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ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA
Popsat a zhodnotit 12 měsíců činnosti naší stavovské organizace nelze ve zkratce. Komorová
agenda je náročná a zahrnuje široké spektrum témat. Při jejich zpracování se snažíme být
důslední a zachovat si kredit odborně fundovaných partnerů - pro exekutivu a zákonodárce,
pro média i odbornou a laickou veřejnost. Výstupy z nejdůležitějších aktivit průběžně zveřejňujeme na webu České lékárnické komory (ČLnK) a v Časopise českých lékárníků, přesto některé dotazy členské základny svědčí o tom, že za výsledek naší práce je považována jen „viditelná špička ledovce“.
Rok 2017 byl rokem parlamentních voleb a o něco nižší legislativní aktivitu dosluhující vládní
koalice neovlivnila ani změna ve vedení resortu zdravotnictví. Nejvýraznějším příspěvkem
nově jmenovaného ministra byl, oproti jeho předchůdci, rozdílný názor na řešení dostupnosti
léčivých přípravků pacientům lékáren. Novela zákona o léčivech byla ale nakonec schválena
v původní podobě, včetně poslaneckého pozměňovacího návrhu, který pro zajištění dodávek
léků zavedl zohlednit tzv. tržní podíly distribučních firem. Komora pak přispěla k uzákonění
povinnosti pro distributora dodat lék do lékárny na základě objednávky do 2 pracovních dnů.
V průběhu celého roku jsme intenzivně spolupracovali na přípravě systému elektronické preskripce. Česká lékárnická komora nesouhlasila se zavedením povinného formátu již od 1. 1. 2018. Požadovali jsme dopracování všech hlavních funkcí
systému, včetně validace příslušnosti pojištěnců ke zdravotní pojišťovně, a dostatek času na plošné odzkoušení systému
v provozních podmínkách lékáren. Bohužel jsme nebyli vyslyšeni, a tak jen díky ohromnému nasazení lékárníků a jejich
softwarových firem byl projekt ePreskripce uveden do ostrého provozu s tím, že návrhy Komory jsou implementovány
postupně.
Spoustu času jsme věnovali tématu tzv. „protipadělkové směrnice“. Po několikaletých diskusích na úrovni evropské asociace
Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) byla v březnu za naší účasti zahájena činnost představenstva Národní
organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL). Do expertní komise NOOL nominovala ČLnK tři své zástupce. Naším cílem
je systém, který bude funkční a pro lékárny co nejméně zatěžující. Usilujeme také o úhradu nákladů spojených se zavedením a provozem nových administrativních opatření.
Po parlamentních volbách byla koncem roku jmenována vláda a s novým ministrem zdravotnictví ČLnK začala bezprostředně jednat. Z úvodních schůzek se zdálo, že bychom měli nalézt podporu u většiny z našich klíčových priorit – pro principiální změnu v odměňování lékárníků, pro širší zapojení lékárníků do preventivních a konzultačních činností, pro stanovení
pravidel vzniku nových lékáren, pro finanční subvence jedinečných lékáren a OOVL,… Až příští období však ukáže, zda
a v jaké konkrétní podobě budou přísliby ministra zdravotnictví realizovány. Pro splnění většiny z komorových cílů je totiž
prvotním předpokladem úprava legislativy.
Úvodní slovo k výroční zprávě píši na konferenci FIP 2018 (International Pharmaceutical Federation), na které přednáší
kolegové z lékárenské a akademické praxe z celého světa. Ve svých inspirativních sděleních popisují pilotní projekty a témata, kterým se s vidinou rozvoje lékárenské péče věnujeme i u nás. Oproti nám však zahraniční kolegové mívají určitou
výhodu v intenzivnější podpoře svých záměrů zdravotní pojišťovnou, nebo národní zdravotní službou. Předpokladem pro
hlubší zapojení lékárníků do multioborových zdravotních týmů je totiž nejen jejich odborná erudice, připravenost a ochota. Klíčovou podmínkou je úsilí státních institucí trvale zlepšovat a přizpůsobovat nabídku zdravotních služeb potřebám
obyvatel, což v prostředí nedostatku lékařů logicky vede k posílení kompetencí a odpovědnosti lékárníků. K zamyšlení jsou
i postřehy zahraničních kolegů k dalšímu vývoji naší profese. Mezi nejčastěji diskutovaná témata patří integrace moderních
technologií, umělá inteligence, personalizovaná medicína, péče o pacienty v lékárně i distančně, ... a všemi příspěvky se
prolíná „přidaná hodnota“ práce lékárníka s nutností adaptace na nové požadavky a potřeby společnosti.
Velmi bych si přál, a nadále budeme činit vše proto, aby i v České republice představitelé exekutivy a zdravotních pojišťoven
přistupovali k přípravě systémových opatření vždy s dostatečným předstihem, důsledně a ve spolupráci s námi. Činnost
naší profesní komory by však nebyla myslitelná bez osobního nasazení samotných členů. Angažovanost řady z Vás je obdivuhodná a patří Vám za to ohromné poděkování.

PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident České lékárnické komory
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FOREWORD BY THE PRESIDENT OF THE CZECH
CHAMBER OF PHARMACISTS
It is not an easy task to report on and evaluate the work o our Chamber of the past 12
months in only a few words. The list of our activities is extense and our agenda is complex.
We always aim to accomplish our goals with staying credible professionals in the eyes of the
executive power, lawmakers, the media, the expert community as well as the public. The
outcomes of our most significant activities are being regularly published on the website of
our professional chamber as well as in the Magazine of the Czech Pharmacists. Nevertheless,
some of our members’ questions appear to indicate that only the visible „tip of the iceberg“
seems to be considered the fruits of our efforts.
The year 2017 was marked by the general elections. Changes at the Ministry of Health have
not impacted the somewhat slower paced legislative activities of the outgoing governing
party. The incoming minister’s most notable contribution was, compared to his predecessor,
a contrasting point of view on how medicines availability in pharmacies should be dealt with.
The amendment to the Act on Pharmaceuticals was eventually approved in its original form,
including the amendment by the members of parliament regarding medicines supplies that takes into consideration the
so-called market share of distribution companies. Our Chamber has contributed to making it an obligation by law for the
distributor to supply the pharmacy with a medicament once it has been ordered within 2 work days.
In the course of the year we took an active part in preparing diligently the system of e-prescription. We were against the
efforts to introduce this obligation with effect from 1. 1. 2018. One of our requirements was that the major features of the
system should to be perfected, including the validation of patients belonging to individual health insurance companies,
and we also requested a sufficient time-frame for the testing of the system in the normal, day-to-day operation of the
pharmacies. Neither of our wishes was respected. The project was introduced, which called for strenuous effort on the part
of the pharmacists and their software companies, and we were promised that the proposals put forward by our Chamber
would be implemented gradually.
We have devoted a considerable amount of time to the matter of so-called „falsified medicines directives“. After years of
discussions on the grounds of the Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), we witnessed as the National
Medicines Verification Organization (NMVO) began its activities in March. Our Chamber nominated three representatives
to work in the expert committee of NMVO. We are striving for a functional system that will place as little as possible burden
on the pharmacies. We are also aiming to achieve financial compensation for the costs involved with the implementation
and operation of the new administrative features.
Following the general elections, the new government was formed at the end of the year. Immediately after this the Czech
Chamber of Pharmacists began negotiations with the newly elected Minister of Health. Our initial discussions seemed to
indicate that we would be successful in finding support for most of our top priorities, these being: changes in the principles
of remuneration of pharmacists, substantially involving the pharmacists into preventive healthcare and consultancy,
establishing the rules for opening new pharmacies, subsidies for so-called unique pharmacies and detached pharmaceutical
and medical device dispensing units. It remains to be seen however whether and to what extent will the Health Minister’s
promises become reality. As far as we are concerned, changes in the legislation are of the outmost importance in order to
accomplish our goals.
I am addressing you from the 2018 conference of the International Pharmaceutical Federation (FIP) attended by pharmacists
and academics from around the world. Our colleagues’ presentations are full of inspirational topics and descriptions of
pilot projects that are on our minds as well as we are seeking to uplift the pharmaceutical care in our country. Unlike us,
however, our foreign colleagues are at a certain advantage when it comes to being supported in their endeavors by health
insurance companies or the national health care system. To more thoroughly involve pharmacists in multidisciplinary
health teams, professional expertise, readiness and willingness are not the only prerequisites. It is crucial that the
state institutes should strive to continuously improve and adjust health care services in line with the needs of the local
population, which, given the shortage of medical doctors, should lead to reinforcing the competencies and accountability
of pharmacists. Many of the thoughts of our international colleagues in terms of where our profession is heading to are
also worth considering. Integration of modern technologies, artificial intelligence, personalized medicine, patient care in
the pharmacies or remotely are just a few of the examples. All these initiatives have one thing in common which is the
added value of the work of the pharmacist calling for adaptability to the novel requirements and to the needs of a modern
society.
What I am wishing for most, and what we will continue striving for is that the representatives of executive power and health
insurance companies in the Czech Republic address the preparation of changes in the existing system in sufficient time
and conscientiously and in collaboration with us. None of our efforts would be fruitful however without the hard work the
members of our Chamber put in. Your contribution is admirable and I wholeheartedly thank you for that!

