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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

     Tématem bakalářské práce je farmaceutický marketing a jeho specifika. Práce 

analyzuje dění ve farmaceutickém průmyslu, které se dotýká více odvětví ve 

zdravotnictví a je primárně zaměřena na domácí farmaceutický trh. 

     Hlavní část bakalářské práce je věnována konkurenčnímu chování dvou 

farmaceutických společností. Jsou zde popsány a analyzovány základní nástroje 

marketingu ve farmaceutickém průmyslu, marketingové kampaně a práce jednotlivých 

prodejních týmů originálních farmaceutických firem. 

     Součástí práce je identifikace problémových oblastí popisovaných marketingových 

činností a návrhy řešení zjištěných nedostatků. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

      The topic of the bachelor's thesis is pharmaceutical marketing and its specificities. 

The thesis analyses events in the pharmaceutical industry, which affects the health 

sectors the most, and is primarily focused on domestic pharmaceutical market.  

     The main part of the bachelor's thesis is dedicated to the competitive behaviour of 

two pharmaceutical companies. It describes and analyses basic marketing tools in the 

pharmaceutical industry, marketing campaigns and the work of individual sales team of 

original pharmaceutical companies. 

     The identification of problem sectors of described marketing activities and proposals 

of solutions of identified flaws is also part of the thesis. 
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1 Úvod 

     Celosvětově je farmacie bezesporu velmi atraktivní podnikatelské odvětví nejen 

s obrovskými investicemi do výzkumu a vývoje, ale také s velmi vysokými zisky. 

S nárůstem spotřeby léčiv, zdravotnických prostředků a doplňků stravy rostou i příjmy 

farmaceutických společností. Farmaceutické společnosti orientované na výzkum a vývoj 

vyvíjejí neustále lepší a účinnější léky, které zlepšují životní úroveň, zdraví populace    

a prodlužují naší existenci. Očekává se, že spotřeba léčiv bude významně růst i nadále, 

protože po léčbě nových onemocnění a nových lécích vzniká vždy nová a nová 

poptávka. Farmacii můžeme bez jakýchkoliv pochybností prohlásit za odvětví, které se 

o svou budoucnost bát nemusí. Každodenní součástí českého farmaceutického trhu je 

vysoké množství společností, které představují obrat více než 50 miliard Kč ročně. 

Vysoce postavenou roli v tomto farmaceutickém průmyslu hraje také marketing. 

     Se vstupem zahraničních farmaceutických koncernů na trh v České republice přišly 

nové marketingové postupy. O marketingu se dnes začíná hovořit již ve chvíli objevu 

jednotlivých molekul, daleko před jejich zavedením na trh. Marketingové úvahy 

doprovázejí samotné rozhodnutí začít léčivo vyrábět. Marketing dále doprovází celý 

souhrn činností, kterých se nově objevené molekuly dotýkají. Počínaje vývojem léčiv, 

patentovou ochranou, registrační řízením atd.  

     Souhrnně řečeno, farmaceutický marketing jako obor je velmi dynamickou oblastí, 

která je využívána všemi farmaceutickými společnostmi a jejich partnery v jedné          

z  největších průmyslových oblastí, kterou farmaceutický průmysl bezesporu je. Pro 

oblast marketingu však není důležitý jen čistě farmaceutický průmysl, ale celá oblast 

zdravotnického systému daného teritoria. [1] 

     Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením marketingu jednotlivých 

farmaceutických společností, analýzou trhu, porovnáním těchto společností a jejím 

cílem jsou návrhy a možnosti zlepšení v této oblasti.  
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2 Historie prodeje léků na území ČR 

     Kolem roku 1890 začal mladý farmaceutický průmysl zavádět přípravky určené 

k prodeji v lékárnách a k okamžitému použití. Průmysl používal jednoduché formulace 

pro použití a manipulaci s léčivy, jako např. nové stlačené tablety. Některé léky už měly 

chytlavé jméno, atraktivní balení s charakteristickou nálepkou. V tomto období se 

objevují první značky a reklamy pro odlišení přípravků se stejnou účinnou látkou. 

Jedním z prvních příkladů tohoto marketingového přístupu bylo zavedení antipyrinu od 

firmy Hochst s názvem Dr. Knorrś Lion Brand Antipyrine.  

     Předchůdci dnešních velkých chemicko-farmaceutických společností mají svůj 

původ ve třech oblastech. 

     Mnozí lékárníci, zvláště ti s badatelským a podnikatelským duchem, se rozhodli pro 

přechod od malé lékárenské laboratoře k továrnímu provozu. 

     Dalšími předchůdci farmaceutických společností byly velkoobchody se surovinami 

pro výrobu léčiv a barviv. Vyvíjely se od 17. století, a to při lékárnách situovaných 

v oblastech s dostatkem farmaceutických surovin. Pro takovýto typ velkoobchodu bylo 

pochopitelně výhodnější extrahovat vlastní účinné substance, které byly v rostlinných 

surovinách často obsaženy jen v minimálním množství, a vyrábět je v co nejčistší 

formě. Na jedné straně tak bylo možné ušetřit rostoucí náklady na dopravu, na druhé 

straně bylo touto cestou snazší uspokojit stoupající nároky trhu na kvalitu a stupeň 

čistoty terapeuticky účinných substancí. Farmaceutické firmy C. F. Boehringer & Sons 

v Mannheimu a GEHE  & Co. v Drážďanech vznikly právě z velkoobchodu se 

surovinami pro výrobu léčiv a barviv. 

     Třetí skupina průmyslových výrobců léčiv pochází z chemického průmyslu, 

především průmyslu dehtových barviv, který má pro vývoj a moderní výrobu léčiv 

podstatný význam. Podnětem bylo zjištění, že suroviny, z nichž vycházel,                 

tedy aromatické sloučeniny pocházející z černouhelného dehtu, lze využít jak k přípravě 

barev, tak i k přípravě léčiv. K nejznámějším německým průmyslovým producentům 

léčiv, kteří vznikli z továren na dehtová barviva, patří např. Friedrich Bayer & Co.  

     Dominantní postavení ve farmaceutickém průmyslu 19. století mělo Německo.        

V roce 1904 mělo 2 320 chemických továren se 114 000 zaměstnanci. Německo před 

první světovou válkou produkovalo pětinu celosvětové výroby léčiv a bylo jejich 

největším vývozcem. Po první světové válce se situace změnila. Na první místo se 

dostaly Spojené státy americké, jejichž objem výroby léčiv se v letech 1905 –1929 
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zvýšil více než šestinásobně. Ve třicátých letech založily velké americké firmy vlastní 

výzkumná oddělení. Farmaceutickou výrobou se zde v tu dobu zabývalo přes                 

1 000 firem v přibližně 2 400 závodech, které měly celkem 60 000 zaměstnanců. 

     První světová válka zasáhla i do historie farmaceutického průmyslu. Německá 

společnost Bayer, která úspěšně exportovala své přípravky do Ameriky, ztratila v jejím 

důsledku jméno společnosti a obchodní značky na americkém trhu. V USA bylo v roce 

1919 vydraženo jméno společnosti Bayer a její obchodní značky, včetně značky 

Aspirin. Největším zájemcem byl Sterling Product Company, který vyhrál s nabídkou     

5,3 milionů USD. Bayer získal zpátky svůj obchod s volně prodejnými léky v Severní 

Americe od Sterling Winthrop, a tím i právo na obchodní značku Aspirin, až v roce 

1994. 

     Na začátku 20. století byl farmaceutický trh z hlediska kvality přípravků, které se 

označovaly termínem lék, nesmírně rozšířený. Na straně jedné existovaly už léčivé 

přípravky (např. Aspirin), jejich účinnost a působení na lidský organismus byly vědecky 

testovány metodami, které můžeme pokládat za předchůdce dnešních klinických studií, 

na straně druhé byly však trhy na celém světě zaplavené obrovským množstvím 

přípravků, které v tom lepším případě neškodily. Právě tyto přípravky, které byly 

podporovány reklamou s mnoha fantastickými a neověřenými tvrzeními, ovlivnily 

reklamní průmysl obecně, protože ve Spojených státech amerických iniciovaly první 

zákonná omezení týkající se reklamy. 

     Po druhé světové válce expandovalo v Evropě schéma národního zdravotního 

pojištění, které mělo za následek růst spotřeby léků a přímý vliv na veřejné finance. 

