže je uveden seznam deseti 
nejatraktivnějších.

•  Kontrola mateřských znamének – zájem o tuto 
službu projevilo 50 % dotázaných.

•  Měření hladiny CRP (C-reaktivní protein) – zájem 
o něj projevilo 45 % dotázaných.

•  Měření cévního věku – zájem o tuto službu proje-
vilo 44 % dotázaných.

•  Měření hladiny cholesterolu – zájem o něj proje-
vilo 42 % dotázaných.

•  Vyšetření očí (např. syndromu suchého oka) – 
zájem o něj projevilo 42 % dotázaných.

•  Měření hladiny cukru – zájem o tuto službu pro-
jevilo 39 % dotázaných.

•  Měření plicního věku – zájem o tuto službu pro-
jevilo 39 % dotázaných.

•  Program testování paměti – zájem o tuto službu 
projevilo 37 % dotázaných.

•  Měření tlaku – zájem o něj projevilo rovněž 37 % 
dotázaných.

•  Lékové poradenství/konzultace – zájem projevilo 
36 % dotázaných.

ZAJÍMAVÉ DETAILY
Z výzkumu vyplynulo i několik zajímavých detailů 
k jednotlivým představeným doplňkovým 
službám. 

1. Kontrola mateřských znamének
Tato služba zaznamenala zájem u 50 % dotázaných, 
významně větší byl mezi ženami, respondenty ve 
věku 35–54 let a skupinami se středním a vyšším 
vzděláním a obecně staršími respondenty. Tato služ-
ba, která je v současnosti poskytována pouze nára-
zově, byla využita téměř 7 % dotázaných.

2. Měření hladiny CRP 
Vzbudilo zájem u 45 % dotázaných. Význačně větší 
byl mezi ženami, respondenty se středním a vyš-
ším vzděláním a obecně staršími respondenty. 

3. Měření cévního věku 
Zájem o něj vyjádřilo 44 % dotázaných s tím, že vý-
razně vyšší byl mezi ženami, respondenty se střed-
ním a vyšším vzděláním a obecně staršími respon-
denty. Službu aktuálně využila necelá 2 % 
dotázaných.

4. Měření hladiny cholesterolu
Tato služba zaznamenala zájem u 39 % dotáza-
ných, a to bez rozdílu mezi pohlavími, napříč všemi 
věkovými i vzdělanostními skupinami. 

5. Vyšetření očí (např. syndromu suchého oka)
Zájem o tuto službu projevilo téměř 42 % dotáza-
ných, častěji šlo o ženy a napříč o všechny věkové 
i vzdělanostní skupiny. 

6. Měření hladiny cukru
Zaznamenalo zájem u 42 % dotázaných, a to bez 
významných rozdílů mezi pohlavími, napříč všemi 
věkovými i vzdělanostními skupinami. Služba je 
aktuálně využívána téměř 5 % dotázaných.

7. Měření plicního věku 
Vzbudilo zájem u více než 39 % dotázaných. Více 
mu byly nakloněny ženy, zájem o něj byl bez vý-
znamnějších odchylek shodný napříč všemi věko-
vými i vzdělanostními skupinami. Služba je aktuál-
ně využívána 4 % dotázaných.

8. Program testování paměti 
Zaujal 37 % dotázaných – bez významných rozdílů 
mezi pohlavími, napříč všemi věkovými 

i vzdělanostními skupinami. Služba je aktuálně vy-
užívána pouze 2 % dotázaných.

9. Měření tlaku
Zaznamenalo zájem u 37 % dotázaných bez rozdílů 
mezi pohlavími, napříč všemi věkovými i vzděla-
nostními skupinami. Služba je aktuálně využívána 
téměř 11 % dotázaných.

10. Lékové poradenství / konzultace
O tuto službu projevilo zájem 36 % dotázaných, vý-
znamně větší byl mezi ženami a respondenty se 
středním a vyšším vzděláním, a to bez významných 
rozdílů mezi věkovými skupinami. Služba je aktuál-
ně využívána více než 8 % dotázaných.

11. Na e-shopu – online poradna / e-mail / chat
O tuto službu vyjádřilo zájem 28 % dotázaných – 
významně větší zájem byl mezi ženami a obecně 
mladšími respondenty. Služba je aktuálně využívá-
na téměř 7 % dotázaných.

12. Diagnostika pleti (dermokoutek)
Vyvolala zájem u jedné pětiny dotázaných. Vý-
znamně větší byl mezi ženami a obecně mladšími 
respondenty. Služba je aktuálně využívána více než 
2 % dotázaných.

13.  Program nácviku správné inhalační 
techniky

Tato služba zaznamenala zájem ,pouze‘ u necelé 
pětiny dotázaných, přičemž mírně vyšší zájem o ni 
projevili mladší respondenti. 

Mezi službami, které ve výčtu respondentům chy-
běly, například uvedli určení krevní skupiny, zjiště-
ní hladiny potřebných látek v těle (draslíku aj.), 
měření tuku a svalové hmoty v těle, testy na aler-
gie či konzultace s psychologem.

Toto je stručný pohled na výsledky exkluzivní stu-
die, detailnější pohled na získaná data bude k dis-
pozici jako součást chystané syndikované studie 
Pharma Shopper Trends 2023. 

Doplňkové služby, jako je měření cévního věku či testování 
paměti, nejsou v tuzemských lékárnách vyloženou novinkou. 
Lidé je mohou využívat již několik let.

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

SLUŽBY 
V LÉKÁRNÁCH LOGISTICS UNLIMITED

HLAVNÍ TÉMA:

24–26/05/2023, O2 UNIVERSUM, PRAHA
Logistika bez limitů aneb návrat logistiky a dopravy do pozice oboru 
s neomezeným potenciálem. To bude hlavním tématem 26. ročníku 
největšího setkání logistických a dopravních profesionálů v České 

republice, kongresu EASTLOG 2023. Postpandemické napětí a válka 
na Ukrajině přinášejí problémy a nedostatky. Zmiňme vysoké náklady 

na pohonné hmoty, nárůst cen energií, omezení v přeshraniční a globální 
dopravě, nedostatek pracovních sil mimo jiné z Ukrajiny, obavy firem 

z dalšího vývoje a odkládání potřebných investic. EASTLOG 2023 bude 
ideální platformou pro diskuzi s kolegy z oboru a hledání řešení obtížných 

situací včetně odemčení nyní limitovaného potenciálu logistiky.

www.eastlog.cz UNIKÁTNÍ  AKCE SKUPINY

PRO UŽIVATELE LOGISTICKÝCH SLUŽEB VSTUP ZDARMA

REGISTRUJTE SE UŽ NYNÍ: 
WWW.EASTLOG.CZ/REGISTRACE

Chcete se zapojit do debaty o tom, jak udělat logistiku opět neomezenou?
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obchodního centra funguje ordinace praktického 
lékaře: „Jmenuje se Moje ambulance, funguje tam 
několik lékařů, kteří se střídají ve službě a ordinují 
až do večerních hodin. S lékaři jsme navázali spolu-
práci, můžeme se na sebe kdykoliv obrátit, když je 
třeba něco vyřešit. Informujeme je například 
o tom, jaká antibiotika či jiné léky jsou dostupné, 
snažíme se mít k dispozici léčivé přípravky, které 
lékaři často předepisují, i produkty, které z volně 
prodejného sortimentu doporučují.“

RŮZNORODÁ KLIENTELA
Charakteristickým rysem klientely hradecké lékár-
ny WPK je její pestré složení. Jde o zákazníky prak-
ticky všech věkových skupin, stálé klienty, kteří 
v okolí bydlí či mají lékaře a lékárnu navštěvují 
v podstatě pravidelně, i ty zcela náhodné. A další 
skupinu pak tvoří lidé, kteří v okolí pracují, a v lé-
kárně se zastaví buď cestou do zaměstnání, během 
polední pauzy, nebo když jdou z práce domů.

Vzhledem k umístění lékárny je celkem logické, že 
se velmi liší klienti, kteří ji navštěvují ve všední dny 
a o víkendu. V pracovních dnech jde spíše o stálé 
zákazníky, během víkendu o náhodnou klientelu, 
jež se rekrutuje z návštěvníků obchodního centra, 

doplatek na lék až o polovinu a u volného prodeje 
se za nákup načítají body, za které je pak možné zís-
kat slevu na další nákup volně prodejného sorti-
mentu.“ Podle jejích slov minimálně 75 procent zá-
kazníků věrnostní kartu vlastní a využívá ji.

DERMOKOSMETICE A ČAJŮM SE DAŘÍ
O hradecké WPK lékárně nelze prohlásit, že by v ní 
výrazně převažovala buď expedice Rx přípravků, 
nebo prodeje OTC sortimentu. Jak potvrzuje ve-
doucí lékárnice, podíl Rx a OTC přípravků na obratu 
je v poměru zhruba 40 : 60 procentům.

„Pokud jde o léky na recept, převažuje preskripce 
praktických lékařů, vydáváme samozřejmě dost 
léků na kardiovaskulární onemocnění či diabetes 
mellitus,“ vyjmenovává a zároveň upozorňuje, že 
nově před časem spustili rezervační systém, takže 
pacienti si mohou v rámci eReceptu lék zarezervo-
vat a na vyzvání lékárny si ho přijít vyzvednout.

Z volně prodejného sortimentu patří k silným ka-
tegoriím dermokosmetika. „V lékárně máme zří-
zený dermokoutek i proškolené kolegyně, které 
jsou schopny zákazníkům poradit ohledně 

kteří tam přijeli nakupovat a při té příležitosti za-
jdou i do lékárny.

Jak uvádí vedoucí lékárnice, velkou zákaznickou 
skupinu tvoří senioři: „Mimo jiné využívají toho, že 
máme zavedený věrnostní program, takže mají 
nižší doplatky na léky na předpis. Navíc jsou zvyklí, 
že v lékárně poskytujeme konzultace a snažíme se 
každému klientovi věnovat dostatek času.“

Další početnou skupinou jsou maminky s malými 
dětmi. „Kromě toho, že přímo v obchodním centru 
je ordinace praktického lékaře, v našem okolí fun-
guje několik ordinací dětských lékařů, takže cestou 
od nich se zde maminky obyčejně zastaví. Navíc 
máme i poměrně širokou nabídku dětského sorti-
mentu, jako jsou například lahvičky, savičky či dět-
ské čaje,“ říká Mgr. Hetešová Žáková a dodává, že 
kromě praktických lékařů pro děti i dospělé k nim 
do lékárny chodí i pacienti z okolních ordinací spe-
cialistů a také v nemalém počtu i pacienti z hradec-
ké fakultní nemocnice.

Jak už bylo řečeno, zákazníci mohou využívat věr-
nostní systém, který mají v lékárně zaveden. Kateři-
na Hetešová Žáková k tomu říká: „Kartička má dvě 
základní funkce. U léků na recept se díky ní snižuje 
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nebo oblečení. NÚ: Erytém, svědění; případné NÚ je možné omezit použitím přípravku po co nejkratší dobu. IT: Nejsou známy. TL: Přípravek by neměl být v průběhu těhotenství ani kojení používán, pokud to není nezbytně nutné. D: Dospělí: 3 g (6-7 cm vytlačeného 
gelu) v tenké vrstvě na postižené místo 2x – 3x denně, vmasírovat do kompletního vstřebání. Doba léčby je 7-15 dnů. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika. Reg.č.: 29/087/01-C. Uchovávání: 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Datum poslední revize textu SPC: 19. 10. 2021. Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelini.cz

 Sengupta S, Velpandian T, Kabir SR, Gupta SK: Analgesic efficacy and pharmacokinetics of topical nimesulide gel in healthy human volunteers: double-blind comparison with piroxicam, diclofenac and 

22_03_01_10829

Aulin gel_22_inzerce_odbor_Pharma Profit_240x170.indd   1 17/03/2022   16:12

inzerce

…

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

Na lékárenském trhu funguje hradecká lékárna 
WPK od roku 2013. Jejím majitelem je rakouská 
společnost Wiener Privatklinik, která tehdy koupila 
síť lékáren Vital. Z nich si ponechala jednu lékárnu 
v Hradci Králové v obchodním centru a další pak 
v Praze a provozuje je pod značkou WPK.

PŘESTĚHOVÁNÍ ZNAMENALO 
NEJEDEN BENEFIT
První dva roky byla lékárna WPK umístěna v rámci 
obchodního centra na jiném místě než v součas-
nosti. „V roce 2015 se naskytla možnost se 

přestěhovat, protože centrum se modernizovalo. 
Přemístění lékárně přineslo nejednu výhodu. Nyní 
jsme na daleko dostupnějším místě. Lékárna je 
vidět ze zastávky MHD na hlavní ulici, což přiláká 
mnohem více zákazníků. Jedna stěna lékárny je 
prosklená, takže sem jde i denní světlo. I to je vý-
hoda,“ pochvaluje si vedoucí lékárny Mgr. Kateřina 
Hetešová Žáková.

A nejde o jediné výhody, z nichž může lékárna těžit. 
Dalším benefitem rozhodně je frekventované místo, 
na kterém se nachází. Obchodní centrum totiž leží 
na spojnici hlavního nádraží a centra Hradce 

Králové. Navíc má otevřeno sedm dní v týdnu, takže 
do ní lze bez problémů zajít i během víkendu.

„Navíc máme otevřeno do pozdnějších večerních 
hodin, čehož lidé také využívají. Lékárny v okolí za-
vírají v 18 hodin, kdežto zde je otevřeno až do osmi 
večer. Určitě nám také pomohlo, že byla v Atriu po 
rekonstrukci otevřena další prodejna potravin. Pů-
vodně zde fungovalo pouze Tesco, ale nově k němu 
přibyl Lidl, který přilákal další zákazníky, což jsme 
zaznamenali i v lékárně,“ popisuje Kateřina Hete-
šová Žáková a zároveň upozorňuje na ohromnou 
výhodu, která spočívá v tom, že v 1. patře 

Lékárna WPK v obchodním centru Atrium 
v Hradci Králové disponuje prostornou 
ofi cínou, v níž mají zákazníci volný přístup 
k většině regálů. Právě tento koncept se lékárně 
velmi osvědčil. Dalším jejím benefi tem je stabilní 
personální složení, které oceňují zejména stálí zákazníci.

Markéta Grulichová,  marketa.grulichova@atoz.cz

KONCEPT 
OTEVŘENÉ OFICÍNY
SE MAXIMÁLNĚ OSVĚDČIL

2013Založena:

Letem světem 
lékárny
Lékárna WPK

Sídlo: Dukelská 1713/7, Hradec Králové

8
Počet 
zaměstnanců:

165 m²

90 m²

Celková plocha:

Plocha ofi cíny: 
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placebo Eur J Clin Pharmacol (1998) 54: 541-547.
Zkrácená informace o přípravku AULIN 30 mg/g gel: S: Nimesulidum 30 mg v 1 g gelu. I: Symptomatická léčba bolesti a zánětu, při poranění měkkých tkání (podvrtnutí, vymknutí, naražení apod.) nebo u akutní traumatické tendinitidy. KI: Hypersenzitivita na léčivou 
látku nebo pomocné látky, alergická reakce na NSAID v anamnéze, aplikace na kůži poraněnou nebo postiženou lokální infekcí, současné používání s jinými lokálními přípravky, podávání dětem mladším 12 let. ZU: Gel by se neměl dostat do kontaktu s očima nebo 
sliznicemi, neměl by být aplikován pod okluzivní obvazy. Po aplikaci si umýt ruce. Varování před vystavováním ošetřeného místa přirozenému nebo umělému UV záření pro snížení rizika fotosenzitivity. Přípravek může způsobit přechodné žluté zabarvení ošetřené kůže 
nebo oblečení. NÚ: Erytém, svědění; případné NÚ je možné omezit použitím přípravku po co nejkratší dobu. IT: Nejsou známy. TL: Přípravek by neměl být v průběhu těhotenství ani kojení používán, pokud to není nezbytně nutné. D: Dospělí: 3 g (6-7 cm vytlačeného 
gelu) v tenké vrstvě na postižené místo 2x – 3x denně, vmasírovat do kompletního vstřebání. Doba léčby je 7-15 dnů. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika. Reg.č.: 29/087/01-C. Uchovávání: 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Datum poslední revize textu SPC: 19. 10. 2021. Přípravek není vázán na lékařský předpis a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelini.cz
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20. 4. 2023, WPP Campus, Praha

Smyslem summitu je, aby se lidé, kteří se věnují udržitelnosti ve svých firmách, mohli každoročně scházet 
a sdílet informace o projektech s profesionály z jiných společností, často z úplně odlišných oborů a odvětví. 

