
 

 
 
 

Tisková zpráva 19. července 2018 

Lékárny na venkově jako zlatý důl?  
Dejme dotacím raději pravidla 

 
V příštím roce má do lékáren v odlehlých oblastech republiky zamířit 48 milionů korun. Služby v regionech 
by měl dotovat fond, který se podařilo naplnit v rámci dohodovacího řízení se zdravotními pojišťovnami. V 
tuto chvíli však neexistují jasně daná pravidla, která by rozdělování dotací usměrňovala. 

Jak rozhodnout, která lékárna bude mít nárok na dotace, a která už ne? V minulém roce jsme zaznamenali 
veřejnou prezentaci výsledků analýzy pana doc. Ing. Františka Podzimka, CSc. pro Českou lékárnickou 
komoru – „Hodnocení dostupnosti lékáren na teritoriu České republiky v roce 2017“. 

Analýza mimo jiné tvrdí, že v České republice existuje 83 měst a obcí s počtem obyvatel od 2 do 5 tisíc, ve 
kterých není lékárna. Jak ukázalo ověřování ze strany APLS, jedná se ve skutečnosti o 77 měst (v 6 již 
výdejna nebo lékárna je). Drtivá většina obcí se také nachází v blízkosti velkých měst a v dojezdové 
vzdálenosti od jiné lékárny do 15 minut. Pouze ze 4 takových obcí to trvá k nejbližší lékárně déle než čtvrt 
hodiny.  

Proto APLS navrhuje stanovit jasná a transparentní pravidla, podle kterých se dotace rozdělí pro stávající 
lékárny. Otevírání nových lékáren podporuje APLS jen v lokalitách, kde to opravdu dává smysl. 
Posuzovat žádosti o dotaci by měla nezávislá komise (2 zástupci Ministerstva zdravotnictví, 2 zástupci 
zdravotních pojišťoven, 1 zástupce SÚKL, 2 zástupci samosprávy – 1 zástupce Asociace krajů, 1 zástupce 
Svazu měst a obcí), nutné je i pravidelné roční hodnocení provozovatelů lékárenské služby.  

NÁVRH PRAVIDEL PRO DOTACE: 

• Dojezd více než 20 minut k nejbližší lékárně 

• Demografický potenciál 3000 obyvatel a přítomnost předepisujícího lékaře  

• Maximální měsíční obrat 0,5 milionu Kč vykázaných v úhradách na zdravotní pojišťovny 

• Výše podpory do 5 % objemu prostředků lékárny vykázaných v úhradách na zdravotní pojišťovny 

• Otevřeno nejméně 30 hodin týdně  

• Nerozlišování osoby provozovatele (síťová lékárna nebo jiná) 

 

APLS v této souvislosti vítá vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze 13. 6. 2018, ve kterém se konstatuje, že 
pro ministerstvo není relevantní vlastnická struktura lékárny, nýbrž dostupnost lékárenské péče pro 
pacienty. 



 

 

 

Dlouhé fronty v lékárnách? Farmaceutičtí asistenti "vymírají" 

Z dostupných dat je patrné, že by dotace měly proudit především na podporu stávajících lékáren, a ne na 
otevírání nových. Zejména v době, kdy je nedostatek odborného personálu (farmaceutů i farmaceutických 
asistentů). Jen lékárny pod křídly APLS mohou okamžitě zaměstnat více než 300 takových pracovníků. 
Bohužel zejména obor Diplomovaný farmaceutický asistent není pro středoškoláky atraktivní, a to i přesto, 
že uplatnění bezprostředně po ukončení vzdělání najde drtivá většina absolventů škol (nezaměstnanost tu 
činí méně než 1%).  

 

Kvalita síťových lékáren 

Státní ústav pro kontrolu léčiv pravidelně prověřuje lékárny v České republice. Kontroluje sklady, čerstvost 
surovin i výdeje na neplatné recepty. Právě tyto prověrky ukazují stále se zvyšující kvalitu síťových 
lékáren, které v hodnocení převyšují své konkurenty. Síťové lékárny sdružené v naší asociaci dosahují 
totiž lepších průměrných známek a nižší závažnosti u svých prohřešků. Z kontrolovaných lékáren APLS bylo 
75,96 % prakticky bez závad, v roce 2017 dosáhly průměrné známky 1,27 (SÚKL hodnotí na škále od 1 do 
3, přičemž známka 1 je nejlepší). U nejhorších pochybení jako je např. příprava léků z prošlých surovin, je 
rozdíl mezi síťovými lékárnami APLS a zbytkem trhu markantní. 

 

 

 

0
0,5

1
1,5

2

2016

2017

1,65

1,6

1,37

1,27

Průměrná známka (1 = nejlepší)

APLS lékárny (Dr. Max + Benu) Ostatní lékárny



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Josef Vaníček, výkonný ředitel APLS 
+420 602 652729, reditel@apleks.cz, www.apleks.cz  
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