Vládou subvencované zdravotní fondy a státní zdravotnické služby pokrývaly větší část 

ceny léku.  Od zavedení systému úhrad se stala léčiva široce diskutovanou politickou 

otázkou v mnoha zemích. Zvláště ve Velké Británii, kde Národní zdravotní služba 

poskytovala značnou úhradu léků a stomatologických výkonů. Výdaje na zdravotní péči 

mířily spirálovitě vzhůru  a ačkoli výdaje na léky tvořily jen menší část celkového účtu 

ze zdravotnictví, pro ostatní průmyslové společnosti se staly předmětem závisti. Britské 

ministerstvo zdravotnictví zavedlo v letech 1969 – 1970 dobrovolnou cenovou regulaci 

léčiv. Mnohé farmaceutické společnosti odmítly přijmout toto rozhodnutí,                      

a proto britská vláda vynesla na světlo již existující zákon, který nebyl od konce první 

světové války aplikován a vydala první povinné patentové licence, které dovolovaly 

jiným firmám vyrábět kopie originálních léků. Konečným výsledkem byla cenová válka 

mezi originálními výrobci a generickými firmami. 
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     Na konci 60. let 20. století přitáhl vlnu mezinárodní kritiky farmaceutického 

průmyslu a jeho cenové politiky velkolepý úspěch benzodiazepinových sedativ. Vlivná 

FDA reagovala na tuto kritiku rychle. Nově zavedené léky byly daleko přísněji 

testovány a byly ostře kontrolovány i po zavedení na trh. Propagační materiál, instrukce 

k použití, detailní zkoumání vedlejších účinků – vše bylo kontrolováno daleko přísněji   

a důsledněji. Existovala snaha zkrátit patentovou ochranu originálních léčiv a obchodní 

značky, a zvýhodnit tak generická léčiva. 

     V letech 1978 – 1980 vznikl zcela nový vědní obor kombinující molekulární biologii 

a imunologii: genetické inženýrství. Tato technologie představuje významnou inovaci             

a  hybnou sílu ve výrobě léčiv a pokrok v léčbě mnoha lidských nemocí. Vytváří jedno 

z klíčových budoucích směřování ve výrobě farmaceutického sektoru a s ním spojený 

ziskový potenciál. [1] 
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3 Současný stav prodeje léků v ČR 

     V roce 1984 schválila americká vláda novou úpravu patentové ochrany léčiv,             

umožnila tak dřívější vstup výrobců generických léčiv na trh. Patentovou ochranu nově 

upravoval Hatchův-Waxmanův zákon, podle kterého mohou americké generické firmy 

vyvíjet a registrovat generická léčiva ještě před vypršením ochrany originálního léčiva. 

Velcí výrobci originálních léčiv začali pociťovat pokles obratu a zisku, na což reagovali 

zvýšením výdajů do vývoje a výzkumu léčiv. Nové molekuly však byly objevovány 

pomalu a nové terapeutické cíle byly omezené. Vysoké náklady na výzkum a vývoj, 

zvyšující se náklady na registraci a marketing léčiv, relativně krátká patentová ochrana, 

zvýšená konkurence generických výrobců a pokles počtu nově objevených molekul, 

z nichž jen zanedbatelný počet přinášel očekávané zisky, vedly velké firmy ke 

spojování a vzniku obřích společností. Stejný vývoj byl zaznamenán po celém světě, 

ČR nevyjímaje. V posledním desetiletí jsme proto svědky mnoha fúzí a akvizicí 

farmaceutických firem. Integrace farmaceutického průmyslu se však odehrává díky 

dynamice a vývoji neustále se měnícího tržního prostředí. O dynamice farmaceutického 

trhu svědčí i fakt, že navzdory všem fúzím v poslední době má největší společnost 

Pfizer podíl na trhu asi 13%. Společnost zaujímá významné postavení na trhu s léčivy    

v České republice.  

     Pro správné pochopení je třeba ozřejmit smysl obou výrazů – fúze a akvizice, které 

vytvářejí obecně integraci v každém průmyslovém odvětví. Fúzí se rozumí sloučení 

dvou nebo více společností, kdy pokračuje pouze jediná společnost, která nabude aktiv   

i pasiv těch společností, které zanikly. Akvizicí rozumíme proces získávání nebo 

procesy, při nichž dochází k právnímu nebo ekonomickému spojování podniků. Oba 

způsoby integrace musejí být pečlivě zvažovány a plánovány s dostatečným předstihem. 

Lidé zodpovědní za realizaci spojení společností sbírají data, na základě kterých 

zkoumají potenciál nově založené společnosti a ptají se, jaký tržní podíl a zařazení mezi 

nejvážnějšími konkurenty by mohla nová společnost mít. Pro to, aby se dvě nebo více 

společností spojilo a vytvořilo ještě větší společnost, musí existovat důvody, které 

posilují možnost fúze obou společností, které mají společné zájmy v prodeji  i výzkumu 

a pociťují snižující se návratnosti investic a snižující se zisky v dané oblasti. Zájem 

akcionářů společnosti prodat ji jiné společnosti posilují i požadavky kladené na 

současné výrobky. Ty jsou stále složitější a specializovanější, mají kratší životní cyklus 
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a je stále více pravděpodobnější, že nové výrobky, které na vysoce konkurenčním trhu 

obstojí, musí být objeveny po spolupráci více firem. 

     Pokud společnost uvažuje o akvizici jiné společnosti, zajímá se kupující společnost  

o celkovou strategii kupované firmy a prospěch vzniklý akvizicí. Společnosti se 

především soustředí na to, jak je zacházeno s přípravky ve třech kritických etapách 

životního cyklu výrobku (zavádění na trh, etapa růstu a etapa zralosti), zda-li jsou 

výrobky schopny dosáhnout inovace a jak je chráněna intelektuální hodnota přípravků. 

Fúze a akvizice farmaceutických společností mají, kromě ekonomického prospěchu, 

také svou hodnotu technologickou, protože přinášejí do oboru spoustu inovací, které 

jsou pro příznivý vývoj každého odvětví nezbytné. [1] 

     Nechtěl bych zde opomenout fenomén současnosti, prodej licence ještě v době, kdy 

stále platí patentová ochrana, který není zdaleka tak rozšířen u farmaceutických 

společností a také ostatních podniků, stejně tak jako fúze a akvizice. Pro příklad, 

nadnárodní společnost GlaxoSmithKline v roce 2006 prodala svou licenci další 

společnosti Montrose Pharma, s.r.o. v ČR. Tato společnost poté, ruku v ruce s českou 

firmou GlaxoSmithKline, obsazovala farmaceutický trh stejnými originálními léky,       

u stejného tržního segmentu pacientů, jen pod jiným názvem. Tím se samozřejmě zvýšil 

počet léčených pacientů ve stejné indikaci, konkurenční společnosti ztrácely a doposud 

ztrácejí výhody obsazení trhu svými preparáty. Konečný profit jde nadnárodní 

společnosti GlaxoSmithKline a pro farmaceutický trh se licenční léky, které jsou  

z jedné výrobní linky, tváří jako generické, a mají tak i velký vliv na lékaře  a pacienty. 

     Podle společnosti Ernst & Young bylo v minulých letech na poli farmacie                 

a medicíny uskutečněno 1 222 fúzí a akvizic v celkovém objemu 100,5 miliardy USD. 

Nejvíce jich proběhlo v USA (46% z celkového objemu). Fúze se ve většině případů 

farmaceutickým firmám vyplácejí, jak dokládají statistiky: spojením společnosti Glaxo 

Wellcome a SmithKlineBeecham se zvýšil kumulovaný obrat koncernu o 9% a dle 

odhadů by se sloučením firem měla během let 2006–2009 uspořit až 1 miliarda USD. 

Nová společnost GlaxoSmithKline představovala v roce sloučení gigant o tržní hodnotě 

asi 180 miliard USD. K zvýšení obratu nově vzniklé firmy došlo i po spojení Astra        

a Zeneca. Úspěšnost fúzí není však hodnocena jen podle finančních údajů, nýbrž je 

hodnoceno i rozšíření potenciálu výzkumné činnosti. Po fúzi společnosti Pfizer              

a Pharmacia se rozhodla nově založená společnost investovat do výzkumu a vývoje 

v přepočtu 210 miliard Kč. V portfoliu se navíc objevilo 120 nových chemických látek 

a 80 projektů pro inovaci a zdokonalení stávajících produktů. Pro zajímavost sloučením  



                      13   

společností Pfizer a Pharmacia Corporation se stala nastávající společnost Pfizer 

předním leaderem na trhu farmaceutických firem s tržbami přes 50 miliard USD.  

     Významným krokem v českém a slovenském farmaceutickém sektoru bylo ovládnutí 

největší slovenské farmaceutické společnosti Slovakofarmy českou společností Léčiva   

a následným vytvořením společnosti Zentiva. Roční tržby Zentiva se v současnosti 

pohybují okolo 12 miliard Kč. [1] 

     Souhrnný přehled údajů o dodávkách léčivých přípravků v České republice v letech 

2003 – 2007 je uveden v tabulce č. 1. 