Zároveň chceme propojit byznysovou a vědeckou komunitu zabývající se udržitelností.

Večerní program – čas na networking
Po celodenní inspiraci v oblasti udržitelnosti se jen málokomu 
chce domů. Většina by uvítala možnost setkat se s dalšími 
odborníky na udržitelnost a prodiskutovat s nimi zjištění 
summitu a prezentované projekty. Sustainability Summit proto 
zakončí společenská událost, 
která dá účastníkům další 
příležitost k networkingu. 

Ocenění nejlepších projektů roku 2023
Realizace úspěšného projektu udržitelnosti – takového, který 
skutečně dosahuje osvědčených výsledků – vyžaduje čas, 
energii a odhodlání. A nakonec by měl přijít nejen přínos pro 
životní prostředí či společnost, ale i uznání pro ty, kteří projekt 
realizovali. Takové ocenění 
přijde na závěr Sustainability 
Summitu, kdy vyzdvihneme 
nejlepší udržitelné projekty 
vybrané vědeckou radou.

       Vědecká kavárna – prostor pro vědu
Jedním z hlavních cílů Sustainability Summit je zlepšit kontakty 
a porozumění mezi byznysem a vědou. A kde jinde se věda dělá 
nejčastěji než na univerzitách? Z tohoto důvodu Sustainability 
Summit nabízí platformu pro výzkumníky, profesory a studenty, 
aby prezentovali své 
akademické projekty v oblasti 
udržitelnosti dalším kolegům, 
vědcům i lidem z byznysu, 
kteří se zajímají o vědeckou 
stránku udržitelnosti.  

Co vás čeká na prvním ročníku summitu?
Dopolední program: Blok odborných 
prezentací na téma udržitelnost a byznys
• Kdo je to sustainability manager, 

jak ho najít a co musí umět?
• Byznys a věda – partneři, nebo protivníci v udržitelnosti?
• Financování a udržitelnost
• ESG reporting – zkušenosti, 

příklady, náměty
• Komunikace s dodavateli 

a odběrateli o naplňování 
strategií udržitelnosti

• ... a další témata

Panelová diskuze: 
Role CEO v udržitelné strategii fi rmy
CEO mají zásadní roli při transformaci společností k udržitelnému 
podnikání. Panelisté se podělí o různé postřehy a kroky, 
které zvažují v reakci na environmentální a sociální problémy. 
Dozvíme se, jaké znalosti a dovednosti potřebují CEO při 
zavádění a prosazování ESG 
a udržitelnosti. 

Odpolední program: Udržitelné případové 
studie projektů, které opravdu fungují
Nedílnou součást summitu tvoří prezentace úspěšných 
případových studií (best practices) v oblasti udržitelnosti, tedy 
projektů, které prokazatelně pomohly životnímu prostředí či 
společnosti. Pokud takový projekt máte, doporučujeme vám 
jej přihlásit k posouzení 
vědeckou radou pro zařazení 
do programu summitu. 

DĚKUJEME PARTNERŮM, KTEŘÍ SE JAKO PRVNÍ PŘIPOJILI K SUSTAINABILITY SUMMITU:

UŽ V DUBNU SE KONÁ PRVNÍ ROČNÍK! 

Registrujte se už dnes na: www.SustainabilitySummit.cz/registrace

PARTNEŘI 
SUMMITU:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:PARTNER TECHNIKY: DTP PARTNER:

PARTNER 
E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

PARTNER 
DESIGNU:

POD ZÁŠTITOU:

ODBORNÝ GARANT:

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

UNIKÁTNÍ AKCE SPOLEČNOSTI:

SPECIÁLNÍ 
PARTNEŘI 
SUMMITU:

NADAČNÍ PARTNER: SESTERSKÉ PROJEKTY:

BALENISV
ET

0120-23_SUSU_INZ_NEW_2023_do_pp_240x340.indd   60120-23_SUSU_INZ_NEW_2023_do_pp_240x340.indd   6 08.03.2023   12:2108.03.2023   12:21

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

různých problémů s pletí a doporučit vhodný pří-
pravek. Klienti si na tuto službu již zvykli a der-
mokosmetika jde u nás dobře na odbyt, a to včet-
ně opalovacích přípravků pro děti,“ pochvaluje si 
Kateřina Hetešová Žáková.

Před časem v lékárně zřídili i jakýsi čajový koutek. 
„Pozorovali jsme, že čajů u nás klienti nakupují dost, 
proto jsme to v oficíně trochu přeorganizovali a zřídi-
li speciální koutek se širokým výběrem čajů vícero 
značek. Tahle kategorie nám dělá radost,“ říká.

Další kategorií, která se v poslední době v hradecké 
lékárně takříkajíc rozjela, jsou inkontinentní po-
můcky. Velkou nabídku tam mají, i pokud jde 
o různé typy bandáží či tejpů. A již roky zavedenou 
kategorií je i homeopatie. „Měli jsme kolegyni, 
která se homeopatii věnovala, takže sortiment 
jsme měli bohatý jak co do homeopatik polykom-
ponentních, tak monokomponentních. Kolegyně 
sice přes časem odešla, ale má svoji praxi, takže na 
konzultace k ní můžeme pacienty odkázat. A ho-
meopatika samozřejmě vedeme dál. Spolupracuje-
me s firmou Boiron, od níž máme v nabídce poly-
komponentní i monokomponentní přípravky,“ 
popisuje Mgr. Hetešová Žáková a zároveň poukazu-
je na to, že mezi jejich klientelu patří i mladší ge-
nerace: „Je znát, že mladší lidé přistupují ke 
svému zdraví přece jen jinak než dřív a myslí více 
na prevenci. Pozorujeme, že mladší zákazníci 
hodně nakupují například přípravky na podporu 
imunity či kloubní výživu.“

HLAVNÍ PILÍŘE ÚSPĚCHU
Podle magistry Hetešové Žákové základní ideou 
konceptu jejich lékárny je otevřená oficína, takže 
zákazníci mají volný přístup k regálům, kde se 
mohou na naprostou většinu produktů podívat. 
„Dále stavíme na individuálním přístupu ke klien-
tům. Věnujeme jim dostatek času, abychom je vy-
slechli a poradili tak, aby se pro ně vybraný přípra-
vek maximálně hodil. Právě osobním přístupem 
a také šíří sortimentu i koncepcí oficíny se snažíme 
být konkurenceschopní, protože stejně jako asi 
všude i zde je v našem okolí několik dalších 

lékáren. A naši zákazníci jsou už za ty roky zvyklí, že 
se jim maximálně věnujeme, nepospícháme na ně 
a popovídáme si s nimi,“ vysvětluje.

V souvislosti s otevřenou oficínou, kde mnoho zá-
kazníků nezamíří rovnou k táře, ale k některému 
z regálů, podotýká, že od personálu to vyžaduje 
specifický styl práce: „Ke klientům, když si něco vy-
bírají, chodíme do prostoru. Chce to trochu cviku, 
ale člověk za chvíli pozná, zda si zákazník jde pro 
konkrétní věc a ví, co chce, nebo zda si potřebuje 
něco vybrat, ale tápe, co by bylo vhodné, a proto 
uvítá, když ho oslovíme a poradíme mu. Při oslovo-
vání klientů je třeba být citlivý, ale většina našich 
stálých zákazníků si na náš koncept zvykla a vrací 
se právě proto, že jim to tady u nás vyhovuje.“

Jak dále vedoucí lékárny zmiňuje, klienti už si také 
zvykli, že pokud požadují produkt, který zrovna ne-
mají a není ve výpadku, bez problémů ho objedna-
jí: „Zákazníci nám často říkají, že už byli i v jiných 
lékárnách, kde se přípravek nedařilo objednat.“

Kromě širokého sortimentu poskytují v lékárně 
také různé služby od měření krevního tlaku přes lé-
kové poradenství až po odvykání kouření. „Máme 
zřízený koutek, který poskytuje během konzultací 
dostatek soukromí,“ podotýká Kateřina Hetešová 

Žáková a dodává, že o odvykání kouření je zájem 
proměnlivý: „Někdy se sejde několik zájemců na-
jednou, pak nějakou dobu třeba nikdo.“

DOBRÝ A STÁLÝ KOLEKTIV NAD ZLATO
Letákové akce se už běžně využívají i v lékárnách, 
ale v té hradecké od letáků po nějaké době upusti-
li. „Snažíme se ceny produktů kontinuálně držet na 
příznivé úrovni. Snažíme se rozumně nakoupit 
a pak i prodat. Nepraktikujeme to, že bychom třeba 
na měsíc cenu u některého produktu výrazně sníži-
li, a pak ho zase prodávali poměrně draho. Důleži-
tější je držet ceny pokud možno v jedné hladině.

Na dotaz, zda třeba už zaznamenali, že by zákazníci 
v důsledku ekonomické krize začali v lékárně více 
řešit otázku cen, Mgr. Hetešová Žáková odpovídá: 
„Zatím změny nákupního chování nepozorujeme, 
lidé nakupují to, co akutně potřebují. U mladších 
zákazníků je znát ochota investovat do prevence, 
protože v tom vidí přínos do budoucna. Ani u der-
mokosmetiky zatím nezaznamenáváme, že by se 
nakupovala méně.“

Stejně ožehavé téma, jako jsou ceny, je zejména 
v poslední době personální zajištění lékáren. 
Pokud jde o magistry, v hradecké lékárně naštěstí 
nepociťují nedostatek. U farmaceutických asistentů 
je situace mnohem obtížnější, protože jich je málo. 
A nejen to, málo je také absolventů, kteří většinou 
ještě před ukončením studia mají nasmlouvané 
místo nejčastěji v některé z řetězcových lékáren.

Jak Kateřina Hetešová Žáková zdůrazňuje, navzdo-
ry situaci na trhu práce, je kolektiv jejich lékárny 
stabilní, což samozřejmě vítají zejména zákazníci. 
„To, že se známe navzájem, je k nezaplacení. Je to 
pochopitelně výhoda nejen pro stálé klienty, ale 
i pro mě jako vedoucí, protože vím, že se na kolegy 
po odborné i lidské stránce mohu spolehnout, 
takže si můžeme stát za kvalitou služeb, které po-
skytujeme,“ říká a připojuje, že i když fungují v ob-
chodním centru, což je prostředí spíše anonymní, 
se stálými zákazníky se dobře znají a s leckterými 
navázali i osobní vztahy, na jejichž základě se k nim 
klienti vracejí. A to považuje vedoucí lékárny za nej-
větší odměnu.

22LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

VZDĚLÁNÍ:
2003: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
2007: Atestace 1. stupně v oboru veřejné lékárenství
2014: Kurz Odvykání kouření v lékárnách

PRAXE:
2003–2008:
Lékárna Nemocnice Na Františku, Praha (lékárník-asistent)
2008–2010:
Lékárna U Grandu, Hradec Králové (lékárník-asistent)
2013–DOSUD:
Lékárna WPK, Hradec Králové (vedoucí lékárník)

ZÁJMY: cyklistika, jóga, lyžování, četba, zvířata

Mgr. Kateřina 
Hetešová Žáková
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vystavily re-
cenze od 50 tes-

terů, strhla se lavi-
na, díky které doteď 

získává recenze organicky.
• Dobře napsaná recenze je pří-

nosná i pro vás. Řekne vám o produktu 
vše z pohledu lidí, kteří ho používají v běžném 

životě. Z textů se takto poučila například farmaceu-
tická firma Stada Pharma CZ, když také s Testuj.to 
testovala Cetebe vitamin C. Odnesla si 653 no-
vých recenzí v několika jazycích, které jí jasně po-
tvrdily, že přípravek v praxi funguje, jak má.

JAK VYPADÁ NOVELA V PRAXI?
„Často se setkáváme s dotazem, co to je ověřená 
(pravá) recenze. Jde o to, abyste dokázali propojit 
každou recenzi s konkrétním zákazníkem, který si 
produkt buď koupil, nebo ho skutečně použil,“ vy-
světluje Mgr. Andrea Voříšková z advokátní kance-
láře eLegal.

Jak na to? Formulář na zpětnou vazbu posílejte 
e-mailem přímo zákazníkům a evidujte si recenze 
podle čísla objednávek. Na webu u recenzí by pak 
mělo zaznít: „Naše recenze jsou ověřené. Získává-
me je přímo od našich zákazníků z formuláře, který 
jim po nějaké době od nákupu zasíláme e-mailem.“

Jak upozorňuje Andrea Voříšková, tuto formulku 
nelze schovat do obchodních podmínek ani do pa-
tičky webu. Musíte ji uvést přímo u recenzí, ať už 
jde o landing page čistě s recenzemi, nebo stránku 
s produktem, kde je byť jen jedna recenze.

Ověřené recenze například nebudou ty, 
které posbíráte prostřednictvím anonymního 
 dotazníku umístěného na webu. Ten totiž 
může vyplnit kdokoliv. Pokud takové recenze 
 zveřejníte, musíte k nim napsat: „Recenze 
nejsou ověřené.“

„Často se setkáváme i s tím, že obchodníci na svůj 
web vloží recenze ze sociálních sítí, nebo tam vklá-
dají printscreeny s pochvalnými komentáři posbí-
ranými na sítích. Takové recenze ale nelze považo-
vat za recenze ověřené, a tak to k nim opět musíte 
napsat,“ zdůrazňuje Andrea Voříšková. 

Alexandra Melicherová,
PR specialist, NaturaMed Pharmaceuticals

„Reklama je působivá, ale co říkají o vašem 
produktu lidé, je mnohem důležitější. 

Důvěryhodnost je to, co při prodeji 
rozhoduje. A přesně tohle dostanete od 

Testuj.to. Navíc, testování byl jen začátek. 
Kdybychom nezískali těch prvních 46 

recenzí od testerů, dostali bychom se na 
současný stav jen stěží. Testuj.to nám sběr 
recenzí pomohlo roztlačit. A těšíme se, že 

budeme spolupracovat na roztlačení 
dalších našich produktů.“

NEPOSTRADATELNÝ
PROTI BOLESTI A ZÁNĚTU
V KRKU I DUTINĚ ÚSTNÍ

www.tantumverde.cz

Zkrácená informace o  přípravku TANTUM VERDE, TANTUM VERDE SPRAY, TANTUM VERDE MINT: S: Benzydamini 
hydrochloridum 1,5 mg (spray, kloktadlo) v 1 ml roztoku. Benzydamini hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce (pastilky). I: Symptomatická 
léčba zánětlivých projevů v ústní dutině a hltanu (gingivitida, stomatitida, faryngitida, afty), podpůrná léčba po chirurgických 
a  stomatologických zákrocích v orofaryngeální oblasti. KI:  Hypersenzitivita na účinnou látku nebo pomocné látky. Laktace. 
ZU:  Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je nutné léčbu přerušit. Pacientům s  bronchiálním astmatem je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost. Tantum Verde Lemon a Mint obsahují aspartam. NÚ: Méně často fotosenzitivita. Velmi vzácně pocit pálení nebo snížená 
citlivost v ústech. Výjimečně nevolnost a nauzea. TL: Spray, kloktadlo: V těhotenství pouze po zvážení rizika pro plod, při kojení by 
neměl být používán. Pastilky: Přípravek by neměl být užíván v době těhotenství a kojení. D: Spray: Děti od 6 do 12 let: 1–3 dávky 2–6× 
denně. Dospělí a děti od 12 let: 4–8 dávek 2–6× denně. Kloktadlo: Dospělí a děti od 6 let: kloktat nebo vyplachovat ústa až 6× denně, 
po dobu 30 sekund v množství 10–15 ml. Děti od 4 let vytírat ústa tamponem s neředěným roztokem. Pastilky: Dospělí a děti od 6 let: 
až 3× denně 1 pastilka. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika. Reg. 
č.: Spray 69/293/02-C, Kloktadlo 69/358/98-C, Pastilky: Reg. č.: 69/147/99-C. Uchovávání: Spray, Kloktadlo: Nevyžaduje žádné zvláštní 
podmínky uchovávání. Pastilky: Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Datum 
poslední revize textu SPC: Spray: 26. 8. 2021, Kloktadlo: 6. 8. 2021, Pastilky: 4. 10. 2022. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis 
a nejsou hrazeny ZP. Seznamte se se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., 
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz
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Nová pravidla ovlivní řadu proměnných 
v e-commerce. Konkrétně se pak například 
 dotknou obchodních podmínek, reklamace, 
CTA tlačítek, výpočtu slev, personalizovaných 
cen nebo falešných recenzí.

