
APLS odmítá návrh tzv. Celonárodního sněmu lékárníků v Brně 

 

5. února, Praha  

Asociace provozovatelů lékárenských sítí odmítá návrh tzv. Celonárodního sněmu lékárníků – 
ve skutečnosti spolku, jehož členy je nevýznamný počet českých lékárníků – který by 
znamenal zásadní změnu podmínek pro poskytování lékárenské péče v ČR. Tato změna by 
nepřinesla žádný prospěch českým pacientům. 

Každou lékárnu někdo vlastní a každý vlastník lékárny musí mít na zřeteli její ekonomiku, 
protože nejde o příspěvkovou organizaci, ale podnikatelský subjekt. Lékárny u nás byly vždy 
podnikatelskými subjekty s výjimkou let nesvobody, kdy spadaly pod monopolní Lékárenskou 
službu.  

Každou lékárnu bez ohledu na vlastníka vede vysokoškolsky vzdělaný farmaceut, který je 
garantem odborné péče a dodržování etických pravidel.  

Požadavek na výhradní vlastnictví lékárny lékárníkem formulovaný účastníky tzv. 
Celonárodního sněmu lékárníků je extrémní a nemá obdobu v žádném jiném oboru – nikoho 
by nenapadlo usilovat o to, aby nemocnice patřily pouze lékařům, železnice železničářům a 
podobně. Podstatné je, zda není role jednotlivých subjektů na trhu dominantní a zda je úroveň 
poskytované péče řádná. Na to již v současnosti dohlížejí příslušné orgány – ÚOHS a SÚKL. 
Kontroly SÚKL dlouhodobě prokazují velmi dobrou úroveň péče poskytované pacientům 
v síťových lékárnách. 

Sdružování lékáren do větších celků má ekonomický i odborný smysl, což prokazuje řada 
nezávislých studií.  Umožňuje využívat synergických efektů a centralizovat nelékárnické 
činnosti tak, aby samotní lékárníci měli více času věnovat se péči o pacienta, tzn. své profesi. 
Tyto synergické tendence sledujeme i v zemích, kde je lékárenské prostředí regulováno jinak 
než v ČR. Např. i v Německu počet individuálně působících lékáren dlouhodobě setrvale klesá 
a roste počet těch, které využívají tzv. filiální řešení. 

Tzv. Celonárodní sněm lékárníků je jednou z mála platforem, na které byly přivítány legislativní 
změny, ke kterým došlo v poslední době v Polsku a v Maďarsku. Kroky, které byly v těchto 
zemích podniknuty, byly vedeny nacionalistickými motivy, nikoli snahou o hájení zájmů 
pacienta. Sněm naopak zcela zamlčel liberalizační tendence, které lze na lékárenském trhu 
pozorovat v posledních letech v jiných vyspělých zemích Evropy. 