 
Tabulka 1  Dodávky léčivých přípravků v letech 2003 – 2007 [4] 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 

Balení 
(mil.)     346,03         338,77         368,96         320,01         343,12     

Finance 
(mld. Kč)       52,22           56,99           64,89           58,97           67,16     

 

 

Grafické znázornění dodávek léčivých přípravků v počtech balení je uvedeno v grafu 

č.1. 

 

Graf 1  Distribuce léčebných přípravků v ČR v letech 2003 - 2007 
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Grafické znázornění dodávek léčivých přípravků ve finančním vyjádření je uvedeno 

v grafu č.2. 

Graf 2  Distribuce léčebných přípravků v ČR v letech 2003 - 2007 
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3.1 Marketing a marketingový mix ve farmacii  

     Hnací silou farmaceutického průmyslu je zisk a z tohoto hlediska se jedná o obor 

vysoce ziskový. Podnikatelským zájmem farmaceutických společností je vývoj a prodej 

nových léčiv, a proto jsou do nich investovány velké sumy jako zdroje budoucího 

příjmu. Vložené investice jsou ovšem dlouhodobé a také rizikové. [1]   

     Marketing doprovází podnikatelský záměr farmaceutických firem a snaží se 

eliminovat mnoho rizik spojených s uvedením léku na trh. Stojí u samotného zrodu 

molekuly, přes jeho klinické zkoušky, po distribuci ke konečnému spotřebiteli. 

     Také ve farmaceutických společnostech platí prosazovat systematicky marketingový 

přístup. Jde o tři základní fáze, které byly částečně popsány výše a které marketingové 

řízení (ale i řízení lidských aktivit všeobecněji) vyjadřují. 

1. Plánování marketingu 

2. Realizace marketingu 

3. Prověřování, hodnocení a plnění marketingových cílů 

     Marketingový mix ve farmaceutickém průmyslu má více specifik než-li marketing 

uplatňovaný v jiné obchodní sféře. Pro porovnání zde některé uvedu. 
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     Výrobci léčiv přicházejí na trh s novým léčivem. Snaží se jeho hodnotu neustále 

zvyšovat tím, že zavádějí nové generace léčiv s vyšší bezpečností a účinností, 

s minimálním výskytem nežádoucích a vedlejších účinků. Už jen samotná hodnota 

léčiva je však velmi vysoká, jelikož je vyráběn pro účel navrácení normálních funkcí 

v lidském organizmu a k prevenci zdraví. Na lék, jako na výrobek, který ovlivňuje 

biologické procesy v lidském organizmu, jsou kladena enormní kvalitativní                    

a bezpečnostní kritéria.  

Marketingový mix ve farmaceutickém průmyslu zahrnuje: 

• Produkt ve farmacii 

     Jedinečnost farmaceutického výrobku – léčiva, tkví v účelu, pro který je vyráběn. 

Léčiva jsou pro svou nenahraditelnost zvláštním druhem zboží a z toho vyplývá nutnost 

zabezpečení dostupnosti léčiv v populaci. Aby byla zabezpečena ujímá se role 

hospodaření s léčivy stát a stanovuje kritéria, která se vymykají ostatním kategoriím 

zboží. Pro svůj vysoce humánní  i etický přínos a specifickou povahu se stává léčivo 

prostředkem široké politické a veřejné debaty. 

Je pohlíženo na tři hlediska: 

• Sociální hledisko  

Léčiva jsou hrazena (vyjma léčiv volně prodejných bez stanovené úhrady) z veřejného 

zdravotního pojištění. Většina zemí garantuje občanům, že v případě nejvyšší finanční 

nouze, budou mít minimální přístup ke zdravotnickým službám, a tedy i k léčivům. 

• Zdravotnické hledisko 

 Léčivům, jako zvláštnímu druhu zboží, musí být zaručena léková bezpečnost. Čím je 

ekonomika země silnější, tím přísnější jsou bezpečnostní kritéria na léčiva. 

• Ekonomické hledisko 

V souladu s definicí produktu můžeme za produkt ve farmacii označit i osvětové 

myšlenky týkající se prevence zdraví a zdravého způsobu života, které souvisí přímo 

s konzumací léčivých přípravků a jsou často proklamovány jako součást 

farmaceutického marketingu. 

 

 

 



                      16   

• Cenová regulace léčiv  

     I v zemích s liberálně hospodářskými pravidly podléhá léčivo určité formě cenové 

regulace. Zájmem cenové regulace, vztahující se k léčivům, je udržet stabilitu                 

a racionalitu cen. Nejčastějším regulačním mechanizmem je stanovování maximálních 

cen, jež nesmějí být při prodeji překročeny. Jindy se můžeme setkat se stanovením 

fixních cen, které jsou po určitou dobu dodržovány. Stabilita a racionalita cen léčiv má 

do určité míry omezit působení liberálně tržních mechanizmů a umožnit preferenci 

medicínských zájmů. 

• Formy cenové regulace léčiv- systémy regulace úhrad léčiv:  

o Pevný poplatek – představuje pevnou částku, kterou pacient zaplatí při 

převzetí léčiva v lékárně, jako poplatek za vystavení receptu nebo za výdej léčiva. 

V čisté podobě je tato forma regulace úhrad  používána v současnosti např. ve Velké 

Británii. Dlouhodobě je tento způsob regulace neudržitelný, jelikož ekonomické 

podmínky tlačí na zvýšení pevného poplatku. Nezbytná je kombinace s jinými 

opatřeními. 

o Procentuální úhrady – Podle farmaceutického výzkumu mohou být 

odstupňovány procentuální úhrady aktuální ceny léčiva. Výše úhrady může být od 

0% do 100% podle důležitosti lékové skupiny. Jedná se o systém jednoduchý a 

transparentní. Tuto formu regulace používá v současnosti např. Francie, Belgie. Při 

těchto úhradách bývá spoluúčast pacienta vysoká, proto jako kompenzační 

mechanizmus existuje možnost komerčního připojištění na doplatky. 

o Systém pevné (referenční) úhrady – aktuální ceny léčiva zohledňuje obsah 

účinné látky, jakožto představitelky farmakoterapeutického účinku v určité dané 

skupině léčiv. Pro tento systém je charakteristická existence tzv. referenčního 

přípravku, podle kterého se nastavuje výše úhrady pro celou konkrétní skupinu 

léčiv. Výše úhrady účinné látky lze stanovit jako cenu denní definované dávky. Plná 

úhrada však může být též pro další přípravky ze skupiny, které jsou levnější než 

přípravek referenční. Systém vznikl v Holandsku jako reakce na negativní vlastnosti 

systému procentuální úhrady léčiv, kdy procentuální úhrada s sebou přináší poměrně 

vysokou spoluúčast pacientů. Systém referenčních úhrad je náročný na udržování     

a aktualizaci, vyžaduje sledování vývoje cen a vstupu nových léčiv na trh. Úhradu 

prvního léku v nové skupině není možné stanovit objektivně, proto se při stanovení 
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úhrady zohledňuje terapeutická výhodnost. Svou roli zde hrají týmy odborníků, kteří 

se snaží objektivně posoudit přínos jednotlivých léčiv. Systém referenčních úhrad je 

i přes svou náročnost rozšířen a používán. Je prokázáno, že systém referenční 

úhrady aktuální ceny léčiva dokáže vyvíjet vyšší tlak na snižování cen léčiv než 

procentuální úhrada. 

• Podpora produktu, reklama, marketingová komunikace ve farmacii  

     Reklama léčivých přípravků je regulována zákonem č. 40/1995 Sb., o reklamě           

a následných změn tohoto zákona. Poslední změna č. 138/2002 Sb., vstoupila v platnost 

k 1. 6. 2002 v oblasti léčivých přípravků doslovně přejímá ,,lékovou“ direktivu 

Evropské unie č. 83/2001/EC. 

     Reklamu léčivých přípravků upravuje zákon ve třech oblastech: 

1. Obecná ustanovení platná pro jakoukoliv reklamu léků. Předmětem reklamy 

může být pouze registrovaný léčivý přípravek. Jakékoliv informace obsažené 

v reklamě na humánní léčivý přípravek musí odpovídat údajům uvedeným 

v souhrnu údajů tohoto přípravku. Reklama na humánní léčivý přípravek 

musí podporovat jeho racionální používání objektivním představením tohoto 

přípravku bez přehánění jeho vlastností. Případná spotřebitelská soutěž, která 

pro léky není explicitně zakázaná, by neměla být založena na výhře za 

nejvyšší nákupy, protože by vedla k neracionálnímu použití léků. 