PharmDr. Lubomír Chudoba
President of the Czech Chamber of Pharmacists
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ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA (ČLnK)
Základní informace
✚✚ Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
✚✚ B
 yla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře
a České lékárnické komoře.
✚✚ Ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.
✚✚ Česká lékárnická komora je právnická osoba.

Členství
✚✚ A
 bsolvent vysokoškolského studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v zařízení lékárenské
péče na území České republiky, musí být členem České lékárnické komory.
✚✚ Č
 lenem může být ten, kdo řádně ukončil studium na farmaceutické fakultě české nebo zahraniční univerzity a je oprávněn k výkonu farmaceutické praxe na území České republiky.

Činnost
✚✚ D
 bá, aby členové komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády Komory.
✚✚ Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání.
✚✚ Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů.
✚✚ Chrání profesní čest svých členů.
✚✚ Vede seznam členů.
✚✚ Poskytuje svým členům právní pomoc.

Oprávnění
✚✚ Ú
 častnit se jednání při tvorbě cen léků, léčivých přípravků a sazebníků ostatních služeb poskytovaných
lékárnami.
✚✚ Účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví.
✚✚ S
 tanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce odborných zástupců a vydávat osvědčení o splnění těchto podmínek.
✚✚ Řešit stížnosti na výkon povolání svých členů.
✚✚ Uplatňovat disciplinární pravomoc.
✚✚ Vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání.
✚✚ Vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání lékárníků.
✚✚ Účastnit se provádění specializačních zkoušek.
✚✚ Vydávat pro členy komory závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče.

Členství v mezinárodních organizacích
✚✚ Č
 eská lékárnická komora je členem Sdružení lékárníků Evropské unie (PGEU) se sídlem v Bruselu. V letech
2008 – 2011 pracoval zástupce ČLnK ve výkonném výboru PGEU, v roce 2011 na pozici viceprezidenta.
Od roku 2008 má ČLnK zástupce ve všech pracovních skupinách PGEU.
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THE CZECH CHAMBER OF PHARMACIST (CLnK)
Basic information
✚✚ CLnK is an autonomous non-political professional organization associating pharmacists.
✚✚ C
 LnK was established according to the Act No. 220/1991, about Czech Chamber of Physicians, Czech
Chamber of Stomatologists, and Czech Chamber of Pharmacists.
✚✚ Constitutive general meeting was held in 28th – 29th September, 1991.
✚✚ CLnK is a corporation (legal entity).

Membership
✚✚ Membership is obligatory for every graduate pharmacist working in a pharmacy in the Czech Republic.
✚✚ E
 verybody who graduated from pharmaceutical faculty of the Czech or foreign university and is authorized
to perform pharmaceutical practice in the Czech Republic can be a member of CLnK.

Activity
✚✚ C
 LnK supervises the members to perform their occupation in a professional manner, in accordance with
its ethics, and pursuant to acts and rules of CLnK.
✚✚ C
 LnK guarantees professional skills of its members and confirms fulfilment of requirements for
pharmaceutical profession.
✚✚ CLnK reviews and protects the rights and professional interests of its members.
✚✚ CLnK guards professional honour of its members.
✚✚ CLnK keeps the list of the members.
✚✚ CLnK provides the members with legal aid.

Competence
✚✚ T
 o participate in negotiations about pricing of medicines, medical devices and tariffs of other services
provided by pharmacies.
✚✚ To participate in selection procedures to assign managerial posts in health service.
✚✚ T
 o determine conditions for private pharmaceutical practice and professional representatives and to deliver related certificates.
✚✚ To deal with complaints about professional performance of its members.
✚✚ To enforce disciplinary authority.
✚✚ To require documentation connected with performance of pharmaceutical profession from its members.
✚✚ To give opinion on demands on long-term education of pharmacists.
✚✚ To participate in specialist examinations.
✚✚ To publish mandatory statements concerning professional problems.

Membership in International Associations
✚✚ C
 LnK is a member of PGEU (Pharmaceutical Group of European Union) based in Brussels, between
2008 – 2011 in PGEU executive committee. 2011 on vice president position.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY
Okresní sdružení lékárníků (OSL) je základním článkem Komory, má tyto orgány:
» Okresní shromáždění členů
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

Nejvyšší orgán okresního sdružení.
Volí další orgány a předsedu okresního sdružení.
Volí zástupce na sjezd delegátů.
Rozhoduje o sloučení okresního sdružení s jinými okresními sdruženími.
Rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí orgánu okresního sdružení.

» Představenstvo okresního sdružení
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

Řídící a výkonný orgán okresního sdružení.
Registruje nové členy a vede seznam členů okresního sdružení.
Hospodaří s majetkem svěřeným okresnímu sdružení Komorou.
Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.

» Čestná rada okresního sdružení
✚✚ Vykonává disciplinární pravomoc vůči členům okresního sdružení.
» Revizní komise okresního sdružení
✚✚ Kontroluje činnost okresního sdružení.
✚✚ Pozastavuje rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s právními předpisy.
✚✚ Podává návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Centrální orgány
» Sjezd delegátů
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

Sjezd delegátů je nejvyšším orgánem Komory.
Schvaluje, mění a ruší organizační, jednací, volební a disciplinární řád.
Volí a odvolává orgány Komory.
Posuzuje činnost orgánů Komory.
Stanoví výši registračního poplatku a členských příspěvků a jejich rozdělování.
Schvaluje rozpočet Komory.
Schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory.
Zřizuje sociální fond, popřípadě jiné fondy Komory.

» Představenstvo Komory
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

Řídící a výkonný orgán Komory.
Vede seznam členů.
Hospodaří s majetkem Komory.
Hospodaří se sociálním fondem Komory.
Rozhoduje o pozastavených rozhodnutích orgánů Komory a okresního shromáždění.
Svolává sjezd delegátů Komory.
Schvaluje členy Komory do zkušebních a specializačních komisí.

» Čestná rada Komory
✚✚ Vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům Komory.
» Revizní komise Komory
✚✚ Kontroluje činnost Komory.
✚✚ Pozastavuje výkon rozhodnutí orgánů Komory.
» Prezident Komory
✚✚ Zastupuje Komoru navenek.
✚✚ Svolává a řídí jednání představenstva Komory.
✚✚ Prezidenta Komory zastupuje viceprezident.
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ORGANIZATION STRUCTURE OF THE CZECH CHAMBER
OF PHARMACISTS
The District Association of Pharmacists is a basic part of the Chamber and has these authorities:
» District meeting (assembly) of members
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

Top authority of the district association.
They elect other district authorities and the chairman of the district association.
They elect representatives for the Congress of delegates.
They decide about the fusion of district with other district associations.
They decide about a suspended decision of the district authority.

» Boards of District Association
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

Control and executive authority of the District Association.
Register new members and administer the list of the District Association members.
Manage the budget entrusted to the District Association by CLnK.
Co-operate with the state authorities and autonomy offices.

» Honour Counsel of District Association
✚✚ Perform disciplinary power towards the members of the District Association.
» Audit Counsel of District Association
✚✚ Check the activity of the District Association.
✚✚ Suspend the decision of the board in the case of its contradiction with legal regulations.
✚✚ Present the proposal for the start of a disciplinary procedure.

Central Authorities
» Congress of delegates
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

Congress of delegates is the top authority of CLnK.
Approves, changes and cancels organizational, procedure, election and disciplinary rule.
Elects and withdraws Chamber authorities.
Judges the activity of Chamber authorities.
Determines the amount of the registration fee and member fee and their dividing.
Approves the budget of the Chamber.
Approves the amount of time compensation connected with the work in Chamber authorities.
Establishes social fund, eventually other funds.

» Boards of the Chamber
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

Controls and executive’s authority of the Chamber.
Administers the list of members.
Manages the budget of the Chamber.
Manages the social fund of the Chamber.
Decides about the suspended decisions of Chamber authorities and District authorities.
Announces the congress of Chamber delegates.
Approves the members of the Chamber for examinational and specialist committees.