NOVELA E-COMMERCE CÍLÍ NA FÉROVÉ 
POUŽÍVÁNÍ ZÁKAZNICKÝCH RECENZÍ
Pokud pracujete se zákaznickými recenzemi, můžete 
se obecně těšit z vyšších konverzí, z vyšší důvěry ve 
vaši značku či snadnějšího uvádění nových produktů 
na trh. A to je ještě skromný výčet. Získat kvalitní 
hodnocení ale není snadné. Proto se v minulosti 

stávalo, že se na produktových stránkách některých 
prodejců objevovaly falešné recenze.

K používání falešných recenzí na českém e-commer-
ce poli samozřejmě dochází. Nutno ale říct, že častě-
ji ani tak nejde o úmyslné publikování vyloženě fa-
lešných recenzí, ale spíše o nevěnování pozornosti 
tomu, zda recenze pochází od skutečných zákazní-
ků. Prodejci to zkrátka neřešili, nebo nevěděli, jak 
recenze efektivně sbírat. To se teď změní.

Některé značky si totiž běžně psaly recenze samy, 
a to buď proto, že nevěděly, jak je efektivně sbírat 
od skutečných zákazníků, nebo se prostě rozhodly 
podvádět. V roce 2023 už to bude trestné.

Pravidla vypadají následovně:
•  U vašich recenzí musíte uvést, zda ověřujete je-

jich pravost, nebo ne.
•  Pokud pravost recenzí ověřujete, musíte uvést 

způsob, jak ověřování probíhá.
•  Pokud neověřujete, musíte na to zákazníky upo-

zornit (například označením recenzí jako 
„neověřené“).

•  Je zakázáno tvrdit, že jsou vaše recenze ověřené, 
pokud nejsou.

•  Nesmíte zveřejňovat falešné recenze.
•  Pokud recenze používáte v reklamách nebo na 

sociálních sítích, nesmíte je upravovat nebo se-
lektivně mazat.

Dodržování regulí zajišťují vysoké pokuty, protože 
Česká obchodní inspekce (ČOI) vám může vyměřit 
až pět milionů korun, pokud zjistí, že porušujete 
některý z výše uvedených bodů.

JAK TEDY RECENZE SBÍRAT?
Novela už bohužel příliš nenapovídá, jak sběr re-
cenzí přesně ošetřit. Obecně se značky nyní uchylu-
jí k uzamykání formulářů pro volné vkládání recen-
zí, a to podmiňují například nákupem nebo 
registrací. Situace se nemění pro značky, které 
dosud využívaly testování jako nástroj ke sběru 
kvalitních recenzí – například pomocí platformy 
Testuj.to. Důležité v tomto případě je, že vaše pro-
dukty testují jen zaregistrovaní testeři a vkládání 
recenzí je poté dovoleno pouze testerům, o kterých 
bezpečně víte, že produkt skutečně vyzkoušeli. 
A o to novele zákona přesně jde. Nezapomeňte, že 
postup, jakým vaše recenze ověřujete, musíte mít 
na vašem webu zveřejněný.

Pravidla podpoří vaši značku ve všech 
ohledech
•  83 % kupujících preferuje ověřené recenze.

Mají pro ně větší váhu při rozhodování o koupi.
•  Když nakupující v kategorii Zdraví navštíví 

produktovou stránku s 1–10 recenzemi, naros-
tou konverze o 22‚1 %.

•  Pokud se počet recenzí zvýší na více než 101,
vyskočí konverze o závratných 275‚7 %.

•  Do čtení recenzí se opět vrátí pocit důvěry. 
Hodnocení budou znovu zvyšovat důvěryhod-
nost značky, a to i pokud jste na trhu teprve ně-
kolik měsíců nebo zavádíte nový produkt. Ve far-
maceutickém průmyslu to platí dvojnásob.

•  Kvalitní recenze kupující podpoří v psaní dal-
ších. Dokazuje to například testování platformy 
Testuj.to se značkou NaturaMed. Když na pro-
duktovou stránku testovaného doplňku stravy 

Ačkoliv novely zákonů prodejcům často zamotají hlavu, ta aktuální, která platí od 6. ledna 2023 a která se týká 
spotřebitelského zákona, naopak pomůže zvýšit důvěryhodnost vaší značky i zvýšit konverze. Že by se konečně 
v právu promítla novinka, která by skutečně prodejcům pomohla? Pojďme se na to podívat.

Václav Landa

Kateřina Janoušková,
International digital marketing manager, 

Stada Pharma CZ

„Pro nás je Testuj.to elegantní řešení. Dali 
nám to, co jsme potřebovali – recenze od 

reálných lidí. My našim produktům 
věříme, ale zajímá nás, co si o nich myslí 
spotřebitelé. Jaká slova používají, co vidí 
jako plusy a jako minusy. Potěšil nás také 

fakt, že testeři produkt chválí, dále jej 
chtějí kupovat a také doporučují svým 
známým. Ke každé recenzi máme také 

fotky a videa. Budeme s tím dále pracovat 
z hlediska brandu, a to globálně. 

Recenzemi to nekončí, ale právě naopak 
začíná.“

NOVELA 
 SPOTŘEBITELSKÉHO 
 ZÁKONA ZASÁHLA 
I  FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL



JAK ŠEL 
ČAS S ČASOPISEM 

PHARMA  PROFIT
Stalo se tradicí, že při příležitosti ,kulatých‘ narozenin, zvláště pak těch padesátých, 

se pořádají větší oslavy. A leckdo se v tu dobu také ohlédne za svým dosavadním 
životem a bilancuje. Časopis Pharma Profi t sice ještě nemá „na krku“ padesáté 

narozeniny, ale jeho již 50. číslo jsme pojali jako dobrou příležitostí mu takříkajíc 
obléknout nový kabát a osvěžit jeho celkový vzhled. A také si připomenout, 

jak šel čas. Tedy aspoň pokud se titulních stran časopisu týká.

Celou galerii titulních stran časopisu Pharma Profi t 
najdete na www.pharmaprofi t.cz
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směrem a ukazuje se, že to bylo správné rozhodnu-
tí,“ informuje Dušan Štajer, director společnosti 
RXD. A dodává, že tržby prodejny v Bratislavě se po 
restartu zvedly až trojnásobně.

Společnost GlaxoSmithKline v minulém roce uved-
la na trh novou řadu zubních past Sensodyne 
 Nourish. A jak už to bývá, chtěli to udělat nově. 
Proto přišel nápad odprezentovat novinku shop-in-
-shopem, který by oslovil mladší generaci jak pro-
střednictvím hravého vyobrazení modelu zubu 
i produktu samotného, tak věcnou a jasnou komu-
nikací všech klíčových benefitů. „Od zadání, které 
jsme učinili, uplynul necelý měsíc a jednoduchá 
komunikace vystavení sdělující vše důležité byla 
na světě,“ sděluje channel/shopper marketing 
 manager Michaela Gilarová.

Výhodou navrženého řešení je, že ho lze snadno 
složit, použít v dalších prodejnách a instalaci zvlád-
nou zajistit sami obchodní zástupci. „V zadání byl 
zároveň kladen důraz i na adaptovatelnost pro 
další novinky značky Sensodyne, které se měly 
v budoucnu uvádět na trh. To se povedlo a s myš-
lenkou modelu zubu pracujeme dál,“ uvádí Anna 
Brůžková, projektová manažerka společnosti Dago.

PO PÁTÉ PŘICHÁZÍ ČAS NA RELAX
Místo luxusu, špičkové kvality a VIP služby. Koncept 
showroomu Mototechna Drive měl jasná zadání. 
Pracovalo se se skromným exteriérem, který měl 
násobit tzv. wow efekt showroomu u nově přícho-
zích zákazníků. A tak vznikl jedinečný prostor. „Pro 
klienty je v něm připravená čekací zóna i VIP salo-
nek, kde se podává občerstvení. Pracovní pozice 
jsou oddělené od zákaznické zóny, ačkoliv jsou 
v podstatě otevřeně integrovány do showroomu,“ 
konkretizuje Marco Schumacher, business deve-
lopment manager společnosti Moris design. Výraz-
ným prvkem je 3D fotostěna, která poskytuje 

ideální pozadí pro focení nabízených vozů. Důmy-
slným členěním je vytvořen prostor pro ta nejlu-
xusnější auta i VIP zákazníky. Zásadní je trpělivě 
a cílevědomě navrhovat a neustále konstruktivně 
předělávat naprosto každý samostatný element. 
Jen díky tomu vznikne koncept, který funguje, což 
bylo potvrzeno několika získanými 
oceněními.

Že život chutná lépe po páté, 
chtěla odprezentovat společ-
nost Coca-Cola Services. 
Úspěšný projekt road show 
zaměřený na novou značku 
Kinley Zero vytvořil atmo-
sféru, která zákazníka doslo-
va „obrací“ z pracovního na-
sazení do relaxačního módu. 
Spotřebitelům byl přímo do 
cesty postaven dvoupatrový auto-
bus, symbol Londýna, který má značka 
Kinley hluboko ve své DNA. Tento autobus 
byl přestavěn na zážitkový objekt doplněný o bar, 
kde se spotřebitelé mohli odpojit od svých všed-
ních aktivit s řadou příjemných možností, jako byla 
nabídka různých variant míchaných nápojů, foto-
pointy či posezení s přáteli, podbarvené hudbou 
a doladěné západem slunce.

Z PAPÍRU LZE VYTVOŘIT HODNĚ
Patnáct minut pohovořil o papírovém psu Tomáš 
Haškovec, marketingový ředitel pro CZ a SK společ-
nosti SpokojenýPes.cz. Jeho rozkaz zněl jasně: vy-
robit všelijaké zařízení pro značku (od krabic až po 
vybavení prodejen). A tak vznikla celá řada jedineč-
ných a udržitelných prvků vybavení z vlnité lepen-
ky, které skvěle podtrhují přírodní styl kamenné 
prodejny SpokojenýPes.cz a zpříjemňují atmosféru 
prodejního prostoru. „Díky nim se prodejna odlišu-
je od ostatních s využitím běžně používaných 

materiálů a vybavení. V případě poškození nebo 
ušpinění se segmenty snadno vyměňují, jsou 
velmi lehké na manipulaci a po skončení životnosti 
se snadno recyklují,“ prozrazuje.

Od psa se účastníci semináře pomyslně přesunuli 
na nádraží k navigačnímu kiosku s dotykovým mo-
nitorem jako efektivnímu prostředku pro navigaci 
a orientaci návštěvníků autobusového nádraží 
a obchodního centra. Prostřednictvím LCD displeje 
jim usnadňuje hledání i celkovou orientaci v pro-
storu. Jednoduchým, intuitivním ovládáním si do-
kážou dohledat mapy s konkrétními informacemi 
o obchodech a možnostech služeb autobusového 
nádraží. Podle Juraje Slyška, manažera vývojového 
oddělení společnosti Ross, bylo nutné vytvořit pro-
dukt, který by byl nejen ergonomický, funkční a za-
jímavý, ale zároveň štíhlého provedení. Proto se 
vsadilo na podsvícení obvodových stěn, které po-
tlačilo vnímání konstrukce.

CHYTRÉ OSVĚTLENÍ, 
KTERÉ JE MOŽNÉ ZAŽÍT
Společnost Sazka chtěla popisovací tabule se zob-
razováním hodnot jackpotu transformovat do digi-
tální podoby ve formátu Stretch displeje. A násled-
ně vznikl originální Dual Shelf Stopper pro retail, 
který osloví každého zákazníka. Je oboustranně vy-
užitelný s možností zavěšení na prodejní regál, zeď 
a další místa. Díky ultratenkému designu předsta-

vuje maximální úsporu prostoru. Videoobsah 
je spravován přes internet, a to přímo 

z prohlížeče obsluhy. „Beyond Soft-
ware je minimálně z půlky zod-

povědný za úspěšnost vysta-
vení. Proto jsme vyvinuli 
takový, u kterého můžeme 
garantovat funkčnost a ak-
tuálnost zobrazených infor-
mací. Navíc je snadno spra-

vovatelný díky vzdálenému 
prostředí,“ vyzdvihuje Marek 

Kolařík, managing director spo-
lečnosti UGO! Media. Se zobrazo-

vaným obsahem si tedy lze na dálku 
„hrát“, to znamená posílat ho do displejů. 

I proto je podle Marka Kolaříka digitalizace v retai-
lu nevyhnutelnou cestou.

Systém domácího osvětlení Philips Hue dokáže do 
každé domácnosti vnést kouzlo. Proto se zrodil 
nápad vytvořit imitaci skutečného bydlení, které si-
muluje klasické bytové prostory a v nich prezentu-
je chytré osvětlení. „Naším úkolem bylo ukázat 
tuto přednost i v lehce neosobních komerčních 
prostorách showroomu společnosti Dekolamp. Již 
od prvních nákresů v prostoru jsme se přiklonili 
k řešení domu s rozmístěním všech typů osvětlení, 
která řešení HUE nabízí,“ poodkrývá Martin Hasilík, 
jednatel společnosti Authentica. Současně bylo zá-
měrem provedení návštěvníka celým prostorem 
domu s osvětlením systémem Philips Hue a využití 
ovládání chytré domácnosti. Tak vznikl showroom 
Signify, vítěz kategorie Domácí potřeby, bytové do-
plňky, hobby.

Digitalizace 
je nezbytná 

cesta.

POZOROVATEL TRENDŮ

Pod názvem Best of in-store proběhl 
v moderních prostorách Magenta 

 Experience Center v Praze na Pan-
kráci únorový seminář asociace 

POPAI CE. Projektový manažer 
Leoš Máslo a obchodní manažer 
Petr Kaczor ze společnosti 
Thimm pack’n’display v rolích 
moderátorů akci nejen uvedli, 
ale vtipně ji provázeli a komen-

tovali, což přidalo na její 
atraktivitě.

ŽÁDANÁ JE DALŠÍ 
ADAPTOVATELNOST

První vystoupil Petr Šimek, 
managing director společ-
nosti Wellen, který v loň-
ském roce vedl projekt 
The Streets: Flagship 
Bratislava, jenž získal 
ocenění Absolutní vítěz 
POPAI Awards 2022. 
„Všechno, co se stane, 
musí řídit značka. Ne-
méně důležitý je kon-
text, následuje obsah 

a forma,“ shrnuje. 
V tomto duchu jeho tým 

zpracoval již třetí neotřelý 
obchod pro společnost 

RXD. Inovativní koncept bra-
tislavské flagship prodejny 

byl realizován s ohledem na 
zájmy a nastavení místní komu-

nity a s maximálním respektem 
k lokalitě v novostavbě. Vše v této 

prodejně je řízeno značkou, umožňuje 
zákazníkům se jí dotknout, zažít a vyzkou-

šet. Uplatněny byly různé kreativní postupy, 
a proto obchod boduje. „Kamenné prodejny 

v současné době plní jinou funkci, než tomu bylo 
v minulých letech. Proto jsme se rozhodli jít tímto 

O vybraných projektech, které v loňském roce získaly 
ocenění POPAI Awards 2022 za nejlepší reklamní 
prostředky v in-store komunikaci, se přišli informovat 
účastníci únorového semináře asociace POPAI CE. Na této 
speciální akci řečníci poodhalili formou případových studií, 

jak projekty vznikaly, od zadání až po implementaci, 
a nechyběly ani informace o jejich úspěšnosti 

v obchodech.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

PROJET  CÍLOVOU ČÁRU
JE VŽDY VÝZVA

Pod názvem Best of in-store proběhl 
v moderních prostorách Magenta 

 Experience Center v Praze na Pan-
kráci únorový seminář asociace 

účastníci únorového semináře asociace POPAI CE. Na této 
speciální akci řečníci poodhalili formou případových studií, 

jak projekty vznikaly, od zadání až po implementaci, 
a nechyběly ani informace o jejich úspěšnosti 

v obchodech.
Pavel Gregor, 
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…

MojeBody,“ 
prozrazuje Robert 

Klíma, key account 
manager společnosti 

Novum Global. Zákazníkům ozná-
mí, že mají mobilní věrnostní aplikaci, a ti 

si už jen stáhnou aplikaci MojeBody. Poté v ní sbí-
rají body, které promění za slevu na další nákup, či 
využijí některé z akčních nabídek. Pořízení mobilní 
věrnostní aplikace tak nemusí být pro obchodníka 
nákladné či složité.