      Srovnávací reklama na léčivé přípravky je, při splnění podmínek        

stanovených  Obchodním zákoníkem, přípustná, je-li zaměřena na osoby 

oprávněné tyto léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat. Srovnávací 

reklama musí především porovnávat přípravky ve všech podstatných 

znacích. 

           Srovnávací reklama zaměřená na širokou veřejnost je pro léčivé 

přípravky nepřípustná.  

2. Ustanovení reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou 

veřejnost. Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost nesmí být 

humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis, 

obsahující omamné nebo psychotropní látky, u nichž nebyla účinnost 

v rámci regulačního řízení posuzována. Reklama zaměřená na širokou 

veřejnost nesmí obsahovat zmínky o indikacích závažných onemocnění. 
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Dále nesmí vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo 

léčba nejsou potřebné, zvláště nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou 

léčby na dálku atd. 

3. Ustanovení reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na odborníky. 

Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky může být 

šířena pouze prostřednictvím komunikačních prostředků určených převážně 

pro tyto odborníky. Reklama zaměřená na odborníky musí obsahovat přesné, 

aktuální, prokazatelné a dostatečně úplné údaje umožňující odborníkům 

vytvořit si vlastní názor o terapeutické hodnotě humánního léčivého 

přípravku. Údaje převzaté z odborných publikací nebo z odborného tisku 

musí být přesně redukovány a musí být vždy uveden jejich zdroj. Základní 

informace podle schváleného souhrnu údajů o přípravku (SPC), včetně data 

schválení nebo poslední revize. Musí obsahovat informaci o způsobu výdeje, 

podle rozhodnutí o registraci. Musí dále obsahovat informaci o způsobu 

hrazení z prostředků veřejného zdravotnictví atd. [1] 

  Jak už bylo řečeno, léky jsou jednou z mála komodit, pro kterou je, nad 

rámec standardního vymezení reklamy, za reklamu považováno mnohem 

více aktivit, včetně návštěv reprezentantů, nebo sponzorování kongresů        

a setkání odborníků. Definování a současně snaha o regulaci těchto aktivit 

zákonem má zřejmě jediný cíl. Jasně stanovit, že motivace lékaře 

k předepisování léků jakýmkoliv jiným než symbolickým hmotným 

prospěchem je nelegální.  

•  Distribuce (Place)  

     V distribučním farmaceutickém řetězci se objevují  nejčastěji tři mezičlánky. 

Nejčastější model je na bázi: výrobce – lékárenský velkoobchod – specializovaný 

maloobchod (v tomto případě lékárna, zařízení hygienické služby, zdravotnická 

zařízení, zařízení transfuzní služby, prodejci vyhrazených léčiv). Farmaceutický 

výrobce je sice schopen vytvořit vlastní kapacitu pro zajištění odpovídajících 

požadavků distribuce až ke konečným článkům distribučního řetězce, ale není schopen 

tak činit efektivně. Do tohoto vztahu dále vstupuje firemní zástupce, který vyvolává 

poptávku po léku jeho prezentací u lékaře nebo lékárníka. 
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4 Analýza trhu a chování v konkurenčním prostředí 

    Na farmaceutický trh existuje jistě velká řada pohledů a dají se různými způsoby 

analyzovat. V této kapitole se budu věnovat a analyzovat pouze několik z nich. 

Konkurenční výhodu značky ve farmaceutickém trhu ve dvou fázích, patentové ochrany 

a po vypršení patentu. Rozdělení farmaceutického trhu z pohledu výzkumu a vývoje 

léčivých přípravků. Přiblížit rozdíly originálních a generických společností  i s etickými 

hledisky. Věnovat se hodnocení marketingových aktivit ve farmacii. 

     Popíši zásadní roli implementace marketingových aktivit jednotlivých společností    

a rozdílné interpretace k odborné veřejnosti. Chci poukázat na léky, nebo pokud chcete 

na humánní léčivé přípravky, jako na prostředek velkých zisků farmaceutických 

společností. 

     Poukáži na rozdílný přístup jednotlivých farmaceutických společností k prodeji        

a prezentaci jednotlivých léků prostřednictvím jejich marketingových nástrojů                

a reprezentantů. 

4.1 Značka jako konkurenční výhoda 

     Marketingová komunikace je velmi silně spjatá se značkami. Silná značka 

představuje výraznou konkurenční výhodu, kterou lze velmi obtížně okopírovat. Značka 

je výsledkem marketingového mixu a komunikace je její tváří, tou rozumíme grafiku, 

typ písma, barva, symboly, loga. Dále sem patří textová část, typické slogany, název 

výrobku či firmy. 

     Ve farmacii je jednoznačně upřednostňován produkt před značkou. Je to proto,       

že značky mohou rozvíjet svůj potenciál v podmínkách volného trhu, což farmaceutický 

trh rozhodně není. Farmaceutický trh je významně regulován politickými vlivy. 

Komunikování značky a informací, hlavně u přípravků na předpis, je legislativou 

omezen na odborníky ve zdravotnictví. Mezi plátcem (pojišťovnou) a konečným 

spotřebitelem (pacientem) je lékař klíčový článek, který ovlivňuje výběr léku. Lékař je 

právě proto ,,terčem“ marketingových aktivit farmaceutických firem. Navzdory tomuto 

systému, který spíše ukazuje, že značky ve farmaceutickém průmyslu nejsou důležité, 

existují důvody proč se budováním image léků zabývat. Jak již bylo zmíněno, 

kopírování dobré značky produktu  je velmi obtížné. Je účelné, i pro originální 

přípravky pod patentovou ochranou, systematicky budovat značku ještě před uvedením 

přípravku na farmaceutický trh. Pro originální preparáty je sice silná značka klíčovým 

faktorem až v momentě vypršení patentu, ale vybudování značky je časově náročným 
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procesem. Mnoho potencionálních konkurentů může okopírovat molekulu a uvést ji na 

trh. Vybudování nové značky přes noc je přesně to, co konkurenti nemohou udělat 

vůbec. Čím silnější značka, tím déle umožní udržovat vysoké prodeje i po vypršení 

patentu. Mnoha silným a proslulým značkám se to povedlo přesně tak. Například 

antidepresivum Prozac si uchovalo silnou pozici i po vypršení patentu v podmínkách 

tvrdé konkurence mnoha nových přípravků. Je vždy na tlaku farmaceutických 

společností, investigátorech, zdravotnických odbornících, lékařích a profesorech,       

aby zhodnotili, kdy už je lék obsolentní. Právě odborníci musí tzv. obsolentní léčbu 

regulovat, pokud značka stále oslovuje mnoho lékařů a zároveň preskribtorů pro 

,,dávnou“ image léku. Ovšem rozhodně by neměla značka předhánět mnohem 

modernější a kvalitnější léčbu. 

Obrázek 1  Role značky ve farmaceutickém průmyslu [1] 

 

     V současné době je již zahrnuta i v Etickém kodexu mezinárodních farmaceutických 

společností jistá ochrana značky. Hovoří se v něm doslovně: ,,Propagační informace 

nesmí porušovat práva duševního vlastnictví, ochranné známky, patenty nebo další 

podobná práva fyzické či právnické osoby, a to ani potenciálně“ . [7] 
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4.2 Porovnání originálních a generických společností 

     V zásadě se o farmaceutický trh dělí dvě velké skupiny, které v něm operují: 

     Originální farmaceutické společnosti, které stojí na špici farmaceutického vývoje     

i výzkumu a přinášejí výrazný terapeutický prospěch pacientům. Jsou to novátoři, 

průkopníci medicíny, za kterými stojí veškeré léky, které denně spotřebovávají pacienti 

na celém světě.  

     Abychom si uměli představit, co vše je za originálním léčivem, nastíním zde alespoň 

zlomek vývoje. Nová léčiva vznikají po velkém úsilí farmaceutických výzkumníků.         

Nové molekuly a chemické látky přicházejí na svět poměrně složitou a dlouhotrvající 

procedurou, která je samozřejmě ekonomicky náročná. Na počátku je zhruba        

10 000 molekul, z nichž je vybráno pouhých 15 molekul do preklinického hodnocení, 

které spočívá v testování na zvířatech. Zde se klade největší důraz na bezpečnost, 

toxicitu apod. Teprve po cca 6 letech přechází léčivo ke klinickému hodnocení, kde se 

zahajuje první podání léčiva u člověka. Klinické hodnocení je rozděleno na několik 

částí, tzv. Fází I, II, III, IV. Údaje ze všech fází klinických i preklinických studií jsou 

zhodnoceny. Pokud se prokáže účinnost, bezpečnost a užitečnost léčiva, žádá společnost 

o možnost výroby. I po zavedení na trh stále trvá Fáze IV, a společnost dále sleduje 

bezpečnost, účinnost a nežádoucí nebo vedlejší účinky v populaci. Celý tento cyklus 

trvá 10–15 let. Z výše uvedeného je patrné, kolik musí originální společnost vynaložit 

inovace, úsilí, financí na dokončení jednoho léku. Velké nadnárodní farmaceutické 

společnosti uvádějí, že vývoj jedné molekuly, počínaje vývojem v chemické laboratoři  

a zavedením na trh konče, stojí 800 miliónů dolarů. 