» Honour Counsel of the Chamber
✚✚ Performs disciplinary power towards all members of the Chamber.
» Audit Counsel of the Chamber
✚✚ Supervises the activity of the Chamber.
✚✚ Suspends the decision of the board and the authorities of the Chamber.
» President of the Chamber
✚✚ Publicly represents the Chamber outward.
✚✚ Announces and conducts the session of the Board of the Chamber.
✚✚ The President of the Chamber can be substituted by the Vice-President.
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PŘEDSTAVENSTVO ČLnK ZVOLENÉ DO FUNKČNÍHO
OBDOBÍ 2015 – 2019
Chudoba Lubomír, PharmDr.
Prezident

Rozárčina 1422/9, 140 02 Praha 4

tel.: 241 090 667
chudoba@lekarnici.cz

Krebs Aleš, Mgr., Ph.D.
Viceprezident

Lékárna Slatinice
Slatinice 4, 783 42 Slatinice

tel.: 583 034 165
krebs@lekarnici.cz

Bažantová Michaela, Mgr.
Tisková mluvčí

Lékárna U Hedviky
tel.: 487 861 136
Osvobození 464, 471 14 Kamenický Šenov bazantova@lekarnici.cz

Gregor Jiří, PharmDr., Ph.D.

Tkáňová ústředna,
Fakultní nemocnice HK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

tel.: 495 834 264
jiri.gregor@fnhk.cz

Havlíček Stanislav, PharmDr.

Lékárna U Nádraží
Nádražní 28, 301 49 Plzeň

tel.: 724 782 632
havlicek@lekarnici.cz

Hendrych Jan, PharmDr.

Lékárna U Zlatého lva
tel.: 494 623 770
Nám. F. L. Věka 18, 518 01 Dobruška hendrychj@seznam.cz

Hojný Michal, Mgr.

Lékárna IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Jelínková Kateřina, Mgr.

Lékárna Herba
tel.: 495 533 285
J. Purkyně 742, 500 02 Hradec Králové ambra.pharm@seznam.cz

Kopecký Martin, PharmDr.

Lékárna Zdraví Zábřeh
Bezručova 2144,
789 01 Zábřeh na Moravě

tel.: 583 455 953
mkop@seznam.cz

Kotlář Jiří, Mgr.

Lékárna FN HK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

tel.: 495 832 127
jiri.kotlar@fnhk.cz

Krenk Ondřej, Mgr.

Lékárna U Nemocnice
Jeníkovská 1926, 286 01 Čáslav

tel.: 313 109 413
ondrejok@centrum.cz

Marková Pavla, Mgr.

Lékárna U Zámku
Zámecká 550, 685 01 Bučovice

tel.: 517 380 263
lekarnauzamku@tiscali.cz

Novosád Aleš, PharmDr.

Lékárna BENU
Nákupní 389/3, 100 00 Praha 10

tel.: 731 638 119
novosad@lekarnici.cz

Ovčaří David, PharmDr.

Nemocniční lékárna
Duchcovská 53, 415 29 Teplice

tel.: 417 519 679
david.ovcari@centrum.cz

Pindur Martin, Mgr.

Lékárna Podlesí s.r.o.
Dlouhá třída 1228, 736 01 Havířov

tel.: 596 410 540
lekarna.podlesi@tiscali.cz

Svoboda Antonín, PharmDr.

Lékárna Aesculap
Holandská 10, 669 02 Znojmo

tel.: 515 227 711
toniksvoboda@gmail.com

Szöllösová Ludmila, Mgr.

Lékárna Klecany
U školy č. 17, 250 67 Klecany

tel.: 284 890 158
szollos@tiscali.cz

Šmíd Jindřich, PharmDr.

Lékárna
Legií 1954, 407 47 Varnsdorf

tel.: 412 372 398
indik@atlas.cz

Šnajdrová Hana, Mgr.

Lékárna Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

tel.: 261 082 205
hana.snajdrova@ftn.cz

Zajícová Marie, PharmDr.

Lékárna Slezské nemocnice
Olomoucká 86, 746 79 Opava

tel.: 553 766 510
marie.zajicova@nemocnice.opava.cz
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tel.: 261 362 327
hojny@lekarnici.cz
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ČESTNÁ RADA ČLnK ZVOLENÁ DO FUNKČNÍHO OBDOBÍ
2015 – 2019
Holubová Ada, Mgr.
Předsedkyně

Lékárna ADA
tel.: 476 752 489
Podkrušnohorská 1719, 436 01 Litvínov adina.holubova@email.cz

Petrus Václav, PharmDr.
Místopředseda

Nuselská lékárna
Táborská 59, 140 00 Praha 4

tel.: 241 740 556
nuselska.lekarna@seznam.cz

Eiserová Eva, RNDr.

Lékárna U Českého lva
Palackého 4272, 430 01 Chomutov

tel.: 474 629 088
lekarna.cv@centrum.cz

Grodza Pavel, PharmDr.

Komenského 536, 742 58 Příbor

tel.: 602 503 897
grodzap@gmail.com

Chromá Eugenie, PharmDr.

Lékárna Evropská
Evropská 41, 350 02 Cheb

tel.: 354 431 300
lekarna.cheb@tiscali.cz

Sokolová Ivana, PharmDr.

Lékárna U Černého orla
tel.: 605 243 439
Masarykovo nám. 17, 741 01 Nový Jičín isokolova@post.cz

Koška Miroslav, PharmDr.

Lékárna Dr. MAX Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno

Nádvorníková Ivana, RNDr.

Lékárna Primavera
tel.: 327 531 183
Nám. Míru 594, 285 22 Zruč n. Sázavou lekarna.magnolie@worldonline.cz

Škvor Pavel, PharmDr.

Lékárna
Pardubická 528, 537 01 Chrudim

tel.: 543 255 969
numirak@centrum.cz

tel.: 722 665 994
pavel.skvor@email.cz

REVIZNÍ KOMISE ČLnK ZVOLENÁ DO FUNKČNÍHO
OBDOBÍ 2015 – 2019
Schwarzová Jana, PharmDr.
Předsedkyně

Lékárna
Nýřanská 1, 153 00 Praha 5

tel.: 257 911 700
lekradotin@volny.cz

Oswald Radek, PharmDr.
Místopředseda

Lékárna U Pelikána
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

tel.: 474 333 952
radek.oswald@seznam.cz

Fišarová Mária, Mgr.

Lékárna Jinočany
Nám. 5. května 2, 252 25 Jinočany

tel.: 257 960 398
maria.fisarova@centrum.cz

Hazdra Petr, Mgr.

Lékárna Na Litoměřické
Litoměřická 102, 418 01 Bílina

tel.: 417 829 333

Kohlová Zuzana, Mgr.

Lékárna U Kašny
tel.: 469 696 659
Masarykovo nám. 42, 538 03 Heřmanův Městec lekarna.ukasny@quick.cz

Marek Josef, PharmDr.

Lékárna U Kosmy a Damiana
Na Kopečku 145, 561 51 Letohrad

tel.: 465 622 088
marek@letohrad.cz

Skopová Jarmila, PharmDr.

Lékárna U Zlatého hada
Komenského 219, 471 54 Cvikov

tel.: 487 751 167
lekarna.cvikov@iol.cz

hazdra@vol.cz
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VÝSTUPY Z ČLENSKÉ EVIDENCE ČLnK K 31. 12. 2017

ČLENSKÁ ZÁKLADNA



ϴϳϭϮ

ϴϴϰϬ

ϴϳϭϮ

ϴϴϰϬ

ϵϬϭϳ

ϴϲϲϰ

ϴϲϲϰ

ϵϬϭϳ

ϴϰϰϴ

ϴϬϬϮ

ϴϬϬϮ

ϴϰϰϴ

ϳϴϮϱ

ϳϴϮϱ

ϴϭϴϵ

ϳϳϯϵ

ϳϳϯϵ

ϴϭϴϵ

ϳϲϲϱ

ϳϲϲϱ

ϳϮϯϴ

ϳϮϯϴ

ϳϰϱϬ

ϳϬϳϲ

ϳϬϳϲ

ϳϰϱϬ

ϲϴϱϮ

ϲϴϱϮ

Počet členů
EƵŵďĞƌŽĨŵĞŵďĞƌƐ
Počet členů
EƵŵďĞƌŽĨŵĞŵďĞƌƐ

ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ

ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ

Nová a ukončená členství
EĞǁĂŶĚĨŝŶŝƐŚĞĚŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐ
Nová
a ukončenáUkončená
členství
Nová členství
členství
EĞǁŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐ
&ŝŶŝƐŚĞĚŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐ
EĞǁĂŶĚĨŝŶŝƐŚĞĚŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐ
ϯϱϭ

ϯϰϵ

ϯϳϯNová členstvíϯϴϲ ϯϴϮ
ϯϯϰ
EĞǁŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐ

ϯϱϭ

ϯϰϵ

ϯϳϯ
Ϯϵϵ

ϭϯϵ

ϭϯϰ

ϯϯϰ
Ϯϰϴ

ϯϴϲ

ϯϵϮčlenství
ϯϳϵ
Ukončená
ϯϳϮ

&ŝŶŝƐŚĞĚŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƐ ϯϮϭ

ϯϴϮ

ϮϬϵ

ϯϳϵ

ϭϵϱ

ϯϵϮ

ϯϮϰ
ϯϳϮ

ϭϳϲ

ϯϮϭ
ϮϮϲ

ϯϳϳ

ϯϳϳ
ϮϬϬ

ϭϮϬ
ϯϮϰ
Ϯϵϵ
ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ
ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ
ϮϮϲ ϮϬϭϳ
Ϯϰϴ ϮϬϭϭ
ϮϬϬ
ϮϬϵ
ϭϳϲ
ϭϵϱ
ϭϯϵ ϭϯϰ
ϭϮϬ