Mobilní věrnostní aplikace MojeBody přináší řadu 
výhod jak pro zákazníky, tak obchodníky. Zákazníci 
mají v mobilní aplikaci přehled, kolik mají bodů, 
jaké mohou využít slevy a za co body dostanou, 
mapku s přehledem míst a jaká je nejbližší prodej-
na, kde sbírají či uplatňují body. Pro obchodníky 
potom znamená, že mají moderní mobilní věrnost-
ní aplikaci, kde si každý z nich určuje svá vlastní 
pravidla, za jakou výši utracených peněz zákazníky 
odmění bodem, což se rovná slevě 1 Kč na další 
nákup. Případně jakou akční nabídku chce zákazní-
kům v mobilní aplikaci nabídnout. „Obchodníci 
tím získají další prodejní kanál, přímo u zákazníka 
v mobilu, se spoustou marketingových dat v pře-
hledných grafech a tabulkách,“ zdůrazňuje Robert 
Klíma. Získají tak odpověď na mobilní věrnostní 
aplikace konkurenčních velkých obchodníků a tuto 
jejich výhodu stírají.

Pokud tedy obchodník uvažuje o mobilním věr-
nostním systému, nemusí to pro něj být nákladná 

a časově náročná záležitost. Připojen může být veli-
ce rychle každý obchodník. V řádu několika dnů tak 
může každý svým zákazníkům nabídnout plnohod-
notnou mobilní věrnostní aplikaci a zbavit se větši-
nou dosti nákladného věrnostního systému na pa-

pírových či plastových kartičkách. Spousta různých 
věrnostních karet v peněžence se stává 

minulostí.

NABÍDKA A BENEFITY SE MUSÍ 
PRAVIDELNĚ VYHODNOCOVAT
Věrnostní program je vynikající nástroj, 
pokud má obchodník hodně návštěvníků 
a chce pro ně nákupy ještě zatraktivnit. 
Cílem a bonusem pro provozovatele nákup-
ního centra je třeba větší nákupní košík 
a více navštívených prodejen v rámci jedné 
návštěvy. „Pro věrné návštěvníky například 

zpřístupňujeme v aplikaci parking zdarma. 
Věrnostním programem se snažíme oslovit 

i zaměstnance pracující v blízkosti naší nákup-
ní galerie, kterých není málo. Připravili jsme 

pro ně takový program, kdy se jim vyplatí reali-
zovat každodenní nákup v místě, kde pracují,“ 

konkretizuje Pavel Hradec, ředitel Galerie Harfa. 
Pro byznys je věrnostní program skvělá příležitost. 
Musí být ovšem uživatelsky přívětivý a pro zákazní-
ka snadno pochopitelný. „U řady našich zákazníků 
vidíme odklon od plastových kartiček k propraco-
vanějším platformám a aplikacím, které plní hned 
několik funkcí najednou,“ zmiňuje Martin Šemík, 
CEO agentury Surikata PR. Se zákazníkem lze přes 
věrnostní kanál komunikovat, akvírovat ho a aktivi-
zovat zajímavými nabídkami, stejně tak i posilovat 
jeho vztah ke značce tím, že se začne pracovat 

s individualizací dat. „Současně si ale všímáme 
i jednoho nešvaru. Klienti si někdy přejí odkomu-
nikovat až moc informací a dat, nebo je nabídka 
natolik komplikovaná, že ji zákazník raději nevyuži-
je,“ popisuje. Takže i u věrnostních programů platí, 
že méně je někdy více.

V dnešní době většina zákazníků automaticky před-
pokládá, že bude za svůj pravidelný nákup odmě-
něna tzv. za věrnost. „Tato úvaha je logická. Pokud 
někde nakupuji, očekávám, že si mě, jako zákazní-
ka, prodejce váží a chce pro mě udělat něco navíc, 
abych se stále vracel. Provozování věrnostního sys-
tému se tak stalo pro většinu firem absolutní sa-
mozřejmostí a nutností. Otázkou je samozřejmě to, 
jakým způsobem s těmito systémy prodejci pracu-
jí,“ zmiňuje Zdeněk Šaur, obchodní a produktový 
ředitel společnosti Your System. Samotný věrnostní 
systém není k ničemu, pokud se s ním správně ne-
pracuje, neaktualizuje se nabídka benefitů a slu-
žeb a pravidelně se nevyhodnocuje nákupní chová-
ní zákazníků. Pro prodejce, kteří se naučí plně 
využívat potenciál těchto informací, je bonusový 
systém velkou příležitostí, jak zvýšit prodej a lépe 
přizpůsobit svou nabídku nákupním potřebám 
svých zákazníků.

PROBLÉM NASTANE, 
KDYŽ SE DATA NESLEDUJÍ
Nefunkční věrnostní systém lze poznat snadno – 
využívá jej aktivně a pravidelně minimum zákazní-
ků. „Otázkou pak je, zda je špatný systém, nebo jde 
pouze o nesrozumitelné či nedostatečné informace 
o tom, jak program funguje. Vždy by měl být 

KVALITA je to, čím jsme a co děláme.

Antioxidanční ochrana
s vitamíny

Jamieson

Ve společnosti Jamieson kvalita není jen slovo. Je hnací sílou všeho, co děláme. A děláme to tak 
už více než 100 let. Kvalita je neodmyslitelnou součástí každé fáze výrobního procesu: od vysoké 

zodpovědnosti na straně našich lidí, přes péči při výběru vysoce kvalitních surovin od důvěryhodných 
dodavatelů, až po důkladné testovací metody v každém kroku výroby.
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Obchodní a marketingové zastoupení pro ČR:
BENEPHARMA CZ, spol s r.o.

www.jamieson.cz
facebook.com/KanadskePrirodniVitaminy
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VĚRNOSTNÍ PROGRAMY

Konkrétním ekonomickým přínosem věrnostních 
programů je motivace ke změně nákupního chová-
ní. Zákazníci, kteří se blíží získání odměny, totiž na-
koupí více, než by učinili bez této motivace. Odbor-
ně se tento efekt nazývá Goal Gradient Effect a byl 
prokázán vědeckou studií Columbia University. 
„Firmy prostřednictvím věrnostních programů zís-
kávají osobní data o chování svých zákazníků a zís-
kávají tím šanci zacílit na ně přímou komunikaci. 
Přesnější cílení, jak v čase, tak ve formulaci nabíd-
ky, je nejen úspěšnější, ale navíc méně otravuje zá-
kazníky. Podle našich zkušeností pouze relevantní 
přímá komunikace produkuje měřitelné ekonomic-
ké efekty,“ říká Radek Hrachovec, partner společ-
nosti Voxwise.

AKTUÁLNÍ NUTNOST I PŘÍLEŽITOST
Věrnostní systémy tedy přinášejí příležitost, jenom 
je nutné od nich očekávat ty správné přínosy. „Příliš 
nepomohou s přímým zvýšením obratů nebo 
marže. V našich zeměpisných šířkách přináší ob-
chodníkovi výhody nepřímo, především ve sběru 
informací o svých zákaznících a jejich následném 
vytěžení, které teprve přinese benefit. Pokud je ob-
chodník připraven pracovat se získanými 

informacemi, je věrnostní systém vhodnou vol-
bou,“ uvádí Petr Bulava, senior BI consultant spo-
lečnosti Sluno. Snaha o zvýšení retence formou 
uplácení zákazníků přitom podle něj nese jen 
omezený a krátkodobý efekt. „Český zákazník může 
mít libovolný počet různých kartiček a kont, stejně 
však zamíří za nejvýhodnější cenou. V tom věrnost-
ní programy nepomohou,“ dodává. Zákazníkům 
tedy věrnostní program přináší jasné benefity 
a provozovateli zase klientskou loajalitu. „V silně 
konkurenčním prostředí a zejména u celostátně 
působícího retailera je to dnes už nutnost. Že je to 
příležitost, to potom platí stoprocentně,“ deklaruje 
Michal Petrov, tiskový mluvčí společnosti Česká Lé-
kárna Holding.

Kromě zvýšení obratu u stávajících zákazníků 
a podpory opakovaných nákupů může zapojení do 
takového programu pomoci získat samozřejmě 
i nové zákazníky. Smysl zapojit se do něj proto 
dává i těm prodejcům, kteří chtějí rozjet svůj byz-
nys a potřebují, aby se o nich zákazníci co nejdříve 
dozvěděli. „V našem programu Up Club mohou 
prodejci získat i vybrané anonymizované informace 
a data o nákupním chování. Navíc mohou využít 
souhrnných dat a jejich analýzy pro své další 

zvažování optimálního nastavení prodejních a mar-
ketingových aktivit. Zejména jde o sledování špiček 
návštěvnosti, trendů během týdne, využití on-line 
možností k nákupům a tak dále,“ hodnotí Petr 
Pacas, business relationship director společnosti 
Up Česká republika. Podle něj je jedním z nejzají-
mavějších údajů právě analýza vlivu konkrétní ča-
sově omezené nabídky (slevové akce) na obrat 
a loajalitu zákazníků i po ukončení této akce.

MODERNÍ SYSTÉMY 
JSOU PROPRACOVANÉ
Velká část obchodníků už své věrnostní systémy 
pomalu, ale jistě přesunula do on-line mobilního 
prostředí. Dalo by se říci, kdo nemá věrnostní apli-
kaci v mobilním telefonu, jako by nebyl. Pokud se 
chtějí tomuto trendu přizpůsobit i ostatní obchod-
níci, mají několik možností. „Mohou si nechat vy-
tvořit svou vlastní aplikaci na míru, což je relativně 
drahá záležitost a vývoj může trvat delší dobu. 
Nebo mohou využít některou z mobilních věrnost-
ních aplikací, do které se jen registrují, přihlásí 
počet provozoven nebo pokladen a za měsíční po-
platek využívají plnohodnotnou mobilní věrnostní 
aplikaci, jako je například mobilní aplikace 

A JAK ZÁCHRANNÉ LANO
POUŽÍVÁTE VY?

Věrnostní program je ohromná 
příležitost, jak pracovat s vracejícími 
se nakupujícími. Přitom zřejmě 
neexistuje fi rma, která by se 
nesnažila získat nové. Když už 
zákazníky má, je potřeba je 
přesvědčit k dalším nákupům, 
aby investice do jejich získání 
nepřišla vniveč. A právě 
to je úkol pro věrnostní systém. 
Navíc v případě jakékoliv krize poptávky má toto 
záchranné lano naprosto zásadní význam. Věrní 
zákazníci svoji oblíbenou značku vždy podrží. Kdo 
se jim nevěnoval v dobách hojnosti, nyní by mohl 
zaplakat a bude to jen těžce dohánět.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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v zásadě jednoduchý a snadno pochopitelný. 
Pokud zákazník pravidelně nakupuje, využívá něja-
kou službu, co mu to přinese? Co za výhodu může 
získat? Ví o tom zákazník?“ vyjmenovává Jiří Pe-
routka, manažer komunikace společnosti dm dro-
gerie markt. Jako základ funkčního a dobrého věr-
nostního programu se tedy jeví znalost zákazníka 
a srozumitelná komunikace a reálně a jasně stano-
vené cíle, kterých má být díky programu dosaženo. 
Nesprávně zvolený věrnostní program je většinou 
i takový, kdy se plete věrnost a získání zcela nového 
zákazníka. „Náš Up Club Gastro program tímto ne-
trpí, neboť posiluje vztah zaměstnanců vůči gastro 
sektoru. Rovněž i zvolené podmínky obdržení od-
měny jsou důležité,“ upozorňuje Petr Pacas. Po 
spuštění věrnostního programu Moje Harfa byl ná-
růst nových zákazníků velmi rychlý, nyní se však 
potýká s dětskými nemocemi. „To jsme v případě 
řešení stížností začali řešit prostřednictvím 
oboustranné komunikace a u jednostranné použí-
váme push notifikace. Dobře postavená a funkční 

aplikace je dlouhodobý proces. Při správném na-
stavení ale udržuje aktivní komunikaci mezi zákaz-
níky a prodejci, respektive správou nákupního cen-
tra,“ vzkazuje Pavel Hradec.

Pro Radka Hrachovce je prvořadým cílem věrnost-
ního programu motivace k dodatečným nákupům. 
Druhým v pořadí je udržení zákazníků, což praktic-
ky znamená snížení jejich odchodovosti. Náklady 
na odměny jsou kompenzovány z části dodatečné 
marže, která by bez působení věrnostního progra-
mu nevznikla. Rozdíl je zisk, který by firma bez této 
aktivity neměla. „Já vycítím, že věrnostní program 
má problém už v momentě, kdy vedení firmy výše 
zmíněné efekty nesleduje, či se o to alespoň ne-
snaží. Neměřím, neznám, neřídím. 
Kromě interní analytiky existuje 
ještě jedna metoda zjištění 
stavu věrnostního progra-
mu. Používá se na to mě-
ření pomocí Net Loyalty 

Score. Jestliže firma provozuje věrnostní program, 
investuje do něj peníze a energii, musí být hodno-
ta NLS v kladném teritoriu,“ míní. Nefungující pro-
gram je potřeba co nejdříve přepracovat a nabíd-
nout zákazníkům lepší alternativu. Pokud uvnitř 
firmy není síla a kreativita zhostit se tohoto úkolu, 
nezbývá než oslovit někoho zvenčí.

DŮLEŽITÉ JE DEFINOVAT CÍLE
Mnoho programů, a je to dáno i historickým vývo-
jem celé společnosti, bylo zaváděno s cílem uplá-
cet. Zákazník si na to okamžitě zvykne, dokud ne-
dostane nějakou pobídku, nepřijde nebo udělá jen 
malý nákup a bude vyčkávat. „Je to následně vidět 

v nákupním chování. Dokud nedáme 
slevu, máme mizerné tržby. A jak 

z toho ven? Přestat uplácet, ne-
funguje to,“ zdůrazňuje Petr 

Bulava. Jako s partnerem 
doma – více než pravidel-

ný drahý a nechtěný 
dárek upevní vztah 
dobře mířená pozor-
nost, k čemuž je ale 
třeba znát svůj protěj-

šek. Podle Michala Pet-
rova se úspěšný věrnost-

ní program na první 
pohled pozná podle přetrvá-

vajícího akvizičního potenciálu, 
prostě počet jeho členů roste. 

„V případě značky Dr. Max jsme přibližně 
na čtyřech a půl milionech držitelů karty výhod, 
z toho přes tři miliony je aktivních. Reaktivnost na 
akční nabídky je taky dobré kritérium,“ informuje. 
Nefunkčnost může poukazovat třeba i na jeho 
špatné nastavení či technické řešení, případně že 
nejsou dobře nastaveny benefity. „Jak vždy opaku-
ji, je nutné pracovat s daty, která systémy nabízejí, 
a se zpětnou vazbou od zákazníků,“ vzkazuje Zde-
něk Šaur. Zamyslete se nad tím, zda pokud budete 
na straně svého zákazníka, je pro vás váš věrnostní 
systém zajímavý. Použijte zpětnou vazbu od rodi-
ny, známých, ale hlavně od vašich zákazníků. Zkus-
te se vžít do jejich role a říct si: Vstoupil bych do 
podobného věrnostního systému, kdyby byl 
u konkurence?

Na druhou stranu dobře může fungovat i zastaralý 
věrnostní systém. „Pokud obchodníkovi stačí data, 
která z něj čerpá, a je přesvědčen, že zákazníkům 
vyhovuje, tak proč jej měnit. Ovšem i inovativní 
věrnostní aplikace v mobilním telefonu přinášejí 
mnoho výhod, kterých v zastaralých systémech 
nikdy obchodník nedosáhne,“ radí Robert Klíma. 
Z pohledu Martina Šemíka je nejdůležitější posta-
vit věrnostní program na vhodné technologii, která 
je flexibilní a případně do budoucna umožní napo-
jit další systémy. Měla by umožňovat sběr dat 
a práci s nimi. „Následně bych si definoval cíl celé-
ho programu. Chci tímto kanálem například dostat 
zákazníka do kamenného obchodu častěji, nebo 
ho chci naučit kupovat nový sortiment? Přesně 
podle těchto odpovědí by si firma měla definovat 
strategii,“ doporučuje Martin Šemík.

