


1. Není pravdou, že slovenský model emergentního systému má širokou podporu odborné 
veřejnosti. Česká lékárnická komora na svém sjezdu předložené teze/verzi náměstka Vrubela 
odmítla a přijala k tomu Usnesení, které většinově odhlasovali delegáti sjezdu, tedy nejvyšší orgán 
lékárníků. Tuto informaci ve své prezentaci náměstek Filip Vrubel zamlčel. 

 
 

 







2. Emergentní systém dodávek léků prodlouží cestu léku k pacientovi a i nadále bude docházet ke 
klientelistickému systému upřednostňování dodávek léků do spřízněných lékáren propojených s 
výrobcem, distribucí a lékárnou, tento systém obhajují na Slovensku jenom určité lobbyingové 
skupiny. 



„Na Slovensku máme emergentní systém, emergentní sklady a anonymizovaný recept. Opatření, které přijalo 
ministerstvo zdravotnictví, je ale jen účelové, a paradoxně tak vznikly skupiny léků, které jsou dostupné jen 
v emergentním skladě. Nevadilo by nám, kdyby šlo jen o pár dražších léků, jenže už se tam přiřadil i Aspirin 
Protect, který užívají pacienti s kardiovaskulárním onemocněním jako prevenci infarktu, jichž jsou 
desetitisíce. A teď si představte, že pro každého pacienta musíte dělat emergentní objednávku. Je to časová a 
administrativní zátěž, ale náklady nejsou uhrazené,“ popisuje Beata Valocká, která na Slovensku vlastní dvě 
lékárny. Připomíná také, že cena Aspirinu Protect je 2,50 eura, takže marže činí pár centů. Emergentní sklad, 
který je v zemi vždy jeden a výrobce si ho sám vybere, navíc dává faktury na hotovost a účtuje si manipulační 
poplatek ve výši tří eur. „Za jednu objednávku zaplatím tři eura a získám pár centů jako marži. Riziko je navíc 
v tom, že mnoho léků můžeme objednávat jen oproti receptu, nelze si tedy objednat do zásoby,“ dodává 
Valocká. 
 
Zdroj: http://www.zdravotnickydenik.cz/2018/07/lekarnici-volaji-reforme-varuji-pred-slovenskym-modelem-
emergentnich-skladu/ 
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3. Na Slovensku vedlo zavedení slovenského emergentního systému k tomu, že klasické tradiční 
lékárny již musejí v tomto režimu objednávat většinu těchto léků a léky stejně nejsou dodávány 
řádně a včas, jde o další likvidaci tradičních lékáren ve vlastnictví lékárníků nikoliv finančních 
skupin. 

 
 





 
 

4. Náměstek Vrubel jako lobbista v roce 2017 vystupoval v neprospěch lékárníků a i se takto 
veřejně vyjadřoval proti lékárníkům. 
 
Střet zájmů náměstka Vrubela potvrzuje také skutečnost, že pracoval v Pharma Teamu společnosti 
Ambruz&Dark Deloitte Legal.  
 



Zdroj: http://www.mederi.cz/temata/lekova-
politika-a-zdravotnicke-prostredky/106-
zakon-o-lecivech-nahrava-spekulantum 
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Spolupráce Mgr. Filipa Vrubela se Slovenskem v pozici zaměstnance soukromé společnosti 

Zdravotnícky manažment 2017 
Súkromný sektor nastavuje zrkadlo štátu 
24. - 25. október 2017 | Hotel NH Gate One, Bratislava 
Zdroj: https://konferencie.etrend.sk/trend_konferencie/zdravotnicky-manazment-2017/program-
zdravotnicky-manazment-2017.html 
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5. Ministerstvo zdravotnictví se odmítlo vyjádřit, kdo novelu zákona připravuje a odmítlo ustanovit 
pracovní skupinu. 











6. SÚKL odmítá i nadále zveřejňovat společnosti, které stojí za reexporty, maže svá nepravdivá 
tvrzení na Twitteru, manipuluje s oznámeními lékárníků a nekoná. 