Věková struktura členů
ŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨŵĞŵďĞƌƐ


ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ

Věk / Age




Muži
DĂůĞ

ϴϭͲϵϬ

ϭϬ

ϳϭͲϴϬ

ϯϮ

ϲϭͲϳϬ

ϭϴϰ

ϱϭͲϲϬ

Ϯϳϱ

ϰϭͲϱϬ

ϯϲϵ

ϭϴϮϱ

ϯϭͲϰϬ

ϯϲϭ

ϮϯϮϴ

ϮϯͲϯϬ

ϭϵϳ

ϭϮ

Ženy
&ĞŵĂůĞ

ϭϮϰ
ϳϱϬ
ϭϮϳϬ

ϭϮϴϬ
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Počet žen a mužů mezi členy
ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĨĞŵĂůĞĂŶĚŵĂůĞŵĞŵďĞƌƐ
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ϭϬϬϱ
ϭϰϳϭ ϭϱϱϴ ϭϯϲϲ ϭϯϵϯ
ϭϰϲϴ
ϭϱϱϯ
ϭϮϳϴ ϭϰϭϯ ϭϰϴϬ ϭϱϬϮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY 2017

ϲϲϵϮ ϲϴϮϮ ϳϯϴϵ
ϱϯϬϴ ϱϮϴϬ ϱϯϭϰ ϱϱϬϭ ϱϳϬϳ ϲϬϳϯ ϲϯϬϬ ϲϰϮϲ
ϴϲϰ

ϵϳϮ

ϵϰϱ

ϴϮϮ

ϳϰϮ

ϲϰϴ

ϲϳϳ

ϲϴϬ

ϲϱϰ

ϲϮϱ

ϲϮϯ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ



Rozdělení lékárníků
KǀĞƌǀŝĞǁŽĨƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ
ϭϬϬϱ ϲϮϯ

Poskytovatelé
KǁŶĞƌƐ
Zaměstnanci
^ƚĂĨĨ

ϳϯϴϵ

Důchodci, ženy na MD, ostatní
WĞŶƐŝŽŶĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŶŝƚǇůĞĂǀĞ͕
ŽƚŚĞƌƐ



Nové a zrušené lékárny
EĞǁĂŶĚĐůŽƐĞĚĚŽǁŶƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ
Nové
EĞǁ

LÉKÁRNY

Zrušené
ůŽƐĞĚĚŽǁŶ

ϭϯϯ
ϴϯ

Rozdělení lékárníků
od roku
2005 –ϵϭϮϬϭϳ
ϳϭ
ϲϳ
ϲϱ
ϱϵ
ϲϮ
ϱϳ
KǀĞƌǀŝĞǁŽĨƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ
ϳϬ

ϯϳ

ϵϵ

ϵϴ

Poskytovatelé
ϰϯ
ϰϭ
KǁŶĞƌƐ

ϲϴ

ϱϳ
Zaměstnanci
^ƚĂĨĨ
ϯϱ

ϱϮ
Důchodci, ženy na MD, ostatní
ϱϵ
WĞŶƐŝŽŶĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŶŝƚǇůĞĂǀĞ͕ŽƚŚĞƌƐ

ϲϳ

ϱϱ

ϭϮ Ϯϲ

ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ



ϭϬϬϱ
ϭϰϳϭ ϭϱϱϴ ϭϯϲϲ ϭϯϵϯ
ϭϰϲϴ
ϭϮϳϴ ϭϰϭϯ ϭϰϴϬ ϭϱϬϮ ϭϱϱϯ
ϲϴϮϮ ϳϯϴϵ
ϱϯϬϴ ϱϮϴϬ ϱϯϭϰ ϱϱϬϭ ϱϳϬϳ ϲϬϳϯ ϲϯϬϬ ϲϰϮϲ ϲϲϵϮ
ϴϲϰ

ϵϳϮ

ϵϰϱ

ϴϮϮ

ϳϰϮ

ϲϰϴ

ϲϳϳ

ϲϴϬ

ϲϱϰ

ϲϮϱ

ϲϮϯ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

Rozdělení lékárníků
KǀĞƌǀŝĞǁŽĨƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ
ϭϬϬϱ ϲϮϯ
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Poskytovatelé
KǁŶĞƌƐ
Zaměstnanci
^ƚĂĨĨ



Zaměstnanci
^ƚĂĨĨ

VÝROČNÍ
ZPRÁVA ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY 2017
ϳϯϴϵ
Důchodci, ženy na MD, ostatní
WĞŶƐŝŽŶĞƌƐ͕ŵĂƚĞƌŶŝƚǇůĞĂǀĞ͕
ŽƚŚĞƌƐ



Nové a zrušené lékárny
EĞǁĂŶĚĐůŽƐĞĚĚŽǁŶƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ
Nové
EĞǁ

Zrušené
ůŽƐĞĚĚŽǁŶ

ϭϯϯ
ϵϵ

ϵϴ

ϴϯ

ϳϭ

ϲϱ

ϱϳ
ϳϬ
ϯϳ

ϰϯ

ϰϭ

ϲϳ

ϵϭ
ϱϵ

ϲϴ

ϱϳ

ϱϮ

ϯϱ

ϲϳ

ϲϮ
ϱϵ

ϱϱ

ϭϮ Ϯϲ

ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ



Meziroční nárůst počtu lékáren
zĞĂƌƌŝƐŝŶŐŽĨ ƚŚĞƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ
ϲϱ
ϰϲ
Ϯϰ

ϭϰ

ϯϲ

ϱϱ

ϰϮ

ϯϯ
ϭϮ

Ͳϯ
ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ
ͲϮϴ

Ͳϯϵ



Počet obyvatel na 1 lékárnu (včetně OOVL)
/ŶŚĂďŝƚĂŶƚƐƉĞƌƉŚĂƌŵĂĐǇ;ŝŶĐů͘ŽƵƚůĞƚƐͿ
ϰϬϰϯ

ϯϵϰϲ

ϯϵϲϱ

ϰϬϬϲ

ϯϵϲϲ

ϯϵϬϯ
ϯϴϭϴ
ϯϳϯϯ
ϯϲϵϮ

ϯϳϲϯ
ϯϳϲϬ ϯϳϳϬ

ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ
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Lékárny podle vlastnictví
WŚĂƌŵĂĐŝĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉ

ϮϱϬϬ

Lékárny ve vlastnictví
fyzických osob - nelékárníků
KǁŶĞĚďǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐͲŶŽŶ
ͲƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ

ϮϬϬϬ

ϭϱϬϬ
Lékárny ve vlastnictví
fyzických osob - lékárníků
KǁŶĞĚďǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐͲ
ƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ

ϭϬϬϬ
Lékárny ve vlastnictví
právnických osob
KǁŶĞĚďǇĐŽŵƉĂŶǇ

ϱϬϬ

Ϭ

ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ
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Lékárny podle vlastnictví
WŚĂƌŵĂĐŝĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉ
Lékárny podle vlastnictví
WŚĂƌŵĂĐŝĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉ
ϱϱ

ϱϲϴ

Státní lékárny
KǁŶĞĚďǇƐƚĂƚĞ

Ϯϲ

ϱϱ

Státní lékárny
KǁŶĞĚďǇƐƚĂƚĞ

Ϯϲ

ϱϲϴ

Lékárny ve vlastnictví

ϭϵϮϮ
ϭϵϮϮ

Lékárny
ve vlastnictví
právnických
osob
právnických
osob
KǁŶĞĚďǇĐŽŵƉĂŶǇ
KǁŶĞĚďǇĐŽŵƉĂŶǇ

Lékárny
ve vlastnictví
fyzických
Lékárny
ve vlastnictví
fyzických
osob
- lékárníků
osob
- lékárníků
KǁŶĞĚďǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐͲ
KǁŶĞĚďǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐͲ
ƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ
ƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ
Lékárny
ve vlastnictví
fyzických
Lékárny
ve vlastnictví
fyzických
osob - nelékárníků
osob - nelékárníků
KǁŶĞĚďǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐͲŶŽŶͲ
KǁŶĞĚďǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐͲŶŽŶͲ
ƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ





ƉŚĂƌŵĂĐŝƐƚƐ





TOP 10 poskytovatelů s nejvyšším počtem lékáren

TOP
10 poskytovatelů s nejvyšším počtem lékáren
dKWϭϬŽƉĞƌĂƚŽƌƐǁŝƚŚŚŝŐŚĞƐƚŶƵŵďĞƌŽĨƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ
dKWϭϬŽƉĞƌĂƚŽƌƐǁŝƚŚŚŝŐŚĞƐƚŶƵŵďĞƌŽĨƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ
Ŷсϲϴϵ
ϭϮ ;ϮйͿ
ϭϰ ;ϮйͿ
ϭϭ ;ϭйͿ Ŷсϲϴϵ
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.
ϭϱ ;ϮйͿ
ϭϰ ;ϮйͿ
ϭϱ ;ϮйͿ

ϭϮ ;ϮйͿ

ϭϭ ;ϭйͿ

BENU Česká republika a.s.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.