Věrnostní 
programy 

jsou základním 
 marketingovým 

nástrojem.

ZKLIDŇUJE 
ATOPICKOU 

POKOŽKU 
OD 1. DNE

96 % POTVRZUJE:
ULEVUJE OD SVĚDĚNÍ*

* 2019, Itálie, Produktová studie: 320 účastníků, 2 týdny denního používání.
**  Dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická studie, 26 pacientů s atopickou dermatitidou na obou předloktích. Pacienti používali na jedno předloktí AtopiControl 

Tělové mléko a na druhé předloktí nosič bez účinných látek. Studie trvala max. 12 týdnů nebo do výskytu vzplanutí. Angelova, Fischer et al., 2018

VHODNÉ I PRO 
NOVOROZENCE

KONTROLNÍ VZOREK ATOPICONTROL**
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Uvedený výzkum byl realizován v červnu 2019 po-
mocí on-line panelu Ipsos. V první screeningové 
části byl dotázán reprezentativní vzorek populace 
ČR 18–65 let, n = 1575 respondentů. Hlavní část 
dotazníku odpovídalo 525 respondentů, kteří v po-
sledních 12 měsících trpěli nějakými alergickými 
projevy. Výsledky mají upozornit na vzrůstající 
počet alergiků v populaci, i když dotazníkové šetře-
ní neumožňuje posoudit validitu laické 
diagnostiky.

Jsou alergie sezonní i alergie celoroční. Jejich pro-
jevy se často překrývají. Necháváme stranou pro-
blematiku astmatu, jehož léčba patří výhradně do 
rukou lékaře.

K nejvýraznějším příčinám celoročních alergií 
patří například přecitlivělost na roztoče, zvířecí 
srst, vzdušné polutanty či potraviny. K sezon-
ním řadíme tzv. sennou rýmu, tj. reakci na 
výskyt pylů v ovzduší. Její letošní výskyt 
nedávno odstartoval tím, že se objevily 
první květy olše a lísky. K časnějšímu 
nástupu období pylových alergií při-
spívá už po několikáté mírnější zima 
a vyšší teploty již v lednu.

RYCHLÝ ÚČINEK 
A BEZ OSPALOSTI
Vodnatá rýma, pálení spojivek a slzení, 
kýchání, bolesti hlavy, pocit ucpaného 
nosu jsou lokální projevy sezonní rýmy. 
Může však mít i celkové symptomy: zvýšenou 
únavu, zhoršení soustředění, pokles výkonnosti. 
První kroky pacientů s těmito příznaky vedou často 
do lékárny. „Klienti většinou přicházejí do lékárny 
pro radu, protože je to rychlejší řešení než jít k lé-
kaři. Potřebují od nás ’něco’, co jim rychle uleví od 
příznaků alergie, aby mohli například dobře fun-
govat v práci,“ říká Mgr. Anežka Langhammerová, 
zástupkyně vedoucí Chytré lékárny na České 
v Brně.

Méně zkušení pacienti a ti, kdo těmito příznaky trpí 
poprvé, ocení i odborné poradenství lékárníka, což 
potvrzují slova Mgr. Vlastimila Kakrdy, vedoucího 
Lékárny Benu v Mariánských Lázních: „Pacienti po-
třebují probrat svoje příznaky a určit druh vhodné 
léčby. Někteří jsou už zkušení alergici a někteří si 
alergii trochu vymýšlejí. Je to jako u jiných onemoc-
nění. Lékárník by měl svojí odborností pomoci.“

Podle Mgr. Daniely Pokorné, vedoucí lékárnice 
a odborné zástupkyně lékárny Dr. Max v OC 

v Praze-Letňanech, si pacienti nechají poradit a za-
jímají se o komplexní léčbu a mnozí dokonce rádi 
experimentují.

Lékárny nabízejí jak léčbu topickou (oční a nosní 
kapky), tak celkovou – volně prodejná antialergika 
a antihistaminika. „Přípravky proti alergii jsou 
spíše sezonní záležitostí, přesto je však mnoho 
druhů alergenů, které se vyskytují celoročně. Na 
alergie se nejčastěji prodávají tablety, kapky do očí 
či nosní spreje,“ uvádí Mgr. Klára Badalová z Ma-
gistra lékárny U Polikliniky v pražských 
Modřanech.

Anežka Langhammerová popisuje, že pokud se 
jedná o alergii, nejčastěji klienti žádají tabletky, 
které zaberou hned a nebudou po nich ospalí: 
„V těchto případech volíme nejčastěji účinnou 
látku desloratadin, popřípadě bilastin. Tyto mo-
lekuly vyhovují jejich požadavkům nejlépe. Pacien-
tům vždy doporučujeme doplňkovou péči, což je 
v případě alergií spojených s rýmou sprej do nosu 
ke zklidnění sliznice, popřípadě mořská voda. 
V případě pálení očí pacienti odcházejí s kapkami, 
které působí lokálně tak, aby pacienty oči nepálily 
a nebyly červené.“

VOLNĚ PRODEJNÁ ANTIHISTAMINIKA
Antialergika/antihistaminika mají dlouhou historii. 
První generace antihistaminik je známá již od 

40. let 20. století. Jde o doposud užívaná léčiva bi-
sulepin (Dithiaden), dimetinden (Fenistil) nebo ke-
totifen (Ketotifen AL), které kromě tlumení aktivity 
histaminu působí sedativně – působí ospalost, 
únavu. Toho lze využít, převládají-li noční potíže, či 
brání-li symptomy alergie usnutí. Modernější pří-
pravky tzv. druhé generace mají selektivní působe-
ní, ovlivňují pouze H1 receptory.

Ke stálicím na nebi antihistaminik patří levocetiri-
zin (Xyzal)) a cetirizin (Zyrtec). Karolína Novotná, 
marketing specialist CZ & SK společnosti Magna-

Pharm, komentuje pozici těchto léků na českém 
trhu: „Zyrtec a Xyzal patří mezi ověřené a pa-

tentované molekuly. Zyrtec v loňském 
roce vyhrál ocenění Nejdůvěryhodnější 

značka roku 2022 v kategorii příprav-
ku na alergie.“

Jak dále uvádí, z antihistaminik, 
které lze na našem trhu zakoupit bez 

lékařského předpisu, mohou pacienti 
zvolit Zyrtec po 7 nebo 20 tabletách 

a také Zyrtec perorální kapky. Xyzal je 
v lékárnách dostupný bez lékařského 
předpisu ve velikosti 14 tablet.

OVĚŘENÉ, NEBO NOVÉ?
Pokud jde o zvyklosti a přání pacientů, 

Mgr. Langhammerová přidává svou zkuše-
nost: „Jsou dva typy pacientů. Jedni jsou 

ochotní si koupit cokoliv, co by jim pomohlo. 
Pokud už nějaké léky používají, rádi vyzkoušejí 

nový lék s nadějí, že bude účinkovat lépe a bude 
mít méně nežádoucích účinků. Ještě víc to platí 
u krémů na ekzém a suchou pokožku. Pokud napří-
klad jejich oblíbená značka přijde s novinkou, 
hned ji chtějí vyzkoušet. Co se týče úplně nových 
značek na trhu, tak tito pacienti uvítají vzoreček na 
vyzkoušení. Druhou skupinou jsou pacienti, kteří 
léta používají jeden konkrétní přípravek, a přesto-
že má nežádoucí účinky, což je u starších léků na 
alergie například ospalost, nedají si to vymluvit 
a z lékárny odcházejí s tím svým jediným fungují-
cím lékem. V těchto případech hraje velkou roli 
i placebo efekt. Především u starších generací je 
víra v ’zázračnou’ tabletku tak silná, že se jim uleví 
hned, jak ji spolknou. Těmto pacientům lze darovat 
vzoreček, ale většinou zůstanou u starých dobrých 
léků nebo krémů.“

…

Podle výzkumu společnosti Ipsos devět z deseti Čechů v období od července 2018 do června 2019 (12 měsíců) 
pocítilo projevy alergie. Střízlivé odhady však udávají, že 2‚5 milionu obyvatel České republiky má nějakou formu 
alergického onemocnění. V podstatě nic se nemění na tom, že mnoho lidí s alergickými potížemi nejdříve zavítá 
pro pomoc do lékárny.

MUDr. Marta Šimůnková

ZÁJEM JE 
O KOMPLEXNÍ 

LÉČBU
„Pacienti se zajímají o kom-

plexní řešení chronických kož-
ních alergií. Chtějí znát zásady 

mytí, promazávání, řešení akut-
ního stavu, uvítají doporučení 

doplňků stravy vhodných proti 
těmto potížím, řekla bych, že 
rádi experimentují. Berou na 
vědomí, že je třeba se starat 

o suchou kůži dlouhodobě 
a po celý den. Velmi 
často jsou přístupní 

novinkám.“

Mgr. Daniela Pokorná
vedoucí lékárnice 
a odborná zástupkyně, 
lékárna Dr. Max v OC 
v Praze-Letňanech

MONITOR TRHU

ALERGICI VĚTŠINOU MÍŘÍ
PRO PRVNÍ POMOC DO LÉKÁRNY
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z termální vody Avène, která přímo 
působí proti svědění, což ocení 

zejména rodiče malých dětí. 
Také koncentrovaná péče 
patří mezi oblíbené produk-
ty, u dětí na hůře zvladatel-
ná ložiska, u dospělých 
často na oční víčka. Jak emo-

lienční péče, tak koncentro-
vaná péče XeraCalm A.D jsou 

zcela bez konzervačních látek 
a jsou označeny jako sterilní 

kosmetika, protože celý výrobní postup a plnění 
probíhá ve sterilním prostředí. Hermeticky uzavře-
ný ochranný obal zabraňuje přístupu vzduchu 
a kontaminaci produktu po celou dobu jeho 
používání.

CENA NEHRAJE POKAŽDÉ HLAVNÍ ROLI
„U přípravků pro děti cena většinou nehraje roli. 
Nemám pocit, že by se o cenu produktu v poslední 
době klienti zajímali více než kdy jindy,“ tvrdí Zora 
Zoubková.

Klára Badalová zase udává, že zákazníci s ekzémem 
neradi experimentují, zvlášť jedná-li se o děti. 
Občas některý z nich chce vyzkoušet něco jiného, 
třeba i kvůli ceně přípravků, v tu chvíli se většinou 
zajímá o vzorek na vyzkoušení. Jak dále upozorňu-
je, u léků na alergii pro děti platí, že při momentál-
ním výpadku konkrétního léku ho rodiče většinou 
nechtějí zaměnit za jiný. Cena produktů podle ní 
poslední dobou však začíná být rozhodující.

„Jakékoliv přípravky péče o atopickou a citlivou po-
kožku by měly spotřebitelům přinášet především 
pocit úlevy,“ říká Helena Pecková Vorlíčková zastu-
pující značku Eucerin. Jak dále uvádí, vždy se dbá 
na kožní snášenlivost, důraz se klade na přísné der-
matologické studie na daném typu pokožky/kožní 
indikaci. Zároveň je velké úsilí věnováno dětským 
přípravkům. Bohužel počet dětí – novorozenců 
s ekzémem – se stále zvyšuje a na tento trend po-
chopitelně reagují i dermokosmetické značky. „Vy-
víjejí se přípravky již pro novorozené děti, velmi 
jemné a šetrné zároveň. Posledními novinkami 

klientům možnost on-line konzul-
tací s dermatoložkou. Vnímáme 
totiž, že pacienti návštěvu lé-
kaře často odkládají a ne-
chtějí dlouze čekat na volný 
termín. Proto jsme mezi 
služby Chytré lékárny zařa-
dili i on-line poradenství 
kožní lékařky, které pacienti 
mohou svůj dotaz zaslat on-
-line spolu s fotografiemi po-
stiženého místa a doprovodnými 
informacemi, jako jsou aktuální pří-
znaky či anamnéza. Do 48 hodin tak získa-
jí odpovědi na své dotazy, odborné zhodnocení 
jejich problému a doporučení, jak jej řešit.“

Špatným obdobím pro ekzematiky je především 
podzim a zima, kdy lidé trpí daleko víc v suchých 
místnostech a v teplejším oblečení, v této době je 
i zájem o přípravky na ekzém v lékárně vyšší, 
o čemž se zmiňuje Daniela Pokorná. „Zatímco 
v zimním období a chladnějších jarních měsících 
preferují klienti k pravidelné péči o atopickou kůži 
spíše mastnější krémy, masti a balzámy, v teplých 
jarních dnech a následně v letních měsících dopo-
ručujeme používat spíše lehké, méně mastné 
krémy a hydratační mléka a pěny. Největší zájem 
je však o emoliencia na promazávání jako nevy-
hnutelný doplněk k léčbě od dermatologa a šetrné 
mycí přípravky,“ popisuje.

„Spotřebitelé se o výběru dermokosmetiky rozho-
dují podle různých kritérií, nejčastěji však po pora-
dě s lékařem,“ sděluje Ing. Marie Rottová, product 
manager Avène společnosti Pierre Fabre Dermo-
-Cosmétique Tchequie. Podle ní nejdůvěryhodněji 
působí produkty distribuované v lékárně a ještě 
více, pokud jejich účinky dokládají klinické studie 
a zkušenosti lékařů, kteří je doporučují. Jak dále 
uvádí, jejich řada XeraCalm A.D obsahuje patento-
vanou aktivní látku přírodního původu pocházející 

…

Bez vzorků 
to nejde.
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Podobně situaci vidí PharmDr. Zora Zoubková, ve-
doucí znojemské Alphega lékárny U Sv. Anny: „Exi-
stuje několik typů pacientů, někteří mají něco vy-
zkoušené a chtějí jen to jediné. Jiní rádi 
experimentují a vyzkouší i novinku.“

Karolína Novotná zmiňuje, že na alergii vyhledáva-
jí pacienti ověřené přípravky, s nimiž mají dobré 
zkušenosti. „A protože se snaží najít řešení na aler-
gii pro celou rodinu, je Zyrtec a Xyzal ideální vol-
bou. Tablety Xyzal i Zyrtec jsou totiž indikovány pro 
dospělé a děti od 6 let. Zyrtec kapky jsou vhodné 
pro děti již od 2 let,“ říká.

SVĚDĚNÍ SE SNÁŠÍ HŮŘE NEŽ BOLEST
Kůže je největší orgán lidského těla s povrchem do 
2 m2, tvoří 5–9 % tělesné hmotnosti. Na kůži se 
může projevit většina onemocnění a viditelné, ze-
jména chronické kožní postižení pacienty 

hendikepuje ve všech složkách běžného života. 
Provází-li kožní onemocnění ještě svědění, jde 
o zcela nesnesitelný stav, který je přirovnáván 
k průlomové bolesti u onkologického onemocně-
ní. Pacient nevnímá nic jiného než svědění, které 
ho nutí škrábat kůži, což přináší jen krátkodobou 
úlevu, zato poškozuje epidermis. To je případ aler-
gických kožních onemocnění.

Slova Anežky Langhammerové situaci popisují 
zcela přesně: „Pacienti nejčastěji slyší na sdělení 
’tohle vám rychle zabere’. Po této větě léčivo nebo 
krém koupí téměř každý.“

K nejčastějším projevům kožní alergie řadíme 
symptomy celkové anafylaxe, alergickou kopřivku 
a angioedém, alergickou kontaktní dermatitidu, 
atopický ekzém/dermatitidu. Všechna tato one-
mocnění mohou být vyvolána nejrůznějšími pod-
něty – vzdušnými polutanty, pyly, potravinami, 
léky, hmyzím jedem, chemickými činidly, roztoči, 
kontaktem se zvířecí srstí, s kovy, ale také chladem, 

teplem, slunečním zářením či mechanic-
kým podrážděním… Ne nadarmo 

se říká, že jen destilovaná 
voda nemůže být aler-

genem. V souvislos-
ti s nabídkou 

lékáren se zaměříme na péči o citlivou, suchou 
kůži související s problematikou atopického ekzé-
mu (atopické dermatitidy).

V ČR podle odhadů žije necelý milion lidí s atopic-
kou dermatitidou (AD). Nejde pouze o onemocně-
ní dětského věku, jak se dříve soudilo, ale AD posti-
huje značný podíl dospělé populace. V rozvoji 
onemocnění se významně uplatňuje (kromě gene-
tických a imunitních faktorů) přítomnost bakterie 
Staphylococcus aureus, která obvykle neosidluje 
zdravou kůži; u AD se však uplatňuje jako super-

antigen, který podporuje tvorbu cytokinů zpro-
středkujících a udržujících zánětlivou kožní re-

akci. K dalším „mechanismům“ patří 
porucha bariérové funkce kůže (epider-

mis), což je podkladem snadnějšího prů-
niku alergenů.