     V těchto souvislostech je třeba si uvědomit, že patentová ochrana léčiv, u nás trvá   

10 let, je nutná pro navrácení alespoň finančního kapitálu, jenž byl společností 

vynaložen. Nicméně dnes je již jisté, že vysoká cena, která doprovází každý moderní, 

inovativní lék a v konečném důsledku ji zaplatí každé zdravotnictví, je navrácena 

v podobě dalšího vývoje a výzkumu. 

     Generické farmaceutické společnosti jsou takové, které představují terapeutické 

ekvivalenty originálních léčiv. V Evropské Unii se vyžaduje podmínka podobnosti 

léčiva generického k originálnímu. Generikum musí obsahovat stejnou ,,účinnou látku“,                             

přičemž ,,pomocné látky“ se mohou lišit. Tyto na trh přicházejí až po vypršení 

patentových  či  jiných  dodatkových  ochran  originálních  léčivých   přípravků.  Hlavní  
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význam generických léčiv pro farmaceutický trh představuje jejich nižší cena ve 

srovnání s originálem.  Tento systém zajišťuje dostupnost moderních farmakoterapií pro 

pacienty, aniž by se vše odrazilo v růstu nákladů ve zdravotnictví. Generické 

společnosti přitom nemusí produkovat jen generické ekvivalenty originálních léčiv. 

Mohou vyvíjet nové lékové formy, způsoby dávkování, výrobní procesy, a tím přispívat 

k vyplňování určitých mezer v daném medikamentózním postupu. V konečném 

důsledku může těžit z těchto inovací pacient. 

4.3 Etika a marketing 

     Pokud porovnáváme v bodě 4.2 farmaceutické společnosti podle jejich produktové 

stránky vývoje a vstupu na trh, zda-li jsou společnosti originální nebo generické, 

nesmíme opomenout ani rozlišení po stránce etické. Ačkoli je možné vytvořit 

uspokojivou legislativu pro zkoušení, výrobu a kontrolu léčivých přípravků, nemohou 

být tímtéž způsobem stanoveny veškeré příslušné standardy marketingového chování. 

     Etika je svázaná s marketingovou prezentací jednotlivých farmaceutických 

společností, jak originálních vývojových firem, tak generických ,,plagiátorských“ firem. 

Každá ze společností má své marketingové techniky. Ovšem hranice při prezentaci        

a přesvědčování lékařů, která by měla vést především k naplnění marketingových          

a prodejních cílů, je odlišná.  

    Farmaceutické firmy dávají lékařům nabídky, které leckteří z nich zřejmě nemohou 

odmítnout. Lukrativní zájezdy, dražší dárky a rovnou peníze za to, že předepisují právě 

jejich léky. Tyto techniky jsou právě doménou generických firem. Samozřejmě, že ne 

všech a je používají i některé originální firmy, které nedodržují etický kodex.                      

     Na českém farmaceutickém trhu byla utvořena společnost, která do této doby 

sdružuje několik největších originálních farmaceutických firem pod názvem MAFS. Na 

domácím trhu dnes působí zhruba 320 firem, které prodávají léčivé přípravky. MAFS 

sdružuje jen asi třicítku společností. Ovšem v hodnotě prodaných léků členové MAFS 

zaujímají téměř dvě třetiny českého trhu. Právě na nich proto nejvíce záleží, jak nastaví 

pravidla pro vztahy firem a lékařů na trhu, v němž se ročně provedou investice za 

desítky miliard korun. 

      Tato asociace utvořila tzv. Etický kodex, který by měl přispívat ke kultivaci 

prostředí českého farmaceutického trhu a dohlížet na vyváženost a objektivitu obsahu 

formy odborných i komerčních informací, které  členské  společnosti  MAFS   poskytují  
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odborné veřejnosti a pacientům. MAFS rovněž usiluje o principy etického marketingu 

léčiv, tak aby vstoupily do povědomí většiny farmaceutických výrobců v ČR.  

     Dalším kontrolním orgánem, a to jak zákonným tak etickým, je v České republice 

pro farmaceutický trh SÚKL. Ten využívá k potření korupce a nedodržování právních 

předpisů, vztahující se k marketingovým aktivitám jednotlivých farmaceutických 

společností, ust. § 5 zákona  č. 40/1995 Sb., o reklamě, který respektuje směrnici EU    

č. 92/28/EEC o reklamě na léčivé přípravky a vztahuje se jen na léčivé přípravky 

registrované SÚKL, podle zákona č. 79/1997 Sb. 

4.4 Hodnocení marketingových aktivit na farmaceutickém trhu 

     Na českém farmaceutickém trhu jsou v zásadě dvě společnosti, které se zabývají 

rozborem propagačních aktivit a také investic farmaceutických firem, které společnosti 

na propagaci svých přípravků vynaloží.  

     Mají za sebou silný zahraniční kapitál a v českém zdravotnictví již vybudovanou 

neotřesitelnou pozici. IMS Health (International Medical Statistics – mezinárodně 

respektovaná agentura monitorující prodeje lékáren v téměř 100 zemích světa)               

a Cegedim Strategic Data (mezinárodní společnost poskytující řešení v oblasti 

marketingových výzkumů farmaceutickému průmyslu v 36 zemích světa). Obě agentury 

monitorují prodej prostřednictvím lékáren. Prodej v lékárnách tvoří podle všech 

dostupných odhadů téměř 90% trhu. 

     Tyto dvě nezávislé společnosti investují mnoho úsilí do spolupráce 

s farmaceutickými společnostmi. Zabývají se standardizovanými i Ad-hoc výzkumy ve 

všech oblastech, které mají vztah k marketingovému a propagačnímu mixu. Dodávají 

 data na přání farmaceutických firem, což se jim také vyplácí. Mezi sledované 

marketingové nástroje mimo jiné patří:  

• Konkurenční srovnání efektivity investic do marketingových nástrojů. 

• Analýza souvislostí komunikovaných sdělení. 

• Srovnání kvantity a kvality propagačních aktivit. 

• Kvalitativní hodnocení jednotlivých typů aktivit (preskribční odezva a záměr lékařů, 

pozice přípravku během prezentace u lékaře, délka návštěv, hodnocení obdržených 

informací). 

• Finanční vyjádření propagačních aktivit (na základě pravidelně aktualizovaných 

finančních koeficientů pro jednotlivé typy aktivit). 
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• Sledování a porovnání trendů podílu na trhu (vývoj během různých období). 

• Analýza strategie návštěv reprezentantů, pokrytí cílové skupiny lékařů a frekvence 

uskutečněných návštěv. 

• Společná setkání lékařů.   

• Klinické studie 4. typu. 

• Internetové aktivity (web konference, web prezentace). 

• Poštovní zásilky.  

• Tištěná reklama. 

     Tyto dvě společnosti nabízí velké množství řešení marketingových výzkumů pro 

podporu potřeb farmaceutického průmyslu. Mají vypracované metodologie                     

a unifikovanou techniku sběru dat, které jsou pro farmaceutické společnosti takřka 

nezbytné. Podporují úzkou spolupráci mezi pobočkami jednotlivých zemí po celém 

světě, a tím přináší i další srovnání z jiných systémů zdravotnictví. 

Výsledky  kombinace mezinárodní spolupráce a lokálních zkušeností umožňují IMS      

a Cegedim poskytovat také srovnávací mezinárodní analýzy. [6] 

4.5 Porovnání farmaceutických společností  

     Pro přesnější představu marketingových aktivit jednotlivých originálních 

farmaceutických společností, které budu popisovat v další kapitole ,,Implementace 

marketingových aktivit“, si nyní popíšeme základní charakteristiky těchto společností.  

     Pro svou analýzu jsem vybral originální firmu GlaxoSmithKline s.r.o., jako giganta 

na českém trhu. Druhou společností je Neomed s.r.o., která je výhradním zástupcem 

nadnárodní originální společnosti. Rozdíl těchto společností tkví v jejich velikosti, ať již 

zisků, portfolia produktů  nebo v personální části obou firem. 

 GlaxoSmithKline s.r.o. je v České republice pobočkou jedné z největších 

farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc., která sídlí v Londýně. Firma se 

zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků a patří mezi 

přední světové inovátory v tomto oboru. 