 
 

 
  
 
 



 
 

 
  
 
 





 
 

Následující snímky dokládají absolutní nedostupnost léčiva Concerta a podnět, který byl v této souvislosti 
zaslán ministerstvu.   



















 
 

Následující snímky demonstrují typickou situaci, kdy jsou přípravky Atrovent, Pentasa a Forxiga dle 
vyhledávání dostupné skladem. Vzápětí je však objednávka krácena.  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 







 
 

7. Na V4 setkání prezidentů lékárnických komor  zaznělo od prezidenta Maďarska, že Česká 
republika je v lékárenství 10 let za Maďarskem. 



Attila Horvath Sziklai ve své přednášce ukázal, že pokud bychom se porovnávali 
s Maďarskem, tak jsme cca 10 let za nimi. Podobným důsledkům liberalizace, 
s kterými se potýkáme v ČR – koncentrace lékáren do měst, uzavírání lékáren ve 
venkovských oblastech, ekonomické propady lékáren, jejichž důsledkem byla nižší 
kvalita poskytované péče – čelilo maďarské lékárenství v letech 2006-2010. 
Zopakoval informace, které prezentoval na jarním setkání V4 v Praze. Došlo 
k povinné změně majetkové struktury provozovatelů lékáren, kdy minimálně 51% 
podíl musí vlastnit lékárník. Tato změna legislativy nebyla Evropskou komisí 
shledána jako nekompatibilní s evropským právem. Novinkou, kterou zde 
prezentoval, a která je důležitá i pro ČR, je fond venkovských lékáren, z kterého je 
podpora poskytována cca 600 lékárnám (v Maďarsku je 2300 lékáren). O přiznání 
podpory musí lékárny žádat (vyplnit žádost) a doložit např. výši obratu, počet 
otevíracích hodin ad. Vzhledem k výsledkům Dohodovacího řízení pro rok 2019, 
které předpokládá zřízení fondu venkovských lékáren ve výši 48 mil. Kč, může být 
maďarský systém podpory inspirací i pro ČR. 



 
 

8. Náměstek Filip Vrubel zamlčel napadnutí emergentního systému EK. 











9. Náměstek Filip Vrubel neuvádí finanční a administrativní náročnost zavedení tohoto 
modelu pro lékárny. 



Provozovatelem emergentního systému na Slovensku ISEDO je společnost PHOENIX 
Zdravotnícke zásobovanie, a.s.  
 
Kdo bude podle náměstka Filipa Vrubela provozovat tento systém v České Republice? 
Ovládnutí monopolní distribuce dodávek léků? Bez výběrového řízení?  
 
Přitom máme platný zákon, který nepotřebuje takovýto zásah do lékárenství! Proč ho 
nikdo na distributorech nevymáhá? Proč naopak novela zákona, s kterou přichází 
náměstek Filip Vrubel této povinnosti distributora zbavuje a posílí postavení monopolní 
distribuce, která navíc vlastní své řetězcové lékárny? 
 
 https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2477437-lekarny-si-stezuji-na-chybejici-leky-a-
chystaji-zalobu-na-distributory 
 
Obrovská administrativní zátěž 
  
https://www.isedo.sk/download/phoenix-isedo-navod-pre-lekarne-vs11.pdf 
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10. Náměstek Filip Vrubel nekoná ve prospěch českých lékárníků. Uvádí sice podporu 
nemocničních lékárníků/zneužití svého postavení - logické jsou zaměstnanci ministerstva, 
zároveň jsou ale  i členové České lékárnické komory, která většinově návrh předložený 
náměstkem Filipem Vrubelem odmítla. 