CO POŽADUJÍ PACIENTI 
OD DERMOKOSMETIKY?
Anežka Langhammerová shrnuje 
požadavky klientů do jedné věty: 
„Dejte mi nějaký krém, aby to ne-
svědilo a nebolelo.“ Pacientů se 
pak ptá, zda trpí na ekzémy často, 
zda mají citlivou suchou kůži a zda 
používají pravidelně nějakou der-
mokosmetiku. Vždy jim doporuču-
je i konzultaci s lékařem. „Takoví 
pacienti od nás získávají krém na 
promazání a zklidnění pokožky, 

tabletky na zklidnění alergické reak-
ce (pokud je ekzém svědivý) a dopo-

ručení správné hygieny a dalších ná-
vyků péče o kůži,“ uzavírá.

Když je řeč o poradenství, Ing. Nikol Ka-
dlecová, marketingová manažerka Chyt-

ré lékárny, poukazuje na jednu novinku: 
„V rámci komplexní péče poskytujeme 
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BEZ 
KONZERVANTŮ, 
PARABENŮ, PARFÉMŮ 
A TAKÉ ON-LINE
Vlastimil Kakrda také dodává, že se u dermokos-
metiky řeší konzervanty, složení až do nejmenšího 
detailu, a pacienty také oslovují akce v e-shopech 
lékáren.

PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., vedoucí Lékárny 
Benu na pražském Smíchově komentuje:

„Lidé preferují dvě skupiny kosmetiky: buď se 
jedná o vybrané druhy dermokosmetiky, nebo 
o kosmetiku obsahující přírodní látky. První z těch-
to skupin se ovšem v běžných lékárnách příliš ne-
vyskytuje, zákazníci si je buď objednávají 
v e-shopech, nebo si vybírají lékárny s rozšířenou 
nabídkou tohoto druhu kosmetiky a dermokoutky. 
Co se týče přírodní kosmetiky, tato skupina klientů 
si pečlivě vybírá, velmi často podle informací na in-
ternetu nebo podle rady známých. Řekl bych, že to 
platí jak pro dospělé, tak pro děti. V této skupině 
cena zase nehraje takovou roli také proto, že řada 
zákazníků kupuje tyto produkty v e-shopech.“

Zuzana Rajčániová, obchodní ředitelka společnosti 
Benepharma CZ, trend volby přípravků bez synte-
tických složek potvrzuje: „Pacienti důvěřují zkuše-
nostem a profesionalitě lékárníků. Zajímá je, zda 
se jedná o dermokosmetiku s obsahem syntetic-
kých nebo přírodních složek – při koupi přípravků 
na ochranu pleti sázejí stále více na přírodní výrob-
ky s vysokým stupněm čistoty, bez obsahu minerál-
ních olejů a parabenů. Vidíme také výrazný návrat 
k používání klasických přírodních mýdel.“

Denisa Bolomová vyzdvihuje, že jednoznačným 
trendem u pacientů trpících atopickým ekzémem 
a obecně suchou kůží je jejich stále zřetelnější pří-
klon k přípravkům s minimálním podílem 

přípravek dokáže zklidnit průvodní projev 
atopické dermatitidy – svědění. V nedávné 

době výrobci emoliencií používali jako 
prodejní argument 24hodinový účinek 
proti svědivosti. Dnešní moderní emo-
liencia zaručují účinek proti svědivosti 
až 48hodinový, a proto jim pacienti 
s AD dávají přednost,“ popisuje.

Podle Daniely Pokorné je vývoj rychlý 
a dermokosmetické přípravky se stále 
komfortněji aplikují, jsou příjemnější 

i účinnější. „Pro klienty je důležitá kon-
zistence, rychlost vstřebávání a způsob 

aplikace. Někdo preferuje lehčí fluidní 
formy, někdo oleobalzámy a hutnější 

formy, případně tuhé tyčinky pro akutní pro-
mazání ’do kabelky’, SOS spreje na svědivá 

místa. Zákazníci také řeší složení, tedy obsah 
konzervantů a parfémů, velikost balení a typ 

obalu,“ vyjmenovává.

Jak upozorňuje Denisa Bolomová, v uplynulých 
dvou letech došlo k výraznému nárůstu prodeje 
dermokosmetiky prostřednictvím internetu a zave-
dených e-shopů. „Přestože se spotřebitelé do léká-
ren znovu vracejí, on-line prodeje se těší stále větší 
oblibě. S tím souvisí změna zacílení marketingové 
podpory a reklamy. Většina výrobců dermokosme-
tiky nyní cílí své marketingové kampaně na léká-
renské e-shopy v podobě podpory prostřednictvím 
bannerů, newsletterů a různých promočních akcí 
typu 2 + 1, na FB, Instagram, mezi mladší generací 
je stále populárnější TikTok. Velký vliv na rozhodo-
vání o koupi dermokosmetických přípravků mají 
influenceři na YouTube,“ popisuje.
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inzerce

syntetic-
kých látek. 

„Pacienti vyhledá-
vají zejména alternativy 

k léčbě kortikoidy. Přední výrobci der-
mokosmetických přípravků na to reagují tím, že 
uvádějí na trh produkty s minimalistickým slože-
ním, jelikož platí, že čím více syntetických látek pří-
pravek obsahuje, tím větší riziko alergií pro pacien-
ty s atopickou a suchou kůží představuje. 
Syntetické látky jsou stále častěji nahrazovány lát-
kami přírodními. Důležitým kritériem je to, jak 

MONITOR TRHU

a lékáren, přičemž vítězí ti, kteří dokážou ve správ-
nou dobu nabídnout přípravky v ekonomickém 
balení.“

Vlastimil Kakrda z Mariánských Lázní má na prodej 
dermokosmetiky specifický názor: „Pacienti téměř 
vždy dají na doporučení lékaře. Někdy ale lékař ne-
léčí, nýbrž obchoduje, a to se mi nelíbí. Na trhu je 
zbytečně mnoho přípravků a některé jenom jedno 
léto. Kosmetických řad na suchou pokožku už jsem 
viděl mnoho. K výběru dermokosmetiky pro děti 
rodiče přistupují s pečlivostí a rádi utratí více 
peněz. Ale to platí u produktů pro děti i v jiných 
segmentech.“

značky Eucerin pro atopickou pokožku byly dva pří-
pravky určené již pro novorozence – Eucerin Atopi-
Control Sprchový olej a Eucerin AtopiControl Lehká 
tělová emulze. Tímto uvedením značka reaguje na 
stále se snižující věk dětí s atopickou dermatiti-
dou,“ vysvětluje.

V souvislosti s cenou Helena Pecková Vorlíčková 
připouští, že v případě přípravků pro děti nehraje 
nejdůležitější roli, a ochota rodičů ke koupi je vyso-
ká. Důležité je, aby přípravek byl účinný a dětem 
pomohl. Zároveň ale zmiňuje: „Ekonomická situace 
se jistě do nákupního chování již promítá. Spotře-
bitelé proto využívají při nákupu různé akce 
a slevy.“

Mgr. Denisa Bolomová, jednatelka společnosti 
Dr. Pharma, která na tuzemský trh distribuuje bio 
kosmetické přípravky značky Jonzac, v souvislosti 
s cenou říká: „Jelikož spotřeba emoliencií je při 
atopické dermatitidě velmi vysoká, důležitým krité-
riem je v současné době poznamenané ekonomic-
kou krizí právě zejména cena. Zákazníci preferují 
větší, cenově výhodnější balení přípravků. Nejvíce 
prodávaná balení emoliencií jsou v rozmezí od 400 
do 500 ml. Často se stává, že spotřebitelé odkládají 
nákupy a čekají, až se jejich oblíbený přípravek 
ocitne u distributorů a v lékárnách takzvaně v akci. 
V tomto okamžiku neváhají a nakoupí větší množ-
ství přípravků do zásoby. Z tohoto důvodu hraje 
čím dál větší roli obchodní dynamika distributorů 

VÝBĚR NOVINEK
BENEPHARMA CZ

Pleťová maska Kawar s aloe vera a minerá-
ly z Mrtvého moře – čistí do hloubky, sta-

huje rozšířené póry a zároveň pleť vyživuje, 
hydratuje a prokrvuje, působí antioxidačně 
a podporuje hojivé procesy v problematic-
ké kůži; Jamieson Vlasy, pokožka & nehty – 

doplněk stravy obsahuje biotin, zinek, 
methionin, cystin, vitaminy C a E, podporu-

je regeneraci kožních buněk, napomáhá 
obnově citlivé problematické kůže, regulu-

je i tvorbu mazu

LEA NATURE
Jonzac Intenzivní relipidační balzám Nutri-

tive AP+ – k léčbě atopické dermatitidy 
a suché kůže, balzám s nemastnou a nele-
pivou texturou poskytuje okamžitou úlevu 
při svědění, skládá se ze dvou unikátních 
účinných látek: z biomimetických cerami-
dů a z prebiotik (Bioécolia®) přírodního 
původu; Jonzac Nutritive mycí olej bio – 

speciálně určený pro potřeby suché a aler-
gické pokožky

PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE 
TCHEQUIE

Avène Relipidační mycí olej XeraCalm 
A.D – pro suchou pokožku se sklonem 

k atopii a svědění, vhodný i pro novorozen-
ce, neobsahuje parabeny, sulfáty, PEG, ne-

utralizuje vysoušecí účinky vody a při 
mírné suchosti kůže stačí jako jediná péče, 
společně s Relipidačním balzámem ze stej-
né řady je vhodnou vzájemně se doplňují-

cí péčí pro atopické pacienty už od koje-
neckého věku, je určený na obličej i tělo; 
A-Derma Exomega Allergo – emolienční 

balzám pro přecitlivělou křehkou kůži ato-
pických pacientů, testovaný na alergické 

pokožce, lze aplikovat na obličej, tělo, a do-
konce na oční víčka už od novorozenecké-

ho věku, neobsahuje konzervanty
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Sice stále 
platí, že 

majitelé domácích 
mazlíčků na nich nešetří 

a za účinný přípravek 
s jednoduchou aplikací 

jsou ochotni si připlatit, ale 
i do kategorie veteriny se 

promítá ekonomická krize. 
Projevuje se především tím, 

že výrazně stoupá obliba 
letákových akcí a podíl 

produktů, které 
v nich chovatelé 

nakoupí.

Existují kategorie zboží, o kterých je už mnoho let 
známo, že se prakticky prodávají pouze ve slevo-
vých akcích a za plnou cenu je koupí opravdu má-
lokdo. Veterinární přípravky mezi ně rozhodně ne-
patří, ale i v jejich případě je znát vliv ekonomické 
krize na nákupní chování majitelů domácích maz-
líčků. PharmDr. Juraj Karczub, majitel společnosti 
Farmacia Care, která produkuje přípravky značky 
Pet Health Care, k tomu říká: „Zvyšuje se podíl pří-
pravků zakoupených ve slevových akcích a zvýhod-
něných nabídkách.“

Že ekonomická krize nějakým způsobem dopadá 
i na majitele psů a dalších domácích mazlíčků, zmi-
ňuje také Ing. Eliška Tázlarová, specialista obchodu 
a marketingu společnosti Aveflor Czech Republic: 
„Z chovatelských obchodů máme zpětnou vazbu, že 
pro zákazníka se stává cena faktorem, který při ná-
kupu rozhoduje čím dál víc. Je ale také pravda, že 
chovatelé raději ušetří na kosmetice, hračkách a růz-
ných doplňcích než například na kvalitním krmivu. 

Značka Arpalit má však výhodu českého původu 
a kombinace kvalitního výrobku za dobrou cenu.“

Rovněž Aleš Toman, obchodní ředitel 
společnosti Alavis, připouští, že vliv 
ekonomické krize zaznamenali. 
A dodává: „Ale je to spíše 
v pozitivním smyslu. Zákaz-
níci se více informují o tom, 
jak dlouho jim daný přípra-
vek vydrží. Využívají naše 
poradenské služby, aby si 
vybrali nejvhodnější variantu 
právě pro své zvíře.“

LÉKÁRNY COBY 
DISTRIBUČNÍ KANÁL POSILUJÍ
Možnost zakoupit v lékárnách veterinární přípravky 
už dávno není novinkou a v současnosti jde o dis-
tribuční kanál, jehož význam se čím dál víc zvyšuje. 

Na druhou stranu platí, že ještě zdaleka nevyčerpal 
svůj potenciál.

„Několik posledních let je vidět vzrůs-
tající trend nakupování veterinár-

ních přípravků v lékárnách 
i v prodejnách chovatelských 

potřeb. Zejména v letech ’co-
vidových’ tento trend ještě 
zesílil, což bylo dáno zvyšu-
jícím se množstvím zvíře-
cích miláčků v domácnos-

tech, ale i vzrůstající péčí 
o ně. Prostor pro další růst tu 

určitě je zejména proto, že tyto 
produkty stále nejsou používány 

tak často, jak je doporučováno,“ popi-
suje MVDr. Michal Chalupa, marketingový 

manažer veterinárního portfolia společnosti Krka.

OBLIBA SLEVOVÝCH AKCÍ
U VETERINÁRNÍCH 
PŘÍPRAVKŮ STOUPÁ

…

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

Sleva se vztahuje i na ostatní přípravky PET HEALTH CARE. Akce platí do 31. 12. 2023 anebo do vyprodání zásob. KK ddoossttáánníí vv NNoovviikkuu,, PPhhooeenniixxuu aa VViiaapphhaarrmměě..
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Dobré zkušenosti s uvedenou kate-
gorií mají i v EUC Lékárně Praha – Po-
černická. „Do naší lékárny chodí stále více 
zákazníků a kategorie veterinárních léčiv se z hle-
diska prodejů stává čím dál zajímavější,“ pochvalu-
je si PharmDr. Petra Sokolová, provozní manažerka 
lékáren EUC.

Podle Martiny Ondráčko-
vé stojí za stoupajícím zá-

jmem o veterinární pří-
pravky několik faktorů. 

„Zvyšuje se počet lidí, kteří 
chovají domácí zvíře. A dále 

také roste informovanost chova-
telů o nutnosti prevence onemoc-

nění u zvířat, k čemuž přispívá inter-
net, média i veterinární lékaři. 

Veterinární přípravky jsou také 
dostupnější, nabídka je roz-

manitější a celkově se zvyšu-
jí nároky na péči o čtyřno-
hého mazlíčka. Mnohdy je 
to doopravdy člen rodiny 
a majitelé jsou ochotni na 

péči o něj vynaložit i nema-
lé peníze. To se odráží i na 

rostoucím zájmu o veterinární 
přípravky v lékárnách.“

Jak uvádí Aleš Toman, kategorie veteri-
narií je pod drobnohledem nejen odborné, ale 
i chovatelské veřejnosti. „Majitelé psů a koček mají 

zaznamenali růst 
především v našem 
e-shopu Pilulka.cz, kde jsou zá-
kazníci zvyklí nakupovat více položek najednou.“

Podle Michala Chalupy počet chovatelů, kteří na-
kupují veterinární přípravky z pohodlí domova 
přes e-shopy, stoupá. „Tento distribuční kanál v po-
sledních letech roste signifikantně. Většinou se 
jedná o pravidelně opakované nákupy,“ podotýká. …

Bez starosti.
Bez klíšťat.
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Objevují 
se i nové 
značky.

PHARMA SEZONA

Podle Juraje Karczuba představují významný distri-
buční kanál lékárenské řetězce a e-shopy. „S kate-
gorií veteriny se v nich pracuje aktivně za 
přispění edukovaného personálu 
a s využitím funkčních marketin-
gových nástrojů. Nezávislé lé-
kárny potenciál volně prodej-
ných veterinarií pomalu 
objevují.“

Nicméně existují i nezávis-
lé lékárny, které mají veteri-
nární přípravky v nabídce 
mnoho let, rozvoji kategorie 
se soustavně věnují a chovateli 
jsou hodně navštěvované. K tako-
vým patří například Lékárna U Zlatého 
anděla v Podbořanech: „Naše lékárna byla již od 
svého vzniku nadstandardně vybavena veterinár-
ními přípravky. Sídlíme v zemědělské, spíše ven-
kovské oblasti, z čehož lze vyvodit, že o veterina-
ria zde bude vždy velký zájem. Navíc také léta 
úzce spolupracujeme s veterinárním lékařem. 
Když se tedy začaly objevovat snahy o růst této 
kategorie v lékárnách, byli jsme dokonale připra-
veni,“ objasňuje majitelka lékárny Mgr. Věra 

Šperglová a zároveň vyzdvihuje, že má-li být jme-
novaná kategorie v lékárně úspěšná, je třeba být 

dobře zásoben a mít odborně proškole-
ný personál.