Terapeutické oblasti 

     Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. (dále jen GSK) se soustředí na výzkum a vývoj 

léků v šesti hlavních terapeutických oblastech: respirační onemocnění, virová 

onemocnění, infekční onemocnění, duševní zdraví, diabetes a onemocnění 
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gastrointestinálního traktu. Přední postavení zaujímá společnost také ve vývoji vakcín   

a nových léčebných postupů proti nádorovým onemocněním. Svým zaměřením na 

výzkum a vývoj nových očkovacích látek významně přispívá k potlačování 

epidemických i jinak závažných infekčních onemocnění. 

Výzkum a vývoj 

     Společnost GSK investuje značné finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových 

léčiv. Celosvětově přesáhl rozpočet firmy na výzkum a vývoj nových léků v roce 2006 

částku 6,4 miliardy USD. Náklady na vývoj jednoho nového léku dosahují až             

800 milionů dolarů a vývoj trvá obvykle 10–15 let. V současné době je v různých fázích 

klinického vývoje společnosti GSK celkem 159 nových účinných látek, vakcín či 

produktových inovací. 

Divize volně prodejných léků (Consumer Healthcare) 

     Významné postavení zaujímá společnost GSK také v oblasti volně prodejných léků. 

Jedná se zejména o léky proti bolesti, léky proti chřipce a nachlazení, dále o výrobky 

ústní i intimní hygieny a dermatologické přípravky. 

Podpora veřejně prospěšných aktivit 

     Společnost GSK  si je vědoma své společenské odpovědnosti,  která vyplývá z jejího 

postavení, a významnou část svého zisku celosvětově věnuje na podporu veřejných       

a charitativních projektů. 

     Společnost GSK má sídlo ve Velké Británii, prostřednictvím svých poboček však 

operuje ve 130 zemích a na celém světě zaměstnává více než 100 tisíc lidí. Z tohoto 

počtu pak více než 15 tisíc lidí pracuje ve výzkumných a vývojových laboratořích 

firmy. [5]  

Neomed s.r.o. je v České republice výhradním zástupcem jedné z významných 

farmaceutických firem na světě Allergan Inc., která sídlí v Londýně. Allergan Inc.       

se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků v mnoha 

státech na světě. 

Terapeutické oblasti 

     Společnost Neomed s.r.o.(dále jen Neomed) se soustředí na terapeutické oblasti: 

oftalmologie, mikrochirurgie oka, neurologie, estetická medicína. 
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Výzkum a vývoj 

     Společnost Neomed je jen dovozcem a distributorem nově vyvinutých léků od 

originálního výrobce Allergan Inc.  Je silným konkurentem v oblasti oftalmologie 

takovým společnostem jako je Alcon, Novartis, MSD. 

Divize volně prodejných léků 

     Tuto pozici v Neomedu s.r.o. zahrnuje prodejní tým, který na českém trhu distribuuje 

a reprezentuje tzv. CooperVision – kontaktní čočky a některé volně prodejné oční 

kapky. 

     Společnost Neomed má sídlo v Praze; prostřednictvím svých poboček však operuje 

ve dvou zemích, v ČR a na Slovensku. Celkem v těchto dvou zemích zaměstnává         

34 zaměstnanců. 

     Na první pohled je z této krátké, srovnávací charakteristiky zřejmé, jak velké rozdíly 

jsou mezi oběma společnostmi, které velmi úspěšně operují na českém trhu. Každá ze 

společností využívá jiné výrobní zázemí a vztahy se zahraničními společníky. Každá ze 

společností má odlišnou strukturu, odlišný počet zaměstnanců. GSK má mnohem větší 

portfolio léčivých přípravků, tím i specializovanější prodejní týmy pro jednotlivé 

produkty. GSK má také své tréninkové oddělení pro přípravu prodejních, prezentačních 

a jiných dovedností svých reprezentantů. GSK má své medicínské oddělení,             

které vytváří s odbornou veřejností jednotlivé strategie pro marketingovou sféru. GSK 

také disponuje marketingovým týmem, počínaje ředitelem marketingu, přes asistentky, 

po produktové specialisty a managery, kteří převádí léčivé přípravky a medicínské 

strategie do života v daném ,,prodejním“ segmentu. To vše hraje roli při implementaci 

marketingových prodejních cílů směrem k odborné veřejnosti. 

4.6 Implementace marketingových aktivit 

     Bylo by na samostatnou knihu popsat veškeré činnosti obou společností. Pokud se 

podíváme více do hloubky marketingových a prodejních týmů a aktivit, uvidíme ještě 

markantnější rozlišení. Ukáži vám práci marketingového oddělení ve farmacii. Dále se 

budu věnovat oběma společnostem, kde vyberu u každé firmy jeden tým prodejců, který 

reprezentuje strategické produkty a snaží se vybudovat povědomí v daném segmentu.            

U těchto posledních článků celého řetězce se tvoří prodeje farmaceutických firem.        

Právě reprezentanti tvoří i zisky pro tyto dvě společnosti. Jako nástroj zde slouží 

marketingová kampaň, kterou uvedu po souvislostech s marketingovým oddělením. 
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4.6.1 Marketingové oddělení ve farmacii 

     Abychom se orientovali ve farmaceutickém marketingu, nahlédneme na hlavní úkoly 

marketingového oddělení. Pokusím se popsat základní filozofii a několik zásad 

marketingového oddělení při podpoře léčivých přípravků uvnitř farmaceutického trhu. 

     Úkolem marketingového oddělení je provádět rozsáhlé průzkumy, které přinesou 

informace o oblastech výskytu nemocí, o preskribčních zvyklostech lékařů a o typech 

pacientů, kteří jsou pro daný lék nejvhodnější. Marketingové oddělení musí vyvinout 

marketingový plán, který podrobně popisuje strategii úspěšného managementu výrobku. 

Vyvinout plán od přípravy na uvedení, samotného uvedení na farmaceutický trh              

i činnosti po uvedení na trh. Nadále udržovat těsný kontakt s trhem, sledovat úspěšnost 

léčiva a rychle reagovat na změny v systému zdravotnictví, v potřebách zákazníků apod. 

a reagovat přípravou nové kampaně na podporu prodeje. 

     Průzkum trhu se provádí před aktivní podporou jakéhokoli léku. Ještě daleko před 

zahájením kampaně na podporu prodeje. Pro získání potřebných informací se používají 

dva základní přístupy: 

     Průzkum s využitím informačních zdrojů:  

     Lidé zabývající se průzkumem využívají obrovské množství literatury, kde je možné 

získat poznatky o oblastech výskytu nemocí, používaných přípravcích a dokonce           

o množství, které se do jednotlivých zemí dováží: 

• Lékařské časopisy (Lancet, BMJ, JAMA). 

• Tiskoviny WHO – světové zdravotnické organizace. 

• Mezinárodní zdravotnické statistiky IMS. 

• Tiskoviny ministerstev zdravotnictví. 

• Media Advertising Recall Service (MARS). 

     Přesto však nic z uvedeného nedokáže nahradit vlastní návštěvu daného 

farmaceutického trhu a položení otázek přímo k léčebným postupům a využitím léčiva 

pro daný trh. Z toho vyplývá druhý přístup získávání potřebných informací. 

     Průzkum v terénu: 

     Kontakt se zdravotnickými profesionály nám umožní mnohem přímější vstup 

k informacím dané problematiky a léčby. Patří sem zejména: 

• Osobní pohovory. 

• Skupinové diskuze. 



                      28   

 

• Telefonické dotazování. 

• Dotazníky zasílané poštou, emailem. 

     V závislosti na typu informací, které společnosti chtějí získat, lze průzkum v terénu 

pojmout dvěma způsoby:  

1. Kvalitativní: provádí se s malým počtem odborníků, tzv. opinion leaders            

a investigators (názorový vůdci a inovátoři v daném oboru – Doc., Prof. apod.). 

Používají se velmi podrobné dotazníky a průzkum se soustřeďuje na objasnění 

chování, postupů a motivací. V dotaznících a otázkách se probírá celá řada témat 

souvisejících s danou skupinou lékařů a pacientů. Dochází i průzkumu bez 

bližšího určení otázkami a ponechávají se dotazované osoby volně hovořit bez 

určení tématu. 

2.  Kvantitativní: provádí se s velkým počtem dotazovaných, ať již lékařů nebo 

pacientů. Tento druh průzkumu se provádí pro poznání všeobecného povědomí 

v dané skupině léků. Počet často přesahuje 2 000 dotázaných. Patřičné dotazníky 

bývají velmi strukturované a odpovědi velmi stručné, jako možnosti ANO, NE. 

Tento průzkum se v jistých verzích opakuje i po určité době, kdy je léčivý 

přípravek již na trhu, obvykle to bývá 1 rok. 