ϭϱ
;ϮйͿ
ϭϵ ;ϯйͿ
ϭϱ ;ϮйͿ
ϭϵ ;ϯйͿ

Pilulka Lékárny a.s.

BENU Česká republika a.s.

Devětsil JST s.r.o.

ϭϵ ;ϯйͿ
Ϯϴ ;ϰйͿ

Pilulka Lékárny a.s.

ZĞƉŚĂƌŵĂ͘Ɛ͘

ϭϵ ;ϯйͿ
Ϯϴ ;ϰйͿ

Devětsil JST s.r.o.

ϭϯϴ ;ϮϬйͿ

ϰϭϴ ;ϲϭйͿ

ϭϯϴ ;ϮϬйͿ

ϰϭϴ ;ϲϭйͿ

Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.

ZĞƉŚĂƌŵĂ͘Ɛ͘
dZs/EWŚĂƌŵƐ͘ƌ͘Ž͘
^EKs/Ă͘Ɛ͘
Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.
STAVOVSKÁ
s.r.o.
dZs/EWŚĂƌŵƐ͘ƌ͘Ž͘
Lékárna Na zdraví s.r.o.



podle počtu

^EKs/Ă͘Ɛ͘



STAVOVSKÁ s.r.o.

Poskytovatelé
provozovaných lékáren
Lékárna Na zdraví s.r.o.
WŚĂƌŵĂĐǇŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŶƵŵďĞƌŽĨƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ

Ŷсϭϰϰϵ
ϭϰ ;ϭйͿ





ϭϬ ;ϭйͿ

1 lékárna

ϯϲϵ ;ϮϱйͿ

2 - 5 lékáren
6 - 10 lékáren

ϭϬϱϲ ;ϳϯйͿ

10 a více lékáren
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LÉKÁRNY A LÉKÁRNÍCI PODLE OKRESŮ
DISTRIBUTION OF PHARMACIES AND PHARMACISTS

18
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ČINNOST REVIZNÍ KOMISE V ROCE 2017
PharmDr. Jana Schwarzová – předsedkyně
Podněty členů ČLnK a stížnosti veřejnosti

Podněty orgánů ČLnK

20
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ČINNOST ČESTNÉ RADY V ROCE 2017
Mgr. Ada Holubová – předsedkyně
PharmDr. Václav Petrus - místopředseda

vázaných na lékařský předpis farmaceutickou asistentkou

Celkem bylo uděleno 26 finančních pokut, podle předpisů ČLnK, řádově od 3.000 – 30.000 Kč v celkové výši
166.000,- Kč
1 člen byl podmínečně vyloučen z ČLnK, zkušební doba byla stanovena v délce trvání 3 roky.

21
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKÁRNÍKŮ V ROCE 2017
Farmaceuti vykonávající zdravotnické povolání v České republice mají zákonem č. 95/2004 Sb. uloženou povinnost celoživotního vzdělávání. Česká lékárnická komora má zákonem č. 220/1991 Sb. uloženo dbát na odborný výkon lékárnického povolání a potvrzovat splnění podmínek k jeho výkonu. Podrobné podmínky celoživotního vzdělávání jsou upraveny Řádem pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory.
Registr vzdělávacích akcí zařazených do celoživotního vzdělávání je k dispozici na www.lekarnici.cz, kde je zároveň uveřejněna informace o splnění podmínek Řádu u každého člena ČLnK.
Vybrané akce celoživotního vzdělávání jsou otevřeny také pro farmaceutické asistenty.
Za rok 2017 připravilo Oddělení vzdělávání ČLnK celkem 204 akcí celoživotního vzdělávání pro celkový počet
10259 účastníků.

Interaktivní dispenzační semináře
Dobrá znalost léčiv a s léčivy spojených problémů umožňuje farmaceutovi rozpoznat signál potenciálního
rizika a dále s ním pracovat.
Podstatou vzdělávacího projektu Interaktivní dispenzační semináře je trénovat právě tuto dovednost, tj. školit
farmaceuty v managementu lékových problémů. Výuka má 3 charakteristické rysy: je založena na řešení kazuistik, má interaktivní formu a seminářů, které probíhají pod vedením vyškoleného farmaceuta (lektor), se
vždy účastní také lékař (konzultant).
Projekt je realizován pod záštitou České lékárnické komory (garant realizace projektu po organizační stránce)
a Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s. (garant odborné kvality projektu).
Počet seminářů

83

Počet účastníků

1714

Garantované kurzy ČLnK
ČLnK pokračuje v realizaci tzv. Garantovaných kurzů, dlouhodobých projektů, jejichž cílem je proškolit lékárníky v konkrétních oblastech poradenství a vytvořit síť lékárenských center, ve kterých proškolení lékárníci
poskytují pacientům odborné konzultace.

✚✚ Garantovaný kurz ČLnK – Odvykání kouření v lékárnách
Garantovaný kurz ČLnK Odvykání kouření v lékárnách probíhá ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku a PACE 2015 již od roku 2013.

22

Počet garantovaných kurzů

4

Počet účastníků

66
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✚✚ Garantovaný kurz ČLnK – Podpora ve snižování hmotnosti II.
Oddělení vzdělávání ČLnK připravilo nástavbový Garantovaný kurz ČLnK k tématu snižování hmotnosti. Kurz
byl otevřen pro všechny absolventy základního Garantovaného kurzu ČLnK – Podpora ve snižování hmotnosti,
který byl zahájen v roce 2014 ve spolupráci s VŠTJ Medicina Praha.
Cílem kurzu bylo především převedení nabytých teoretických znalostí na praktické dovednosti.
Na rozdíl od základního kurzu, pokračovací kurz probíhal interaktivní formou, proto bylo velmi vhodné a vítané přinést si i příklady z vlastní praxe.
Počet garantovaných kurzů

1

Počet účastníků

17

✚✚ Garantovaný kurz ČLnK – Hojení ran
Ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze připravila ČLnK Garantovaný kurz Hojení ran, který
je určen farmaceutům a farmaceutickým asistentům a umožňuje ještě více zkvalitnit lékárenskou péči o pacienty. Absolventi tohoto semináře jsou důkladně instruováni ohledně krycích materiálů na rány, prevence
a používání kožních ochranných krémů, využití oplachových roztoků, ošetření drobných poranění a péče o pooperační jizvy. Lékárníci se na kurzu věnují také metodám komprese, preskripci a praktickým ukázkám.
Počet garantovaných kurzů

2

Počet účastníků

40

✚✚ G
 arantovaný kurz ČLnK – Základy poskytování odborných konzultací pacientům v lékárně včetně řešení
lékových problémů
K dalšímu Garantovanému kurzu náleží Základy poskytování odborných konzultací pacientům v lékárně včetně řešení lékových problémů. Tento kurz je u lékárníků velice oblíbený. Cílem kurzu je připravit farmaceuta
na poskytování odborných konzultací v lékárně. Pozornost je věnována nezbytnému prostorovému, materiálnímu a personálnímu vybavení, způsobu dokumentace této činnosti nebo komunikaci s pacientem.
Počet garantovaných kurzů

3

Počet účastníků

61

Od roku 2016 ČLnK realizuje 2 garantované kurzy – Poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou,
který připravila ČLnK ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností, o.p.s. a Gerontologickým centrem
na Praze 8. Garanci nad tímto kurzem převzala paní doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Druhým garantovaným
kurzem je Screening diabetu a péče o diabetické pacienty, který vznikl za spolupráce Centra diabetologie
IKEM. Garantem tohoto kurzu se stala paní prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Oba kurzy mají mezi lékárníky velký ohlas a jsou hodnoceny jako jedny z nejkvalitnějších vzdělávacích akcí.
✚✚ Garantovaný kurz ČLnK – Poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou
Počet garantovaných kurzů

2

Počet účastníků

36

✚✚ Garantovaný kurz ČLnK – Screening diabetu a péče o diabetické pacienty
Počet garantovaných kurzů