Také lékárna Chrastava se na 
veterinární přípravky dlou-
hodobě zaměřuje. „Jsme lé-
kárna v malém městě 
s množstvím vesnic v okolí 
a každý má doma nějaké 

zvíře, čemuž jsme přizpůso-
bili i náš sortiment, a zákaz-

níci toho hojně využívají. Stále 
převažuje zájem o přípravky pro 

psy a kočky, ale často řešíme i jiná 
domácí zvířata, jako jsou králíci, slepice 

i větší přežvýkavci,“ říká Mgr. Martina Ondráčková 
z chrastavské lékárny. Zároveň zdůrazňuje, jak je 
v této oblasti důležité vzdělání, které ale není 
úplně jednoduché: „Rozsah veterinární proble-
matiky je velmi široký a se základem z fakulty je 
těžké orientovat se ve specifických oblastech na-
příklad u chovu skotu či drůbeže. V tomto případě 
je nutností samostudium a spolupráce s veteri-
nárním lékařem.“

Kromě toho upozorňuje, že aby pokryli 
poptávku i po specifických veterinárních 
produktech, které nejsou běžně dostupné 
u lékárenských distributorů, spolupracují 
s veterinárním dodavatelem Samohýl.

Na důležitost odborného poradenství poukazu-
je rovněž Aleš Toman: „Spolupráce s lékárnami je 
pro nás dlouhodobě velmi důležitá. Naším cílem 
je, aby každý chovatel měl nejen možnost produkt 
zakoupit, ale aby měl i přístup k odbornému pora-
denství. A to lékárny zcela naplňují.“

NA NEZÁJEM 
SI NIKDO NESTĚŽUJE
Kategorie veterinarií se na lékárenském trhu rozvíjí 
a ti, kteří se na ni zaměřili, si její rozvoj pochvalují. 
„Pro kategorii je charakteristický dynamický růst 
a vysoká sezonnost. Významně se rozšiřuje zejména 
v lékárenských e-shopech. Za poslední rok se také 
objevilo několik nových značek,“ říká Juraj Karczub.

Právě na příznivý vývoj v rámci e-shopu poukazuje 
Daria Zverevska, tisková mluvčí lékáren Pilulka.cz: 
„U kategorie veterinárních přípravků jsme 
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moc je chovatel edukovaný a danou problemati-
kou se zabývá,“ podotýká a dodává: „Vezmeme-li 
v úvahu uvedená kritéria, má značka Arpalit výho-

du českého původu a kombinace kvalitního vý-
robku za dobrou cenu. Dalším důležitým fak-

torem je fakt, že výrobky řady Arpalit jsou 
šetrné ke zdraví zvířat.“

K otázce ceny se vyjadřuje i Aleš 
Toman: „Jako pozitivní trend vní-

máme, že se klienti nedívají jen 
na cenu, ale stále víc se zajímají 

o složení přípravků a původ su-
rovin. A podle těchto informa-
cí se pak rozhodují.“

Jak už bylo řečeno, ekono-
mická krize se projevuje 
i u veterinarií, ale zdá se, že 
hlavně v tom smyslu, že 
chovatelé více vyhledávají 
slevové akce, ale své zvířecí 
miláčky rozhodně nešidí.

„V krizi nákup nezbytných 
produktů nepolevil. Lidé mí-

vají k domácím mazlíčkům 
velmi úzký až rodinný vztah 

a nenechávají je trpět. Určitě 
dbají více na prevenci. Někdy 

udělají nepříjemnou zkušenost 
a ’zableší’ si byt či auto. Odblešit 

prostředí pak stojí mnoho úsilí 
a peněz. Tuto zkušenost uděláte v životě 

jednou a pak dbáte na prevenci. Stejně 
tak nenecháte děti hrát si doma se zvířát-

kem, u kterého se objevili endoparaziti,“ popi-
suje Věra Šperglová.

I Petra Sokolová zmiňuje, že nepozorují snížení 
zájmu o veterinární přípravky, a připojuje: „Větši-
nou zákazníci chodí cíleně pro vyzkoušené prepa-
ráty, nejčastěji na odčervení a přípravky proti klíšťa-
tům a blechám. Naopak často se chtějí poradit 

různých produktů. „U antiparazitárních obojků pro 
kočky zazní vždy obava z uškrcení zvířete. Chovate-
lé se také často radí, jak aplikovat přípravky zvířa-
tům, která škrábou. Zda máme malé lahvičky na 
 krmení mláďat a mléko pro mláďata. Od zoufalých 
rodičů zaznívá opakovaně otázka, zda mohu použít 
psí přípravek na vši u dětí,“ vyjmenovává.

Také Martina Ondráčková poukazuje na to, že větši-
na zákazníků přichází do lékárny s nespecifickým 
přáním ’chci něco na blechy pro psa’ a nechá si po-
radit s výběrem vhodného přípravku. „Nejprve 

…
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a čekají na naše doporučení u produktů na péči 
o srst, zuby nebo tlapky.“

S různými typy klientů má zkušenost i Věra Šper-
glová: „Běžní chovatelé nepřicházejí pro konkrétní 
produkt. Většinou chtějí ’něco na odčervení’. Naším 
úkolem pak je doptat se, o jaké zvíře se jedná, kolik 
váží, kdy bylo naposledy odčervováno a podobně. 
Klienti z chovných stanic či se zvířetem s neob-
vyklou diagnózou si chodí pro předem vybraný 
produkt.“

Jak dále magistra Šperglová uvádí, klienti se nej-
častěji zajímají o správné dávkování a kombinaci 

VÝBĚR NOVINEK
ALAVIS

AlavisTM Multivitamin pro psy a kočky – 
s unikátní recepturou rozšířenou o L-carni-
tin, ginkgo bilobu, prebiotika a probiotika, 
určený psům a kočkám v zátěži, rekonva-

lescenci nebo v seniorském věku

AVEFLOR CZECH REPUBLIC
Arpalit – celá produktová řada prošla změ-
nou grafiky obalů; Arpalit na čištění uší, Ar-
palit zubní pasta, Arpalit ústní voda – nové 

produkty pro psy a kočky budou na trh 
uvedeny letos v dubnu

PHARMA SEZONA

I Juraj Karczub poukazuje na preferenci produktů 
s jednoduchou aplikací a připojuje: „Mým přáním 
zůstává, aby pro lékárníky a odborný personál byla 
rovnocenným kritériem při expedici i bezpečnost 
přípravku pro zvíře, člověka a životní prostředí.“

PRO OSVĚDČENÉ PŘÍPRAVKY 
I PRO RADU
Faktorů, podle nichž se chovatelé při koupi veteri-
nárních přípravků rozhodují, existuje samozřejmě 
víc než jen účinnost a způsob aplikace. Jak uvádí 
Eliška Tázlarová, k hlavním kritériím patří znalost 
a loajalita vůči značce i původ daného výrobku 
a v neposlední řadě i cena. „Vyšší kupní síla je sa-

mozřejmě ve větších městech. Dále také při koupi 
veterinárních produktů zále-

ží na tom, jak 

často velmi dobrý přehled o novinkách a aktivně se 
zajímají o složení i účinnost přípravků,“ říká.

ÚČINNOST A JEDNODUCHÁ 
APLIKACE HRAJÍ PRIM
Stále platí, že prodeje někte-
rých veterinárních přípravků 
jsou výrazně ovlivněny sezo-
nou. „Navzdory doporučení 
odborných veterinárních 
společností používat antipa-
razitika celoročně, stále patří 
mezi sezonně aplikované. Nej-
vyšší spotřeba je vidět v jarních 
měsících, tedy od dubna do června. 
Tyto měsíce jsou jednoznačně nejvý-
znamnější. Přes prázdniny prodeje polevují 
a menší nárůst lze opět pozorovat v září a říjnu, nic-
méně výše prodejů jarních měsíců nedosahují,“ 
popisuje Michal Chalupa.

Na vliv sezony upozorňuje také Juraj Karczub: 
„Hlavní část prodejů se realizuje v období březen 
až květen, kdy dominuje zájem o přípravky proti 
klíšťatům a blechám. Odčervení je celoroční zále-
žitost a prodeje významně ovlivňují obchodní 
nabídky. A zatímco veterinární šampony 
jsou typické jarní a letní produkty, většina 
prodejů v segmentu péče o klouby se 
realizuje na podzim a v zimních 
měsících.“

Martina Ondráčková v souvislosti 
s ektoparazitiky upozorňuje, že 
v posledních letech, kdy jsou 
mírnější zimy a první jarní dny 
se objevují čím dál dřív, začí-
nají majitelé mazlíčků shánět 
přípravky proti klíšťatům 
a blechám již v březnu. „Na 
jaře přibývá také prodejů 
minerálních a multivitami-
nových přípravků s ohledem 
na březost zvířat a péči 
o srst. Stále častěji také evi-
dujeme zájem o zvířecí kos-
metiku, jako jsou zubní pasty, 
prášek na odstranění zubního 
kamene u psů, balzám na tlap-
ky, šampony a multivitaminové 
přípravky na péči o srst a doplňky 
stravy na podporu pohybového 
aparátu,“ vyjmenovává.

S vlivem sezony na prodeje veterinární-
ho sortimentu mají bohaté zkušenosti 
také v podbořanské lékárně. „V zimě jsou 
největším prodejním hitem vitaminové a mine-
rální směsi pro nosnice. Na jaře prodáváme více 
sušeného mléka a lahviček pro opuštěná mláďata. 
V teplejších měsících se řeší samozřejmě hlavně 
ektoparazité,“ naznačuje Věra Šperglová a připoju-
je jednu sezonní zajímavost: „Předloni v prosinci 
se do našeho sortimentu dostaly adventní kalen-
dáře pro drobné hlodavce, psy a kočky.“

Ať ale chovatelé nakupují kdykoliv, platí, že se vždy 
zajímají o účinnost produktu a způsob aplikace. 

Velké oblibě se samozřejmě těší přípravky, 
které se aplikují jednoduše.

„Většina majitelů domácích 
mazlíčků si ráda připlatí za 

přípravek, který má jednodu-
chou aplikační formu a je 
dostatečně účinný. Svoji roli 
hraje i frekvence podávání. 
Je ale také pravda, že existu-

jí chovatelé, kteří takzvaně 
jdou vysloveně jen 

po ceně, proto-
že mají doma 

třeba pět koček 
a dva psy,“ říká Věra 

Šperglová.

a v neposlední řadě i cena. „Vyšší kupní síla je sa-
mozřejmě ve větších městech. Dále také při koupi 

po ceně, proto-
že mají doma 

Snadná 
 aplikace hraje 

prim.
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propagují na sociálních sítích a příležitostně v letá-
kových akcích. „Máme svého ambasadora pro vete-
rinární přípravky, který vyhledává nové, volně pro-
dejné produkty. A samozřejmě se kontinuálně 
vzděláváme, protože jsme sami chovatelé a rádi se 
podělíme o své zkušenosti či si vyslechneme úspě-
chy druhých. V posledních letech klademe důraz 
na prevenci, ať se to týká kloubů, ústní dutiny či 
trávicího traktu zvířat. To ocení zvířata i jejich maji-
telé,“ vyjmenovává Mgr. Šperglová.

Petra Sokolová zase vyzdvihuje známou věc, že 
má-li se něco prodávat, musí to být vidět. „Veteri-
nární přípravky máme vystavené, aby si je klienti 
mohli sami prohlédnout. A máme vyrobený polep 
výlohy, aby bylo zřejmé, že v naší lékárně veterinár-
ní přípravky vedeme,“ říká.

stupních degenerativních onemocnění kloubů. 
Tento produkt máme i ve variantě Alavis Mini 
pro miniaturní plemena psů a kočky,“ objasňuje 
Aleš Toman.

Jak uvádí Juraj Karczub, společnost Farmacia Care 
kombinuje tiskovou a on-line komunikaci zaměře-
nou zejména na laickou veřejnost: „Snažíme se být 
aktivní na sociálních sítích. Dbáme i na atraktivní 
obchodní nabídky za využití funkčních marketingo-
vých nástrojů našich obchodních partnerů.“

O využití sociálních sítí se zmiňuje i Eliška Tázlaro-
vá: „V posledních dvou letech jsme se zaměřili na 
propagaci prostřednictvím sociálních sítí a oslovení 
dalších nových zákazníků z řad mladší generace. 
Tomu jsme přizpůsobili marketingovou kampaň 
a pojali ji hravě v podobě kreslené grafiky. Letos se 
zaměříme na propagaci nových obalů a nových vý-
robků, které budeme uvádět v dubnu na trh.“

Na vícero frontách jsou aktivní v podbořanské lé-
kárně. Jak uvádí Věra Šperglová, veterinu 

PHARMA
     PROFIT

Kongres+16

V panelové diskusi, kterou povede 
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., 
a která bude zaměřena na budoucnost 
lékáren, se bude debatovat mimo 
jiné na téma lékárny versus on-line 
retailové projekty.+

Registrace a další informace: 
www.kongrespp.cz

Více na str. 6-7
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ZÁKLADEM 
ÚSPĚCHU 

JE ODBORNĚ 
PROŠKOLENÝ 

PERSONÁL
„Naše lékárna byla již od svého vzniku 

veterinárními přípravky vybavena 
nadstandardně, a navíc roky úzce 

spolupracujeme s veterinárním lékařem. 
O zákazníky, kteří si k nám přicházejí pro 

veterinární přípravky, nemáme nouzi. 
Lékárna je pro ně nejbližší a nejdéle 

otevřené zdravotnické zařízení. 
Pokud je veterinárními přípravky 

dobře zásobena a personál 
odborně proškolen, zvyšuje 

se i počet spokojených 
klientů.“

Mgr. Věra 
Šperglová
majitelka Lékárny 
U Zlatého anděla, 
Podbořany

PHARMA SEZONA

K novinkám minulého roku se řadí přípravek 
 Ataxxa. „Jde o velmi účinné ektoparazitikum pro 
psy, jehož účinnými složkami jsou Permethrinum 
a Imidaclopridum. Přípravek Ataxxa je určen pro 
léčbu infestace blechami a má perzistentní, akari-
cidní účinnost proti infestaci klíšťaty. Má také repe-
lentní účinek proti komárům a muškám, což psi 
a jejich majitelé ocení při procházkách na místech 
s vyšším výskytem obtížného hmyzu,“ popisuje 
 Michal Chalupa a připojuje informaci o další obec-
né novince: „Novinkou na trhu volně prodejných 
přípravků jsou v letošním roce antiparazitika ve 
formě tablet, která byla doposud k dostání pouze 
u veterinárních lékařů.“

Aktivní jsou výrobci i na poli marketingu a vzdělá-
vání. „Již několikátý rok po sobě připravujeme pro 
lékárníky ve spolupráci s Českou lékárnickou ko-
morou sérii webinářů, týkajících se veterinárních 
přípravků. Pro konečného zákazníka pak máme na-
chystané celé spektrum kampaní od letákových 
akcí v lékárnách až po social media marketing 
s podporou influencer marketingu,“ naznačuje 
 Michal Chalupa.

Společnost Alavis letos kromě představení novi-
nek připravuje i kampaň na přípravek Alavis 5. 
„Jedná se o komplexní kloubní výživu vhodnou 
pro preventivní podávání u štěňat a mladých 
psů, sportovně využívaných psů a při mírných 

řešíme druh zvířete, váhu a schopnost pozřít table-
tu. U ektoparazitik se chovatelé nejvíce zajímají 
o dobu ochrany, kterou přípravek poskytuje. U od-
červovacích tablet zase řeší váhové rozmezí, tedy 
kolik tablet budou muset do zvířete dostat, zda jde 
uvedeným přípravkem léčit více druhů zvířat – psa 
i kočku. V tomto případě jsou ochotni zaplatit i více 
peněz, jen aby pro ně i zvířata bylo užití 
přípravku komfortní,“ vysvětluje.