     Segmentace. Z průzkumu trhu může marketingové oddělení identifikovat skupiny 

lékařů a pacientů, kteří mají stejné potřeby. Například děti ve věku do 12 let, které 

dostaly zápal plic, ženy mezi 20 a 40 lety se zánětlivým procesem malé pánve                

a nebo zdravotní sestry, které se starají o onkologicky nemocné pacienty. Segmenty trhu 

se odlišují podle druhu léku, ke kterému se má provádět podpora prodeje. Zde dochází 

k zacílení marketingových činností k ,,zákazníkovi“. Určí se proces činností 

marketingu, kdy jsou identifikováni zákazníci, kteří budou s největší pravděpodobností 

léčivý přípravek využívat. Tímto procesem segmentace trhu se předchází plýtvání 

zdroji, ať se jedná o finance nebo čas a úsilí farmaceutických reprezentantů. 

     To, co je úkolem Marketing Department se odráží v tzv. životním cyklu originálního 

humánního léčivého přípravku, zobrazeném na obrázku č. 2. 
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Obrázek 2  Životní cyklus originálního humánního léčivého přípravku 

 

     Zavádění. V této fázi léčivého přípravku se angažují lékaři, kteří jsou již zkušení 

v daném oboru. Přednášejí svým kolegům lékařům na seminářích a kongresech a jsou 

průkopníky, novátory tzv. opinion leaders a tzv. investigátory na dané pozici,        

kterou zaujímají ve zdravotnickém systému ve své specializaci. Patří sem i lékaři,               

kteří se například účastnili klinických studií daného léčivého přípravku.  

     V této etapě preparátu se stanoví cena co možná nejvýše a léčivý přípravek má zcela 

jistě slabou konkurenci. 

     Růst. V této etapě začíná být lék předepisován větším spektrem lékařů. Někde v této 

fázi dochází k vyrovnání nákladů a příjmů a lék začíná vytvářet zisk. Cena je stále dosti 

vysoká a konkurence začíná silně reagovat. 

     Zralost. V této etapě začne lék předepisovat (preskribovat) i velká většina 

zbývajících lékařů, neboť lék je již dobře znám a možné obavy spojené s bezpečností 

podávání pacientům byly rozptýleny. Může se však objevit řada konkurentů 

s obdobným přípravkem, například výrobci generických léčiv. Zvýšené používání         

a přítomnost generických přípravků může vést k dalšímu stadiu, které se nazývá 

nasycení trhu. Protože etapa zralosti léku je obdobím, kdy lék přináší největší zisky, 

marketingové oddělení se snaží tuto dobu co nejvíce protáhnout. Vyvíjí proto nové 

strategie včetně úpravy cen, vytváří nové příležitosti pro použití léčivého přípravku,    

při zjištění pozitivních vedlejších účinků. Právě marketingové oddělení hledá nové 

segmenty zákazníků, popřípadě mění i způsoby podpory prodeje. 

USD/Kč 

Čas 

zavádění růst zralost pokles 

Celkový prodej 
léčiva  

Celkový zisk z 
léčiva 
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     Pokles neboli zánik. Pokud nové marketingové strategie nedokáží zlepšit nebo 

alespoň udržet objem prodeje, je důležité zpomalit rychlost zániku. Léčivý přípravek 

může být stále ziskový, ale pouze pokud jsou náklady na podporu prodeje udržovány 

nízko. Mnozí lékaři budou předepisovat staré léky čistě ze zvyku, a pro ně je malé 

připomenutí čas od času dostatečnou motivací k zachování věrnosti léku. Stejně může 

účinkovat i snížení ceny, které pomůže léčivému přípravku obstát v konkurenci. 

4.6.2 Příkladová marketingová kampaň GSK  

     Z obrázku uvedeného níže je patrné, že společnost GSK má veliký marketingový 

tým. Pro každou skupinu léků je určen jeden produktový manažer. Ten připravuje pro 

prodejní tým, tedy reprezentanty, marketingovou strategii tzv. kampaň, na určitý časový 

úsek, tzv. cyklus, který je obvykle 3 měsíce, ale aktuálně může být odlišný např. 1 rok, 

ale i 1 měsíc. Na počátku každé kampaně se koná velká tréninková příprava pod 

dohledem oddělení medicínského, marketingového a prodejního, nevyjímaje ani  tým  

IT (informačních technologií). To vše pro přípravu reprezentantů na převedení 

marketingových aktivit do praxe, což znamená k odborné veřejnosti pro dosáhnutí 

povědomí žádoucích účinků léčby originálních léků a maximální preskribce lékařů. 

Tento souhrn v konečném důsledku přináší zajištění prodejů a zisků společnosti GSK. 

Vše samozřejmě za přísných etických podmínek, slučujících se s Etickým kodexem 

MAFS, kde je GSK jedním z předních leaderů.  

Obrázek 3  Organizační struktura marketingového oddělení GSK 
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     Pro svou práci jsem si vybral tým respiračních léčivých přípravků, který čítá           

14 reprezentantů pro celou Českou republiku. Jako jeden ze strategických týmů 

společnosti GSK, tvoří větší zisky než jiné divize, např. tým antibiotický. V podstatě 

každý z týmů jednotlivých léčivých přípravků má obdobný počet prodejců. Když si jako 

průměr zvolíme 12 prodejců na jeden tým, je to celkem 72 lidí jen v základním modelu, 

který je zakreslen v obrázku. Léky, kterými se respirační skupina zaobírá, jsou určené 

k léčbě chronických onemocnění astmatu a také k řešením akutních stavů, které z tohoto 

onemocnění vyplývají. V této skupině léků je jen jeden konkurenční ekvivalent,       

který produkuje společnost AstraZeneca.  

     Nyní si popíšeme, jak taková marketingová kampaň vypadá, na co se zaměřuje a co 

vše předává reprezentantům k jejich práci u lékařů. Poté se budeme věnovat 

reprezentantům, jejich přípravě a nástrojům, které běžně používají. 

Marketingová kampaň GSK 

     Kampaň vychází z ,,marketingového hodnocení“(popsáno v kapitole 4.4) minulého 

cyklu a z dané situace na českém trhu. Kampaň se tvoří z toho, jak lékaři vnímají daný 

preparát, kdy a jak dochází k preskribčním impulsům u lékařů. Zda-li je to na základě: 

• odborných randomizovaných studií 

• prezentace obchodního reprezentanta 

• odborných informací v lékařských časopisech 

• lékařských kongresů, seminářů 

• firemních kongresů  

•  kulatých stolů a diskuzí 

     Dále vychází z vývoje trhu, ze srovnání prodejů na trhu v ČR v minulých měsících 

nebo meziročně, daného preparátu vz. konkurence a také z úspěchů nebo neúspěchů 

strategie konkurence. V neposlední řadě vychází z informací o daném podílu na trhu, 

v tomto případě astmatického trhu. Sleduje se růst, pokles nebo i stagnace podílu na 

trhu.  

 Prezentuje se příčina těchto změn. Může to být: 

• cena resp. snížení úhrady 

• změna indikace a výběru pacienta 

• změna marketingu konkurence 

• ukončení odborných studií a nové závěry vedoucí k jinému rozhodování lékařů 

• změna v chování pacientů 
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• nová forma podávání léků např. inhalační apod. 

     Prezentace probíhá na úrovni České republiky. Prezentují se grafy, data, čísla 

zpracovaná na celou republiku.  

     Příprava teritorií na kampaň se provádí na úrovni reprezentantů s area manažery, 

z důvodů různých podmínek v daných regionech, jako jsou kupní síla, počet lékařů 

v regionu na počet obyvatel apod. Přípravě reprezentantů se budu věnovat dále. 

     Celorepublikově se nastaví plán prodejů. 

Tabulka 2  Plán prodejů (v tisících Kč) 

Plán na 1.cyklus  
Tým respirační Leden Únor Březen Duben Květen 

Léčivý přípravek pro astma 1   7 800   7 650   7 750   8 250  8 700 

Léčivý přípravek pro astma 2 17 000 16 000 18 000 18 000 18 000 

Plán celkem 24 800 23 650 25 750 26 250 26 700 
 

     Celorepublikově se nastaví ,,pokrytí a frekvence“. Tohle určení se týká 

marketingového segmentu. Určí se, který segment, a v jaké míře, se bude navštěvovat,  

aby se co nejvíce zacílilo na lékaře, kteří mají možnost, tedy dle své specializace nemají 

preskribční omezení, a budou také chtít preskribovat dané léky respirační skupiny, aby 

se vytěžil nejvyšší zisk.  