1

Počet účastníků

46
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Oddělení vzdělávání ČLnK v roce 2017 zorganizovalo pro lékárníky také řadu seminářů k aktuálním odborným
tématům.
✚✚ Aktuální lékárnická legislativa
Tradiční seminář Aktuální lékárnické legislativy s přednášejícím MUDr. Mgr. Jaroslavem Maršíkem se v roce
2017 konal v Brně, Olomouci, Praze, Plzni, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem. Akce probíhaly na jaře
a na podzim a byly tematicky rozděleny na dvě části.
První byla věnována jako vždy nejnovějším legislativním změnám. Druhá pracovněprávním problémům,
s nimiž se nejčastěji setkávají lékárníci ať už jako zaměstnanci nebo zaměstnavatelé.
Pro podzimní semináře byly hlavními tématy novela zákona o léčivech a jeho prováděcích vyhlášek, nová
ePreskripce a hlášení o vydaných léčivých přípravcích, protipadělková směrnice, nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) a další informace aktuální v době konání semináře.
Počet seminářů

7

Počet účastníků

551

✚✚ Konference mladých lékárníků
KML je již tradiční dvoudenní konference v Opavě organizovaná Českou lékárnickou komorou a určená účastníkům z celé ČR bez ohledu na věk. Odborným tématem pro rok 2017 bylo: „„Co na nás prozradí kůže?“ Farmakoterapie v dermatologii“.
Počet seminářů

1

Počet účastníků

62

✚✚ Magistraliter příprava v lékárně
Náplní semináře Magistraliter příprava v lékárně bylo seznámení odborné veřejnosti s praktickým využitím
individuální přípravy léčivých přípravků v oblasti dermatologie, praktického lékařství a pediatrie včetně nezbytné edukace pacienta. Zmíněny byly také současné zahraniční trendy týkající se nových dostupných vehikul
a technologií. Velmi přínosný byl pro lékárenskou praxi přehled nejčastějších nálezů a výsledky rozborů IPLP
v rámci inspekcí SÚKL.
Počet seminářů

6

Počet účastníků

520

✚✚ Nebojte se zachránit život
V koordinaci se společností Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o. připravila ČLnK v roce 2017 kampaň s názvem Nebojte se zachránit život, která se věnuje poskytování první pomoci. Celý projekt vrcholil v průběhu měsíce září
v rámci Mezinárodního dne první pomoci. Přednášejícím na seminářích je MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Kampaň byla zaměřena na jednu z nejdůležitějších činností, a to na záchranu lidského života. ČLnK doplnila
v rámci přípravy lékárníků také dva webináře na téma kardiopulmonální resuscitace.
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Počet seminářů

60

Počet účastníků

775
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✚✚ Nefrologické minimum
Akci Nefrologické minimum připravila ČLnK ve spolupráci s Klinikou nefrologie IKEM a Ústavní lékárnou IKEM.
Seminář byl určen pro farmaceuty ve veřejných a nemocničních lékárnách, případně i klinické farmaceuty,
kteří jsou v kontaktu s pacienty s chronickým onemocněním ledvin.
Počet seminářů

1

Počet účastníků

82

✚✚ Schizofrenie
Seminář na téma Schizofrenie byl rozčleněn na 2 části. V první části byl probrán současný pohled na schizofrenní onemocnění a jeho léčbu, očekávané změny psychiatrické péče o psychotické pacienty či forenzní
dopad neléčení psychotických pacientů. Přednášející byla MUDr. Marta Holanová.
Ve druhé části semináře byla shrnuta léčba schizofrenie, limity preskripce či podpora adherence pacienta
k léčbě v lékárně. Přednášející byla PharmDr. Ivana Minarčíková.
Počet seminářů

2

Počet účastníků

87

✚✚ Veterinární problematika z pohledu lékárníka
V roce 2017 začala ČLnK nově pořádat semináře Veterinární problematiky z pohledu lékárníka. Cílem kurzu
bylo seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti veterinárních léčiv, obecnou charakteristikou veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků, doplňků krmiv. Semináře se také zaměřily na farmakologii a farmakokinetiku. Program semináře pro ČLnK připravila MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková a odbornou
náplň odpřednášela společně s kolegyněmi MVDr. Martinou Načeradskou, Ph.D. a MVDr. Leonou Nepejchalovou, Ph.D.
Počet seminářů

2

Počet účastníků

95

✚✚ Aktuální trendy v diagnostice a terapii syndromu suchého oka
Seminář a názvem Aktuální trendy v diagnostice a terapii syndromu suchého oka se zaměřoval na diagnózu
syndromu suchého oka s jeho nejčastějšími příčinami, klinickými projevy, diagnostikou a možnostmi terapie.
Zařazeny byly taktéž kazuistiky našich pacientů.
Dále se přednáška soustředila na problematiku herpetické keratitidy s důrazem na klinický obraz a správný
diagnostický postup.
Počet seminářů

1

Počet účastníků

7

✚✚ Antitrombotika a novinky v hypolipidemické léčbě
V roce 2017 proběhl večerní seminář na téma Antitrombotika a novinky v hypolipidemické léčbě. Seminář cílil
na přímá perorální antikoagulancia – jejich pozici po deseti letech používání a hypolipidemickou léčbu.
Počet seminářů

1

Počet účastníků

57
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✚✚ Astma a alergie – aktuální trendy v léčbě onemocnění
Dva večerní semináře s názvem Astma a alergie - aktuální trendy v léčbě onemocnění se uskutečnily v Praze
a v Brně. Cílem bylo prohloubení znalostí u onemocnění, která vyžadují zvýšenou pozornost kvůli narůstající
prevalenci. V rámci alergií byla probrána problematika a principy alergických reakcí a jejich klinické projevy,
možnosti vyšetření, komponentní diagnostika a léčba alergické reakce.
Počet seminářů

2

Počet účastníků

52

✚✚ Evropská lékárnická konference v Praze
Evropská lékárnická konference byla zaměřena na to, jak funguje lékárenství v Evropě. Vystoupili čtyři lékárníci, pracující v minulosti i současnosti v různých státech Evropy, sdělili své zkušenosti a přiblížili účastníkům
lékárenství za našimi hranicemi.
Počet seminářů

1

Počet účastníků

117

Webináře
Od roku 2015 realizuje Česká lékárnická komora novou formu online webinářů. Tato forma vzdělávání je lékárníky velmi žádaná, a proto počet webinářů meziročně narůstá.
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Počet webinářů

13

Počet účastníků

4853
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✚✚ Záznam webináře
Ve snaze zpřístupnit svým členům distanční formu celoživotního vzdělávání umožňuje ČLnK přihlášení na záznam z webináře.
Počet webinářů

11

Počet účastníků

1020

Česká lékárnická komora je také garantem vzdělávacích akcí, které jsou pořádány jinými subjekty (externí
společnosti a Okresní sdružení lékárníků). Představenstvo České lékárnické komory touto agendou pověřilo
Pracovní skupinu pro celoživotní vzdělávání.
V roce 2017 bylo ohodnoceno a do systému celoživotního vzdělávání ČLnK zařazeno 628 externích vzdělávacích akcí a 98 vzdělávacích akcí pořádaných některým z Okresních sdružení lékárníků.
✚✚ Vzdělávací akce, které jsou pořádány externími pořadateli
Počet seminářů

628

Počet účastníků

28517

✚✚ Vzdělávací akce pořádané některým z Okresních sdružení lékárníků
Počet seminářů

98

Počet účastníků

3242

Externí akce registrované ČLnK a akce pořádané OSL
ϵϬϬ
ϴϬϬ

ϲϲϳ

ϳϬϬ

ϰϬϬ

ϳϴϳ

ϳϵϬ
ϲϮϴ

ϱϲϰ

ϲϬϬ
ϱϬϬ

ϳϯϵ

ϯϳϱ

ϯϬϬ
ϮϬϬ
ϭϬϬ
Ϭ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ



27

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY 2017

MEDIÁLNÍ AKTIVITY 2017
Zastoupení v médiích
Česká lékárnická komora vydala v průběhu roku 2017 osmnáct tiskových zpráv. Přebírala je všechna klíčová
média. Představitelé komory byli hosty v celostátních televizních i rozhlasových stanicích. Mediální výstupy
o ČLnK se pravidelně objevovaly v nejčtenějších tištěných i internetových médiích, laických i odborných.

Sociální sítě
Od roku 2015 ČLnK aktivně spravuje svůj facebookový profil, na kterém veřejnosti prezentuje důležité informace v oblasti lékárenství, zveřejňuje své tiskové zprávy i sdílí příspěvky médií o lékárnících, lékárnách i lécích.
Svůj profil využívá také k informování veřejnosti o závadných léčivech a způsobu řešení těchto situací.
Od roku 2017 je zprovozněn a pravidelně využíván twitterový účet ČLnK.

Lékárnické kapky
Od poloviny roku 2015 provozuje Česká lékárnická komora Lékárnické kapky, odborný nekomerční web pro laickou veřejnost
zaměřený na informace o léčivých přípravcích, lékárnách a farmaceutech. Web nabízí kompletní mapu lékáren v ČR s vyhledávačem, slovníček pojmů či videa. Portál informuje prostřednictvím článků o významných osvětových kampaních ČLnK– např. o Světovém dni diabetu či Antibiotickém týdnu v lékárnách.
Součástí webu je také online poradna garantovaná Českou lékárnickou komorou. Dotazy, které jsou svým
obsahem vhodné ke zveřejnění, jsou v anonymizované podobě publikovány i pro ostatní čtenáře.
O nejzajímavějších článcích na webu www.lekarnickekapky.cz informuje pravidelně také e-Newsletter. Ten
ČLnK rozesílá do všech klíčových médií i zájemcům z řad uživatelů webových stránek Lékárnických kapek.