AKTIVNÍ JSOU VÝROBCI 
I LÉKÁRNÍCI
Veterinární kategorie patří 
k těm rostoucím, ale nejde 
to takříkajíc samospádem, 
stojí za tím soustavná práce 
jak výrobců, tak samotných 
lékárníků.

Jednou z nejviditelnějších aktivit vý-
robců je uvádění novinek na trh. „Naší 
nejčerstvější novinkou je veterinární přípravek 
 AlavisTM Multivitamin pro psy a kočky s unikátní 

recepturou rozšířenou o L-carnitin, ginkgo bilobu, 
prebiotika a probiotika. Tento produkt je určen 
psům a kočkám v zátěži, rekonvalescenci nebo 
v seniorském věku. Další přípravky, které nově uvá-
díme na trh, doplňují naši produktovou řadu s ka-
nabidiolem CBD o komplexní kloubní výživu a po-
tentnější tekutou formu,“ říká Aleš Toman.

Společnost Aveflor Czech Republic 
se loni zaměřila na změnu grafi-

ky u celé řady výrobků Arpalit. 
„Do letošní sezony tedy vstu-
pujeme nejen se zcela 
novou grafikou všech vý-
robků, ale také s plánova-
nými novinkami. V dubnu 

uvedeme na trh pět nových 
výrobků pro pejsky a kočky. 

Bude se jednat o produkty 
značky Arpalit na pravidelné čiš-

tění uší, zubní pasty a ústní vodu,“ 
vysvětluje Eliška Tázlarová.

Právě tyto novinky mohou být vítaným rozšířením 
sortimentu, protože jak potvrzuje Daria Zverevska, 
majitelé domácích mazlíčků pro ně často kupují 

doplňky stravy na klouby, pro krásnou srst a imu-
nitu. „Mezi další rychle rostoucí segmen-

ty patří například péče o chrup, oči 
a uši zvířat a pomůcky pro vý-

cvik,“ podotýká.
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V panelové diskusi, kterou povede 
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vděk pacientů, protože kvitují možnost vyzvednout si léky i mimo otevírací 
dobu. Jako rodič úplně chápu tu úlevu, když u nás v noci seženou léky na 
 horečku pro děti a nemusí se třeba trápit celou noc. 

O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je ve vaší 
lékárně největší zájem?
Záleží na ročním období. Na podzim a v zimě převládají léky na různá respi-
rační onemocnění, na jaře a v létě léky na alergie, repelenty a podobně. Ne-
máme specifický volně prodejný sortiment, o který by byl větší zájem.

Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
Společnost má marketingové a obchodní oddělení, asi jako každé jiné větší 
firmy a provozovatelé. Nejvíc si cením toho, že marketing vnímá názor perso-
nálu lékáren, jsou rádi za názory z terénu.  

Navštěvujete nějaká školení v prodejních 
dovednostech?
Ano. Co mi trochu obecně chybí, jsou i psychologická a komunikační školení 
se zaměřením na lékárnu. Například jak správně komunikovat s různými typy 
pa cientů, včetně těch konfliktních. 

Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás? 
Jsem věčný optimista, ale pokud jde o lékárenství, začínám cítit čím dál větší 
pesimismus. Vidím, jak stát tlačí na úhrady, takže vydáváme léky za naprosto 
směšné částky, z druhé strany dochází k enormnímu nárůstu nákladů. K tomu 
vidím, kolik kolegů utíká z lékáren, protože jsou vyhořelí, do toho roste tlak 
na on-line výdej. V rámci možností se ČLnK snaží o změnu, ale mám pocit, že 
protistrana – státní aparát prostě nechce. Jednu z cest vidím právě ve zvýšení 
kompetencí lékárníka v rámci různých konzultací, screeningů a podobně. 
Proto tuto službu začneme brzo nabízet i v naší lékárně. 

Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou zažil?
Ještě z doby praxe si pamatuji, jak se kolegyně snažila hůř slyšící pacientce 
vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vaginálními a rektálními čípky a které kam patří.

Jak si od práce nejlépe odpočinete?
Odmala se věnuji plastikovému modelářství a úplně ´vypnu´ při tom, když 
řeším, jestli na mé letadlo patří středně šedomodrá nebo tmavě šedomodrá 
barva. V létě si čistím hlavu adrenalinovými sjezdy na horském kole. 

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Na ty, které nejsou právě ve výpadku. 

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

Proč jste si vybral studium farmacie?
Odmala jsem tíhl ke zdravotnictví, původně jsem chtěl vystudovat medicínu, 
ale před maturitou jsem se zalekl obtížnosti jejího studia, a myslel jsem si, že 
farmacie bude o něco jednodušší. No, rychle jsem zjistil, že jsem byl naivní. 
Ale volby farmacie nelituji, naopak.

Jak dlouho pracujete za tárou?
Letos to bude 12 let, ten čas letí…

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce a co naopak 
nejméně?
Baví mě její různorodost – lékárník je sice odborník na léky, ale zároveň trochu 
ekonom, administrativní pracovník, někdy třeba i ,ajťák‘. Baví mě i to, že v mé 
pozici jsem i spojka mezi lékaři na poliklinice a lékárnou. Co mě baví nejmé-
ně? Asi pacienti, kteří nechápou, že zdravotnictví není zadarmo, a dávají to na-
jevo.  A poslední dobou mě nejvíc dokáže naštvat, že nemalá skupina lidí věří 
dezinformacím a má zato, že výpadky léků jsou z důvodů jejich vývozu na 
Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. 

Kdybyste měl kouzelný proutek, co byste v českém 
lékárenství okamžitě změnil?
Aby stát a pojišťovny začaly vnímat, že naše profese dokáže ušetřit státnímu roz-
počtu mnoho peněz tím, že odhaluje různé chyby v preskripcích, může pomoct 
s optimalizací léčby. Bohužel stát šetří jen tou nejjednodušší cestou – změnou 
úhrad, na kterou doplácí celý obor a ve finále i pacient. A když už dochází 
ke změnám úhrad, nechápu, proč zde není mnohem delší časový interval mezi 
ohlášením a samotnou změnou. V lékárně sloužíme noční pohotovostní služby 
a zkušenost nejen ze služeb mě vede k tomu, že bych si velmi přál mít možnost 
mimořádně vydat lék bez předpisu. Navíc se v létě tento problém násobí.

Jak vám při práci pomáhá časopis Pharma Profit?
Líbí se mi jako zdroj informací a zajímavých rozhovorů s lidmi z oboru.

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
Jedná se o lékárnu na velké poliklinice, která si nezadá ani s okresní nemocni-
cí. Na poliklinice je velké spektrum odborností, takže máme i velmi pestrý a za-
jímavý výdej. S lékaři velmi úzce spolupracujeme, z toho těží hlavně pacienti. 
Například u aktuální nedostupnosti antibiotik lékaře pravidelně informujeme, 
které léky máme dostupné, jaké máme alternativy. Díky tomu nemusí ,střílet‘ 
naslepo a pacient nepobíhá po lékárnách a neshání svá konkrétní antibiotika. 
Na poliklinice je i lékařská pohotovostní služba a lékárna funguje 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Někdy jsou služby náročnější, ale zde nejčastěji cítím 

Pocházím z Ostravy, vystudoval 
jsem FaF UK v Hradci Králové, ale 
hned po škole mě život zavedl do 

Prahy. Po přestěhování jsem 
absolvoval jediný pohovor – do EUC 

Lékárny na poliklinice Šustova na 
pražském Jižním Městě. Zde jsem si 
prošel od pozice „mladého ucha po 

škole“, přes řadového lékárníka, 
zástupce vedoucího až na pozici 

vedoucího lékárníka. Odpočívám při 
nudném plastikovém modelářství 

a zároveň při adrenalinovém 
sjezdu na horském kole. 

Nejraději trávím volný čas 
s rodinou a mými dvěma 

malými dětmi.  

EUC LÉKÁRNA 
PRAHA – 
ŠUSTOVA
Šustova 1930/2, 
Praha 4 – Chodov

Po–Pá: 7:30–18:30
lékárenská 
pohotovost nonstop

PharmDr. OTO DROBÍK
48

*  Dle průzkumu realizovaného agenturou SC&C na reprezentativním 
vzorku 774 respondentů 2/2020.

?????

REGISTRACE DO PROGRAMU 
VOLBA SPOTŘEBITELŮ 
JE OTEVŘENÁ! 
A LETOS POPRVÉ ZDARMA! SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

PRODEJE ROSTOU

PRO ÚSPĚCH VAŠICH NOVINEK KONTAKTUJTE: 
PETRA FAJFROVÁ
project manager, +420 739 571 385
petra.fajfrova@atoz.cz

www.volbaspotrebitelu.cz  

*  Dle průzkumu realizovaného agenturou SC&C na reprezentativním 
vzorku 774 respondentů 2/2020.

??????

PRO ÚSPĚCH VAŠICH NOVINEK KONTAKTUJTE: 
PETRA FAJFROVÁ
project manager, +420 739 571 385
petra.fajfrova@@atoz.cz

www.volbaspotrebitelu.cz  

84 % lidí přiznává vyšší důvěru v produkty, 
které získají nezávislé spotřebitelské ocenění.*

Registrujte inovace a novinky vhodné nejen 
pro lékárny, zvítězte nad konkurencí a získejte 
titul Volba spotřebitelů – nejlepší novinka 2023.

Registrujte do 31. 3. 2023.
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TO, CO DRŽÍTE V RUCE, 
JE POUZE ŠPIČKA LEDOVCE...

OBJEVTE TO, CO SE SKRÝVÁ POD HLADINOU. 
OBJEVTE DIGITÁLNÍ SVĚT ČASOPISU PHARMA PROFIT!

WWW.PHARMAPROFIT.CZ/CO-NABIZIME

TIŠTĚNÝ ČASOPIS 
PHARMA PROFIT:
•  podrobnější analýzy
•  rozsáhlé rozhovory
•  40–50 stran každé 

dva měsíce

E-MAILOVÝ  ZPRAVODAJ 
PP NEWS:
•  jednou za 14 dnů
•  zasílán přímo do vašeho inboxu
•  aktuality ze světa lékáren

WEB WWW.PHARMAPROFIT.CZ:
•  aktualizován 

několikrát denně
•  exkluzivní 

online rubriky
•  čerstvé zprávy
•  rozšířené články 

z časopisu

PROFIL ČASOPISU 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:
•  všechny aktuality a zprávy 

přímo na váš timeline
•  možnost sdílení, lajkování 

a komentářů
•  aktivní komunity profesionálů 

z vašeho oboru

0122-23_PP_INZ_ledovec3_360_do_pp_240x340.indd   10122-23_PP_INZ_ledovec3_360_do_pp_240x340.indd   1 09.03.2023   12:5909.03.2023   12:59

V příštím čísle si přečtete

Na to, jaké novinky se letos objeví 
v kategorii opalovací kosmetiky a jaké 
produkty si lidé pořizují do cestovních 

lékárniček, které s sebou vozí na dovolené, 
se zaměříme v rubrice PHARMA SEZONA.

Ve speciální příloze přineseme 
nejzajímavější informace ze 16. kongresu 
PHARMA PROFIT, který se koná 
28. března v Praze.

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

RUBRIKA MONITOR TRHU
Střízlivé odhady udávají, že 2,5 milionu 
obyvatel ČR má nějakou formu alergického 
onemocnění. V podstatě nic se nemění na 
tom, že mnoho lidí s alergickými potížemi 
nejdříve zavítá pro pomoc do lékárny.

RUBRIKA PHARMA SEZONA
Přestože majitelé na domácích mazlíčcích 
nešetří, i do kategorie veteriny se začíná 
promítat ekonomická krize. Projevuje se 
hlavně tím, že výrazně stoupá obliba 
letákových akcí a podíl produktů, které v nich 
chovatelé nakoupí. 

RUBRIKA TVÁŘÍ V TVÁŘ
O zdravotních a lékových tématech českého 

předsednictví Evropské unii, ale například také 
o nezbytnosti revize stávající evropské legislativy 

týkající se léčivých přípravků jsme si povídali 
s náměstkem ministra zdravotnictví 

Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA, LL.M.

RUBRIKA 
LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

Lékárna WPK v obchodním centru Atrium v Hradci 
Králové disponuje prostornou oficínou, v níž mají 
zákazníci volný přístup k většině regálů. Právě 
tento koncept otevřené oficíny se jí velmi osvědčil. 

V rubrice MONITOR TRHU se 
budeme věnovat dětskému 
sortimentu a jeho aktuálnímu 
rozvoji na lékárenském trhu.
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Život bez
gynekologických zánětů

Literatura: 1. Aktuální SPC přípravku. 2. Damerau B. et al.: The effects of benzydamine on various functions of human granulocytes and their interaction with endothelial cells. Arzneimittelforschung 37(5A): 606–613, 
1987. 3. Maamer M., Aurousseau M.: Concentration of benzydamine in vaginal mucosa following local application, Clinical Trials Journal, 23 (1), 1986, 29–42. 4. Molinari G.L. et al.: Bactericidal and fungicidal 
activity “in vitro” of benzydamine hydrochloride. Microbiologia Medica 8(2): 180–183, 1993. 5. Cioli V. et al.: Review of pharmacological data on benzydamin. Int. J. Tiss. Reac VII (3), 205–213 (1985). 6. Sironi M. et 
al.: Benzydamine inhibits the release of tumor necrosis factor - and monocyte chemotactic protein -1 by Candida albicans – stimulated human peripheral blood cells, Int. J. Clin. Lab. Res. 27 (2): 118–122, 1997. 7. Czajka R.
and Torbé A.: Assessment of the efficacy of benzydamine (Tantum Rosa) in form of vaginal lavage in the treatment of perineal complaints in the early puerperium. Pol. J. Gynaecol. Invest. 4(2): 99–103, 2001. 8. Fanaki N.H. et al.: Antimicrobial 
activity of Benzydamine, a non-steroid anti-inflammatory agent. J. Chemother. 4(6): 347–352, 1992. 9. Faro S. et al.: Studies on the interaction of benzydamine and antibiotics on bacteria associated with vaginitis.1st Congress of the 
International Society of Gynecological Endocrinology, Crans Montana, Switzerland, March 1988. 10. Šuška a kol.: Použitie Benzydamínu (ROSALGIN©) a Nifuratelu s Nystatinom (MACMIROR COMPLEX©) v liečbe akútnej vulvovaginitidy, 
Slav. Gynek. Porod., 16, 2009, 118–125.

Zkrácená informace o léčivém přípravku ROSALGIN, ROSALGIN EASY: S: Benzydamini hydrochloridum 500 mg v 1 sáčku granulí pro přípravu vaginálního roztoku; 0,1 g ve 100 ml vaginálního roztoku. I: Zánětlivé projevy ženských 
genitálií jakéhokoliv původu, včetně těch, které vznikají sekundárně po chemoterapii nebo radioterapii. Profylaxe před i po operačním gynekologickém zákroku, běžná ženská hygiena. KI: Přecitlivělost na účinnou látku nebo pomocné látky. 
ZU: Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je nutné léčbu přerušit. NÚ: Ojediněle projevy přecitlivělosti, jako pálení, svědění. IT: Nejsou známy. TL: Těhotenství a laktace nejsou kontraindikací. D: Ženy starší 15 let: Jeden sáček rozpustit v 0,5-1 litru 
pitné vody, připravený roztok aplikovat Rosalgin irigátorem 1–2x denně. Vaginální roztok Rosalgin Easy aplikovat 1–2x denně. U dětí od 6 let je možno použít přípravek k oplachům zevních pohlavních orgánů. Doba léčby je maximálně 14 dní. 
B: Sáčky 6, 10 ks; Lahvičky 5 x 140ml. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika. Reg.č.: sáčky 54/343/99-C, lahvičky 54/038/14-C. Uchovávání: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky 
uchovávání. Datum poslední revize textu SPC: Rosalgin, Rosalgin Easy: 1. 11. 2020. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

º Benzydamin se váže na vaginální epitel, kde se absorbuje a rychle vykazuje
lokálně anestetický, protizánětlivý a antiseptický účinek.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

º Působí na smíšené infekce – bakteriální i kvasinkové.4

º  Výplach se doporučuje použít před i po aplikaci jiné lokální léčby (čípky, vaginální tablety, krém) 
jako podpůrná léčba a v kombinaci s některými antibiotiky působí synergicky.8, 9, 10

º Vhodný i pro běžnou intimní hygienu a hygienu během šestinedělí.1

 zánětů

rosalgin.cz
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