
 

 

 
Tisková zpráva 
 
 
Asociace sdružující největší lékárenské sítě v ČR zahajuje činnost 

 

Členy nově vzniklé Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS) jsou společnosti Česká lékárna holding, která 

provozuje lékárny Dr. Max, dále Benu ČR a Devětsil JST. 

Praha, 18. 3. 2015 - Asociace provozovatelů lékárenských sítí je zájmovým sdružením, jehož ambicí je přispívat 

k vytváření optimálních podmínek pro rozvoj lékárenství v České republice. „Založením asociace deklarují členové svůj 

zájem k podnikání aktivit směřujících k nastolení rovných podmínek v českém lékárenství“, říká předseda 

představenstva APLS Daniel Horák. APLS si vytkla za cíl hájit společný zájem svých členů při jednání s exekutivou, 

zákonodárci, politickými stranami a hnutími, odbory, zájmovými skupinami, regionální a místní samosprávou, národními 

i mezinárodními institucemi, profesní organizací (Českou lékárnickou komorou), regulátorem (Státní úřad pro kontrolu 

léčiv) a zdravotními pojišťovnami. 

Vůči zmíněným subjektům je APLS připravena působit i v roli odborného poradce, pokud o to bude požádána. „Za tím 

účelem APLS vytvoří systém odborných komisí jako partnerů pro diskusi o situaci a perspektivách lékárenství v České 

republice“, poznamenává Michaela Jelínková, předsedkyně představenstva distribuční společnosti Phoenix pověřená 

řízením dceřiné lékárenské sítě Benu. APLS chce do budoucna předkládat exekutivě, zákonodárcům, regulátorovi i 

zdravotním pojišťovnám návrhy k záležitostem dotýkajícím se provozu lékáren. Toto úsilí chce podpořit i prováděním 

souvisejících průzkumů a analýz, organizováním seminářů a vytvářením dalších příležitostí k výměně informací jak uvnitř 

APLS, tak navenek. 

„Cílem APLS není podnikání společných kroků, které by vedly k ekonomickému potlačování konkurence“, vysvětluje Jan 

Jerhot, další místopředseda představenstva APLS, „nebude tedy vyvíjet žádnou činnost, která by mohla být chápána 

jako porušení hospodářské soutěže a pravidel otevřeného trhu.“  Výkonný ředitel APLS Petr Novák k tomu dodává: 

„Chápu poslání APLS i tak, že vzniká subjekt, který bude na straně lékárníků – zaměstnanců, jichž je mezi farmaceuty 

většina.“  

Všichni členové APLS zůstávají ekonomicky nezávislými subjekty.  

 

O APLS 

Zájmové sdružení zapsané jako právnická osoba ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka č. 58593. Sídlo APLS: K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10. Předsedou představenstva je Daniel Horák (generální 

ředitel České lékárny holding), místopředsedy Michal Jurča (člen představenstva Benu ČR) a Jan Jerhot (jednatel 

společnosti Devětsil JST). Výkonným ředitelem je Petr Novák.  Informace o APLS jsou k dispozici na internetu ZDE. 

http://www.apleks.cz/


 

 

 
Informace o členech: 
 
Česká lékárna holding 
ČLH je akciová společnost ve vlastnictví finanční skupiny Penta Investments a provozující lékárenskou síť DR. MAX. Síť 
vznikla v roce 2006, o dva roky později se stala jedničkou na českém trhu. Pozici posílila v roce 2012, kdy byly integrovány 
lékárny Lloyds. Zároveň došlo k převzetí distribuční firmy Gehe Pharma (dnes ViaPharma). S přibližně třemi tisíci 
zaměstnanců představují lékárny DR. MAX největšího zaměstnavatele v oboru. Sítě DR. MAX fungují i na Slovensku a 
v Polsku. V ČR má cca 360 poboček. 
 
Benu ČR 
V evropském kontextu představují lékárny BENU jedničku na trhu. Jméno odvozuje druhá nejsilnější 

lékárenská síť v ČR od mytologického ptáka Benu, který ve starověkém Egyptě symbolizoval život a 

energii. Odkazuje zároveň na distribuční síť Phoenix, pod nějž lékárenská síť BENU spadá. Síť lékáren 

BENU se v České republice skládá z více než 170 lékáren, většinou vlastních a z menší části jde o franšízy. 
Cílem koncernu je posílit jednotnou celoevropskou značku pro všechny své pobočky. 

Devětsil JST 
Společnost vznikla v roce 1997 sloučením kapitálu dvou veřejných obchodních společností podnikajících ve zdravotnictví 
již od roku 1993 a je vlastněná českými majiteli, lékárníky. Za více než 15 let postupného rozvoje získal DEVĚTSIL JST 
stabilní pozici na jihozápadě Čech, kde kromě lékáren provozuje i prodejny se zdravotnickými potřebami. V současnosti 
provozuje 20 lékáren a 5 zdravotnických prodejen. Počet zaměstnanců dosahuje téměř stovky. 
 
 