Povinná ePreskripce
V roce 2017 vrcholily přípravy povinné elektronické
preskripce. Pomalé a komplikované zapojování jednotlivých zdravotnických zařízení i zdravotnických pracovníků vyvolaly nevoli zdravotníků se zapojit do systému.
Lékárny se do systému ePreskirpce zapojily včas – tedy
do konce roku 2017. ČLnK zároveň připravila ucelené
materiály pro pacienty i lékaře – tzv. Desatera, která je
stručně a jasně informovala o změnách, které elektronické recepty přinesou.
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DESATERO PRO PACIENTA
1

eRecept jsou pouze data uložená v centrálním úložišti. K přístupu do úložiště potřebujete
Vy i lékárník tzv. identifikátor (12místný kód složený z písmen a číslic).

2

Nejvhodnější formou identifikátoru je papírová průvodka. Vidíte na ní údaje jako
na papírovém receptu a zkrátí dobu výdeje léku oproti jiným formám - SMS nebo e-mailu.
Využívejte svého práva a žádejte od svého lékaře papírovou průvodku.

3

Výdej léků bude trvat déle než doposud, čas se prodlouží o komunikaci lékárníka
s centrálním úložištěm.

4

Pokud jsou údaje na průvodce a na eReceptu jiné, platí vždy ty na eReceptu.

5

Lékárník oproti papírovému receptu nemůže opravovat chyby v eReceptu. To smí
jedině předepisující lékař.

6

eRecept si můžete vybrat v jakékoli lékárně. Nikdo Vás NESMÍ poslat do konkrétní
lékárny. Na průvodce, v e-mailu ani v SMS zprávě nesmí být uvedena žádná reklama, ani
na slevu, ani na lékárnu.

7

eRecept platí stejně dlouho jako listinný recept - standardně 14 dní, z pohotovosti
1 den, na antibiotika 5 dní, opakovací 6 měsíců. Platnost eReceptu může lékař prodloužit
až na jeden rok.

8

Když budete mít předepsaný tzv. recept s modrým pruhem, nebo pokud za Vámi přijde
lékař na návštěvu, lék si budete vyzvedávat v jiné zemi EU, či z technických důvodů lékař
nebude moci vystavit eRecept, dostanete i po 1. 1. 2018 listinný recept.

9

Pokud spojení lékárny s centrálním úložištěm nebude fungovat, může se lékárník pokusit
o náhradní spojení. Nelze však zaručit, že lékárník bude moci při výpadku léky
vydat.

10

Tzv. lékový záznam, díky kterému by lékař a lékárník mohli s Vaším souhlasem zhodnotit
rizika interakcí nebo duplicitně předepsaných léků, nebude od 1. 1. 2018 k dispozici.
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Mýty a fakta o lékárenství v České republice
V roce 2017 vydala ČLnK souhrnný materiál k situaci v českém lékárenství. Tento průvodce byl rozeslán všem
médiím, poslancům i senátorům. Je základem pro jednání s politiky na nejrůznějších úrovních. K průvodci jsou
průběžně zpracovávány vkladové listy věnované klíčovým tématům – a to jak k tématům dlouhodobým, tak
i k aktuálně řešeným. V roce 2017 byl vydán List ePreskripce.

19. Den lékáren
Každý třetí čtvrtek v červnu pořádá Česká lékárnická komora Den lékáren. Tématem Dne lékáren 2017 byla alergie. Pro pacienty bylo v lékárnách připraveno rozšířené poradenství k alergiím i jejich léčbě. Informace o tématu byly
pro pacienty k dispozici i na pacientském webu Lékárnické kapky. Dni lékáren
se věnovala také média, včetně veřejnoprávní televize i rozhlasu. Rádio Impuls odvysílalo v rámci Dne lékáren několik tematických reportáží a rozhovorů
s představiteli ČLnK.

Protest 2017
Přezíravý postoj ministerstva zdravotnictví k otázce
nedostatečného finančního ohodnocení lékárenské
péče vede již několik let k uzavírání lékáren z finančních důvodů. Poslední kapkou ve vyhrocené situaci
byla příprava úhradové vyhlášky bez dorovnání úhrad
lékárníkům na úroveň ostatních zdravotníků. Odpovědí na neutěšenou situaci v českém lékárenství byl
protest, při kterém 400 lékáren uzavřelo na 30 minut symbolicky svůj provoz a více než 1500 lékáren
protest podpořilo. Lékárníci tak téměř jednotně dali
jasně najevo svou nespokojenost s nespravedlivým
a netransparentním rozdělování veřejných prostředků ve zdravotnictví.

PROTEST
Lékárna dnes uzavřena

10:30 - 11:00 hodin

V roce 2017 uspořádala ČLnK několik dalších osvětových akcí pro veřejnost, které byly věnovány Světovému dni boje proti rakovině, Evropskému dni mozku a Světovému dni monitoringu diabetu. Již tradiční
akcí byl osmý ročník Antibiotického týdne v prostředí lékáren, jehož prostřednictvím upozorňují lékárníci na správné užívání antibiotik, protože vzrůstající bakteriální rezistence vůči těmto lékům může vést
ke ztrátě jejich účinku.
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LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V LÉKÁRENSTVÍ
Přijaté:
Nález Ústavního soudu (č. 8/2017 Sb.) ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení
části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu,
výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
✚✚ překročení pravomoci MZd v úhradové vyhlášce při stanovení výše úhrady poskytovatelům sociální péče
Nařízení vlády (č. 46/2017 Sb.), kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek,
ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., účinné od 1. 5. 2017
✚✚ léčivé přípravky s fenterminem nově na recept s modrým pruhem
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (č. 65/2017 Sb.), účinný od 31. 5. 2017
Zákon (č. 66/2017 Sb.), kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinný poprvé od 1. 4. 2017
a dále v dalších datech
✚✚ proti reexportní ustanovení
✚✚ povinnost distributorů dodávat léčivé přípravky do lékáren do 2 pracovních dnů
✚✚ povinnost držitelů registrací dodávat léčivé přípravky distributorům
✚✚ informační povinnost držitele registrace, distributora a lékárny vůči SÚKL
✚✚ klinická hodnocení
✚✚ změna zákona o regulaci reklamy – odpovědnost šiřitele reklamy za její obsah
Zákon (č. 67/2017 Sb.), kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů, účinný od 1. 7. 2017
✚✚ rozsáhlá změna specializačního vzdělávání
✚✚ základní kmen, specializační obory, nástavbové obory
✚✚ odlišení kompetencí podle oborů
✚✚ prodloužení doby možného přerušení výkonu povolání
Zákon (č. 201/2017 Sb.), kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů, účinný od 1. 9. 2017
✚✚ uznání studia farmacie na Slovensku zahájené mezi 1. 1. 1993 a 30. 4. 2004 za rovnocenné
Nález Ústavního soudu (č. 231/2017 Sb.) ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení
některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
✚✚ s účinností od 31. 12. 2018 ruší ustanovení o ekonomicky nejméně náročných variantách zdravotnických
prostředků
Zákon (č. 290/2017 Sb.), kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinný
od 1. 1. 2018
✚✚ řešení stanovení úhrad poskytovatelům sociální péče
✚✚ snížení limitů doplatků u dětí a seniorů na 1000 Kč, nebo 500 Kč
Vyhláška (č. 337/2017), kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle
zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), účinná od 31. 10. 2017
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Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018
(č. 353/2017 Sb.), účinná od 1. 1. 2018
✚✚ úhrada signálního výkonu č. 09552 (výdej léčivého přípravku…) 13 Kč
✚✚ limitace podle počtu receptů v roce 2014
Vyhláška (č. 354/2017 Sb.), kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 1. 2018
Vyhláška (č. 391/2017 Sb.), kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků
a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb., účinná od 14. 12. 2017
Vyhláška (č. 413/2017 Sb.), kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 1. 2018
✚✚ změny související s novou vyhláškou o elektronickém receptu
Vyhláška (č. 414/2017 Sb.), kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb., účinná od 1. 1. 2018
✚✚ změny související s novou vyhláškou o elektronickém receptu
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů (č. 415/2017
Sb.), účinná od 1. 1. 2018
✚✚ nová úprava bližších podmínek elektronické preskripce