Nemocnice nakoupily léčiva za 5,5 miliardy bez soutěže, stejné léky 
pořizovaly i s mnohonásobnými cenovými rozdíly  
Tisková zpráva ke KA č. 16/28 – 20. 11. 2017 (aktualizována dne 19. 1. 2018) 

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření tří vybraných nemocnic v letech 2014 až 2016, jednalo se o 
Nemocnici Na Homolce, Fakultní nemocnici Ostrava a Fakultní nemocnici Plzeň. Kontrola se zabývala zejména 
nákupem léčiv, zdravotnických prostředků a některých služeb. Odhalila při tom nedostatky týkající se způsobu, 
jakým nemocnice léčiva a zdravotnické prostředky pořizovaly. Kontroloři také vybrali vzorek 44 shodných léčiv a 
132 identických zdravotnických prostředků a porovnali ceny, za které je tyto nemocnice nakupovaly. Porovnání 
ukázalo, že nemocnice nakupovaly shodná léčiva a zdravotnické prostředky i od stejných dodavatelů za rozdílné 
ceny, v řadě případů šlo o mnohonásobné, v krajním případě až desetinásobné rozdíly.  
 
V letech 2014 až 2016 nemocnice nakoupily léčiva za více než pět a půl miliardy korun bez zadávacího řízení, 
často formou nákupu přímo od výrobců či distributorů. Ve většině případů tato léčiva nakupovaly bez 
jakéhokoliv smluvního vztahu, jen na základě objednávek. Například Fakultní nemocnice Plzeň nakupovala v 
roce 2016 léky od více než 200 dodavatelů, písemnou smlouvu uzavřela ale jen s 34 dodavateli. Podobně tomu 
bylo i u ostatních nemocnic.  
 
Podobně postupovaly nemocnice i při nákupu zdravotnických prostředků. V letech 2014 až 2016 nakoupila 
Fakultní nemocnice Plzeň zdravotnické prostředky za více než 1,2 miliardy korun bez zadávacího řízení. 
Nemocnice Na Homolce zase nakoupila zdravotnické prostředky za 2,6 miliardy téměř výhradně prostřednictvím 
své dceřiné společnosti bez soutěže. V případě nákupu jak léčiv, tak i zdravotnických prostředků takový postup 
představuje netransparentní praxi, která jde proti principům efektivního a hospodárného nakládání s veřejnými 
penězi.  

 



Kontroloři se také zaměřili na pořizovací ceny vybraných léčiv a zdravotnických prostředků. U kontrolovaného 
vzorku 44 léčiv našli v 38 případech rozdíly v cenách, za které jednotlivé nemocnice identická léčiva nakupovaly 
– jednalo se jak o rozdíly v řádu jednotek procent, tak o mnohonásobně odlišné ceny. Mezi ty nejvýraznější patří 
například nákup antibiotického léčiva Amikacin, kde byl cenový rozdíl desetinásobný. Amikacin nemocnice 
nakupovaly za 82, ale i 820 korun. V případě léčiva Piperacillin/Tazobactam byl pak rozdíl mezi nejnižší 
pořizovací cenou 770 korun za balení a nejvyšší pořizovací cenou 2 125 korun téměř trojnásobný. U léčiva 
Avastin dosáhl rozdíl dvojnásobku – 15 620 korun za balení oproti 30 953 korunám. V kontrolovaném období 
dosahovaly průměrné rozdíly v cenách za stejná léčiva zhruba 50 procent.  
 
Podobně tomu bylo i u nakupování identických zdravotnických prostředků – kardiostimulátorů, kardioverterů, 
stentů či například chlopní. Například v roce 2014 kontrolované nemocnice nakupovaly identický stent, v tomto 
případě i od stejného dodavatele, za 16 374 korun, ale i za 59 932 korun. Rozdíly nalezli kontroloři ale například 
také v roce 2015 u dodávek identického katetru (také od jednoho dodavatele), který nemocnice pořizovaly za 2 
450, ale i 15 937 korun.  
 