Připravované:
✚✚ p
 rováděcí novely vyhlášek č. 54/2008 Sb. (o předepisování léčivých přípravků) a č. 84/2008 Sb. (o správné
lékárenské praxi)
✚✚ zejména úprava sběru dat, eReceptu a podmínek správné lékárenské praxe
✚✚ p
 rováděcí vyhlášky k novele zákona č. 95/2004 Sb. (o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta)
✚✚ podrobná úprava podmínek nového systému specializační přípravy
✚✚ novela vyhlášky č. 376/2011 Sb. provádějící zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)
✚✚ snaha ČLnK prosadit v lékárnách výdej léčivých přípravků se symbolem „S“ užívaných pacientem doma
✚✚ zákon o univerzitních nemocnicích
✚✚ zákon o elektronizaci zdravotnictví
✚✚ zákon o lobbingu
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ROZVAHA K 31. 12. 2017
Dle auditované roční uzávěrky (údaje v tis. Kč)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2017

33

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY 2017

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2017
Výběr ekonomických údajů z auditované roční účetní uzávěrky

Výnosy Rozpočet
20

34

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY 2017

USNESENÍ XXVII. SJEZDU DELEGÁTŮ
ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY
KONANÉHO VE DNECH 3. – 4. 11. 2017 V BENEŠOVĚ U PRAHY
Sjezd rozhodl,
vzhledem ke kritické situaci českého lékárenství, o přerušení svého jednání s tím, že termín dalšího jednání
oznámí Představenstvo ČLnK. Pokud Představenstvo ČLnK neoznámí termín dalšího jednání tak, aby se konalo nejpozději 31. 10. 2018, považuje se XXVII. Sjezd ČLnK k tomuto datu za ukončený.

Sjezd vyzývá nově zvolené poslance a budoucí vedení Ministerstva zdravotnictví
✚✚ k
 zastavení likvidace veřejných lékáren v České republice navýšením finančních prostředků za poskytování
lékárenské péče

a ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou
✚✚ k zavedení pevných doplatků na léky pro všechny pacienty v každé lékárně
✚✚ k realizaci principiální změny odměňování lékárenské péče
✚✚ k vytvoření pravidel vzniku sítě lékáren

Sjezd bere na vědomí:
✚✚ zprávy mandátové komise z 3. a 4. 11. 2017
✚✚ z právy o činnosti Představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o kontrolní činnosti a zprávu
o hospodaření k 30. 9. 2017
✚✚ zprávy o plnění usnesení XXVI. Sjezdu ČLnK
✚✚ výrok auditora k účetní závěrce roku 2016

Sjezd schvaluje:
✚✚ změny Finančního řádu, Licenčního řádu a Řádu pro celoživotní vzdělávání
✚✚ zprávu o hospodaření za rok 2016
✚✚ účetní závěrku a výroční zprávu k 31. 12. 2016
✚✚ převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2016 ve výši 1 916 037,08 Kč do nerozděleného zisku
✚✚ hospodaření se sociálním fondem za rok 2016
✚✚ rozpočet na rok 2018 (s rozpočtovanými výnosy i náklady ve výši 30,02 mil. Kč)
✚✚ realizaci projektu „Přístavba a stávající objekt ČLnK“ na základě předloženého projektu

Sjezd se neztotožňuje:
✚✚ s potřebou zavedení systému online ověřování pravosti léčiv vzhledem k dostatečně zavedené praxi bezpečného zacházení s léčivými přípravky v České republice

Sjezd vyjadřuje:
✚✚ nespokojenost s průběhem kontrol SÚKL v lékárnách a s výší ukládaných pokut

Sjezd rozhodl:
✚✚ o
 uvolnění částky z nerozděleného zisku z předešlých let maximálně ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH pro rok
2018 na projekt PR kampaně pro Vaši lékárníci CZ z.s. Vaši lékárníci CZ z.s. je povinen své aktivity při projektu koordinovat s ČLnK, GML, POLP, studentskými spolky

35

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY 2017

Sjezd úkoluje revizní komisi:
✚✚ k
 tomu, aby delegovala 1 zástupce ze svých členů ke kontrolní účasti na projektu nezávislého PR, realizovaného pod gescí spolku Vaši Lékárníci CZ z.s.

Sjezd ukládá: Představenstvu ČLnK
✚✚ v
 yjednat co nejnižší administrativní zátěž a adekvátní finanční náhradu pro lékárny, vzniklé v důsledku povinné implementace evropského nařízení o padělcích
✚✚ v
 ytvořit pracovní skupinu pro e-recept a lékový záznam pacienta (s úkolem zpřístupnit lékový záznam lékárníkům pro účely zabezpečení a vyhodnocení správné a bezpečné farmakoterapie), která by vytvořila
podklad pro vytvoření výkonu lékárníka
✚✚ p
 řipravit návrh zákona, který umožní svobodný výkon povolání, díky výlučnému většinovému vlastnictví
lékáren pouze lékárníky obdobně jako je tomu např. v Rakousku, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Lucembursku, Španělsku a dalších zemích EU
✚✚ p
 rosazovat zrušení limitací signálního výkonu, navýšení signálního výkonu a zavedení signálního výkonu
za vydanou položku
✚✚ v
 ytvořit pracovní skupinu, která připraví nový systém cenotvorby a pevných doplatků v souladu s prioritami ČLnK a modelaci jeho dopadů
✚✚ n
 eustále vyvíjet úsilí proti zavedení distančního výdeje léků na recept mimo jiné i pro riziko sociální izolace
nejen starších pacientů, pro které je lékárník často jedinou osobou, s kterou může řešit své nejen zdravotní
problémy
✚✚ p
 okračovat v jednání s veřejnou správou o zajištění lékárenské péče ve dnech státních svátků a připravit
legislativní podklad pro zavedení poplatku za pohotovostní lékárenskou službu
✚✚ vyjednat zveřejnění metodiky kontrol SÚKL v různých typech lékáren
✚✚ p
 řipravit řešení situace, aby lékárna mohla účtovat náklady související s dodávkami zdravotnických prostředků (např. poštovné, balné apod.)
✚✚ vypsat nové výběrové řízení na PR agenturu, která nahradí stávající PR agenturu
✚✚ r ozšířit PR pracovní skupinu za účelem tvorby virálních videí, obrázků nebo karikatur satirického charakteru z prostředí lékárny
✚✚ z ahájit diskuzi s farmaceutickými fakultami ohledně náplní a koncepce praxí u studentů 5. ročníku, protože
se lékárníci v terénu stále častěji setkávají s neuspokojivými dovednostmi absolventů
✚✚ zajistit rychlé a funkční webové stránky ČLnK do 31. 5. 2018
✚✚ připravit změnu řádů ČLnK, která bude definovat Poradu předsedů OSL
✚✚ zjednodušit Volební řád ve smyslu zjednodušení podmínek pro pořádání zvláštních volebních shromáždění OSL
✚✚ p
 řipravit ve spolupráci s příslušným odborem SÚKL vzdělávací akci na téma legislativních novinek a změn,
které jsou aplikovány při pravidelných kontrolách v lékárnách

Členům Představenstva ČLnK
✚✚ p
 odat osobně na Sjezdu ČLnK zprávu o své činnosti za období od předchozího Sjezdu ČLnK. Zpráva bude
obsahovat zejména projekty a činnosti, do kterých se člen Představenstva ČLnK zapojil a výsledky, kterých
dosáhl

Členům ČLnK
✚✚ zkontrolovat a aktualizovat své údaje v členské evidenci ČLnK
✚✚ usilovat o maximální podporu ČLnK na sociálních sítích

Předsedům OSL
✚✚ zasadit se o aktualizaci údajů členů svých OSL v členské evidenci ČLnK

Delegátům Sjezdu
✚✚ aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu
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Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky České lékárnické komory, u které hlavním předmětem činnosti není
podnikání (dále jen účetní jednotka), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv účetní jednotky k 31.12.2017 a
nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR)
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovena těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost
auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán účetní jednotky.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací
v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit
úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které posuzují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků o povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme
v obdržených ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání
a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán
účetní jednotky plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost
než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
neprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní
závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a
vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme
významnou (materiální) nesprávnost k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení
významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné
dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
představenstvem.
• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoliv abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace,
které v této souvislosti představenstvo Účetní jednotky uvedlo v příloze.
•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Účetní jednotky trvat
nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v účetní závěrce – příloze, a
pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti
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POZNÁMKY

•

Účetní jednotky trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost trvat
nepřetržitě.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy a dále to, zda účetní
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.
Mikulandská 2, 110 00 Praha 1
Oprávnění KAČR 267
Ing. Emil Bušek, jednatel a auditor
Oprávnění KAČR 1325
Datum:
Podpis auditora:
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Autoři:
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Mgr. Michaela Bažantová
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Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík
Redakce Časopisu českých lékárníků
Sekretariát České lékárnické komory
Podklady:
Český statistický úřad
FACTA, s.r.o.
Sekretariát České lékárnické komory
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Schváleno představenstvem České lékárnické komory dne 11. 9. 2018
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