Ceny léčiv a zdravotnických prostředků ovlivnily také finanční bonusy, často poskytnuté dodavatelem například 
při odběru většího množství zboží či splnění jiných podmínek. Jaká byla skutečná cena léčiv a zdravotnických 
prostředků po zohlednění finančních bonusů, NKÚ ověřit nemohl kvůli způsobu, jakým nemocnice bonusy vedly 
ve svém účetnictví. Z tohoto důvodu nelze ani ověřit, k čemu peníze z těchto bonusů použily. Nemocnice sdělily, 
že je používají například pro úhradu zdravotní péče u podfinancovaných oborů. V některých případech byly 
bonusy dohodnuty jen ústně. Obdržené částky z bonusů nemocnice také nezohledňovaly pojišťovnám ve 
vyúčtování poskytnuté zdravotní péče. Bonusy za roky 2014 až 2016 se u kontrolovaných nemocnic pohybovaly 
od 127 do 491 milionů korun a měly významný vliv na jejich hospodaření.  
 
 



NKÚ také prověřil, jakým způsobem Ministerstvo zdravotnictví plnilo roli zřizovatele těchto nemocnic. Zjistil například, že v 
letech 2014 až 2016 resort provedl jen jednu veřejnosprávní kontrolu u těchto nemocnic, i to, že chybí ucelená koncepce pro 
řízení a rozvoj nemocnic obecně.  
 
Zdroj: https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/nemocnice-nakoupily-leciva-za-5-5-miliardy-bez-souteze--stejne-
leky-porizovaly-i-s-mnohonasobnymi-cenovymi-rozdily--id9172/ 
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Zdroj: 
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/aktiviste-
kritizuji-zakazky-budejovicke-nemocnice-ta-
chyby-popira/1646193 
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Tlak ekonomických skupin na stát potvrzuje i BIS 
 
Společným jmenovatelem je fakt, že stát neumí čelit silným zájmovým skupinám. Řízení státu je pod silným tlakem 
ekonomických skupin, které mají jasně formulované zájmy, zaměstnávají nejlepší právníky a další odborníky, aby tyto zájmy 
prosadili,“ napsal Kala Zemanovi. Konkrétní příklady dokládá výčtem, jak stát kupuje za dramaticky rozdílné ceny stejné druhy 
léků, zdravotnické techniky či předražené IT systémy. 
Intervenci ekonomických žraloků do řízení státu potvrzuje i Bezpečnostní informační služba. „V tomto je BIS s prezidentem 
NKÚ zajedno, obdobné informace se opakovaně objevují v našich výročních zprávách,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí služby 
Ladislav Šticha. Podle něj orgány exekutivní moci mají tyto poznatky k dispozici. „Naše zkušenost je taková, že současný 
premiér podle všeho naše informace bere vážně,“ podotkl Šticha. 
 
Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/desive-cteni-stat-je-pod-tlakem-ekonomickych-skupin-napsal-sef-nku-
prezidentovi.A180725_110212_ln_domov_jho 
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11. Nutnost zavedení novely Zákona o léčivech, který vstoupil v platnost 2017 





12. Dva nezávislé právní posudky o vymahatelnosti zákona dokládají, že úprava vyhláškou 
postačuje 







Transparentní a jednoduchá reforma lékárenství 
 

• Dodávky léků: dodržování stávajícího Zákona o léčivech, jednoduchá 
úprava vyhláškou 

• Stejné koncové ceny a doplatky pro všechny: dohled Výboru pro ceny 
léků/Rakousko/ 

• Zabránit monopolizaci trhu, nové lékárny ve vlastnictví lékárníků a 
smysluplná regulace /Polsko, Maďarsko/ 

• Lékárník ohodnocen za výkon Taxa dispensatorium 



Fixní fee za recept se platí v 17 z 45 zemí 



Procentuální částka z ceny léků jako doplatek je ve 32 zemích z 45 ze studie, a v 30 z nich 
jsou procenta spoluúčasti definována. Pouze u nás a na Slovensku vzniká doplatek až jako 
rozdíl mezi konečnou cenou a úhradou. 



Děkujeme za pozornost. 
 
 

www.vasilekarnici.cz 