Tabulka 3  Nastavení pokrytí a frekvence návštěv 

Specializace Počet lékařů  Pokrytí Frekvence Počet návštěv 
Pneumolog 510 85% 7 4118 
Alergolog 480 85% 7 3876 
Celkem počet návštěv       7 994 
 

     Jako další určení v marketingové strategii jsou vydány hlavní ,,marketingové 

vzkazy“. Tyto mohou být odlišné každou návštěvu nebo se nezmění po celou dobu 

kampaně. Marketingové vzkazy nemusí v návštěvě zaznít doslovně. Reprezentant by se 

k nim měl propracovat, co do obsahu, díky svým naučeným technikám komunikace        

a prodeje. 
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Marketingové vzkazy jsou: 

1. návštěva – Řízená preventivní léčba, nižší výskyt exacerbací, předání vzorků. 

2. návštěva – Řízená preventivní léčba, nižší výskyt exacerbací, předání tabulky 

indikací, drobné dary. 

3. návštěva – Snížení úhrady o 8%, snížení nákladů pro lékaře.  

4. návštěva -  Snížení úhrady o 8%, snížení nákladů pro lékaře.  

5. návštěva – Řízená preventivní léčba, nižší výskyt exacerbací, drobné dary. 

6. návštěva – Řízená preventivní léčba, nižší výskyt dušností. 

7. návštěva – Řízená preventivní léčba, nižší výskyt dušností. 

     ,,Marketingová podpora“, tak bychom mohli nazvat další krok v přípravě kampaně 

pro tento první cyklus roku. Ta zahrnuje veškeré další aktivity, které jsou v kompetenci 

reprezentanta a má na ně alokované finanční nebo jiné prostředky. Nebo marketingovou 

podporu zajišťují produkt manažeři nezávisle na reprezentantech. 

1. Kongres Praha 12.března - zaměřen na snížení exacerbací u středně těžkého 

astmatu. 

2. Každý reprezentant zajistí v prvním cyklu 3 kulaté diskusní stoly u specializace 

alergolog, pneumolog. 

3. Seminář Mariánské Lázně květen – zaměřen na snížení úhrady o 8%. 

4. Vzorky léčivého přípravku na astma v počtu 100 ks pro každý region. 

4.7 Porovnání dvou originálních farmaceutických společností  

     Takto zhruba vypadá jedna kampaň respiračního týmu prezentovaný produkt 

manažerem reprezentantům. Samozřejmě, že ne vše je zde zahrnuto. Každý z prodejců 

musí znát detailně medicínské pozadí léků, aby je mohl ,,prezentovat-prodávat“ 

lékařům. V GSK je tato část zajištěna medicínským oddělením. Prodejce musí znát         

i typologii zákazníka, prodejní a komunikační techniky, kdy v GSK je přímo tréninkové 

oddělení, které toto zajišťuje. Musí mít povědomí o Etickém kodexu, který byl vytvořen 

MAFS. Prodejce musí mít také všeobecnou znalost českého zdravotnictví, aby byl 

schopen reagovat v diskuzi s lékařem. Měl by znát svou konkurenci a kompetitory          

a generické společnosti, kteří oslovují daný segment. Reprezentant se musí orientovat     

i v cenách a cenotvorbě, distribuci léčiv ke konečnému spotřebiteli a regionálních 

odlišnostech lékárnického prostředí. Prodejce dále musí mít přehled o smluvních řada, 

co by měl správný prodejce umět a znát.  
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4.7.1 Reprezentanti GSK, jejich příprava a nástroje  

     Marketing ve farmacii není všemocný. Vždy musí být marketing uveden v život.             

To ve farmaceutickém průmyslu zajišťuje prodejní oddělení, tedy specializovaní 

prodejci, reprezentanti pro léčivé přípravky. 

     Každý z prodejců, reprezentantů GSK zodpovídá za prodeje ve svěřeném regionu.           

Po ročním působení u společnosti si musí svojí práci ve svěřeném teritoriu obhájit, 

zejména své postupy a převedení marketingových aktivit do terénu. Odpovědí jsou 

prodeje, které by se měly rovnat danému ročnímu plánu. Vybudovaný podíl na trhu 

oproti konkurenci, je významným hlediskem úspěchu obhajoby. Reprezentant se musí 

také přizpůsobit kultuře společnosti, a být zcela loajální a ztotožnit se s cílem 

společnosti a s jeho krédem: ,, Zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být 

aktivnější, cítit se lépe a žít déle“. Tento přístup a řád, který vládne v GSK, je 

jednoznačně nutný v tak gigantické společnosti, jakou GSK bezesporu je. 

     V GSK je vytvořen systém territory business plan (dále jen TBP), který dopomáhá 

prodejcům převést marketingové plány do jejich reálných regionů až na jednotlivé 

lékaře. TBP pomáhá rozdělit si region na prodejně potencionálně slabší a silnější,        

pro jeho lepší naplnění aktivitami prodejce v určeném plánu prodejů, za které si 

zodpovídá.  

V TBP jsou nástroje: 

• Časový plán – kde se prodejce věnuje time managementu, neboli časovému 

rozložení pracovních dní, dovolené, apod. po měsících resp. po daných cyklech              

a dále i v závislosti na roční kalendář.   

• Klasifikace lékařů – rozdělení lékařů v daném regionu dle potenciálu preskribce, 

určení přednášejících a opinion leaders.  

• Plán návštěv - převedení ,,pokrytí a frekvence“ z marketingové kampaně na 

region reprezentanta.    

• Targetový plán (cílový plán) – plán prodeje, ze kterého si reprezentant rozpočítá 

kolik prodejů musí vygenerovat ve svém svěřeném regionu. S ním se dále počítá 

v dalším bodě. 

• Analýza potenciálu – kde se sleduje po okresech, kolik lékařů může preskribovat, 

jakou mají přiřazenou klasifikaci, prodeje v minulém cyklu, počet návštěv za minulý 

cyklus, sleduje se podíl na trhu i vložené investice. Generuje se zde pořadí okresů dle 

prodejů v minulém cyklu. 
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• Analýza prodejů – sledují se prodeje a podíly na trhu u jednotlivých měst či okresů 

a zakreslují se, pro lepší přehlednost, do grafů. Popisují se komentáře k prodejům           

a podílům na trhu, aktivity a důvody v daných místech. 

• Plán prodejů – modifikovaný plán, který si připravuje každý prodejce, vychází 

z předešlých analýz, průměrů prodejů a podílů na trhu, určuje priority a plány prodejů u 

klasifikovaných lékařů jednotlivých míst. 

• Plán podpory prodeje – reprezentant plánuje investice, které vloží do svého 

regionu v následujícím cyklu, pro nejvyšší výtěžnost prodejů. 

     TBP není jediný nástroj pro reprezentanty z marketingu. V GSK mají připravený       

i plán rozvoje prodejců. Jedná se o tzv. talenty a senior reprezentanty, prodejce, kteří 

jsou pro své výborné výsledky vtaženi do bližší spolupráce s marketingovým 

oddělením. Spoluutvářejí kampaně, jsou vysíláni do zahraničních poboček GSK            

a čerpají zde informace z jiných zdravotnických systémů. Přebírají více kompetentností 

v rámci firmy a například uvádějí nově přijaté prodejce do problematiky jednotlivých 

strategií pro prodej v daných divizích. Jsou jim připravovány a umožňovány další 

školení v oblasti komunikace, psychologie, marketingu z oddělení tréninku GSK nebo 

od externích společností. Tímto jsou motivováni a připravováni pro pozice středního               

a vyššího managementu, které dříve nebo později obsadí. 

4.7.2 Reprezentanti Neomed, jejich příprava a nástroje    

     V tom, jak má být farmaceutický reprezentant připraven, se jistě Neome od GSK 

neliší. Ovšem ve finanční síle i vynaložených nákladech na marketing, marketingové 

specialisty, přípravu kampaně či připravenost svých reprezentantů se liší jednoznačně. 

To je zřejmé již z odlišné organizační struktury. Neomed nedisponuje velkým 

personálním zázemím. V Neomedu není samostatné marketingové oddělení. V této 

společnosti zajišťují předávání marketingových cílů vždy vedoucí jednotky a vedoucí 

týmu reprezentantů. Každé jednotlivé prodejní oddělení (mikrochirurgie oka, neurologie 

nebo oddělení estetické medicíny) má stejnou organizační strukturu jako 

nejproduktivnější oddělení oftalmologické. Vedení marketingu, prodeje a ostatních 

dílčích úkolů je tedy určeno touto strukturou, která je vidět na obrázku 4. 
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Obrázek 4  Organizační struktura společnosti Neomed 
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pracují s invencí svých znalostí a kreativitou sobě vlastní. Nicméně nikdo jim 

nezmapuje trh a nepřipraví kampaň s rozdělením plánu, pokrytím a frekvencí návštěv. 

Schází analýza trhu a využití dat, která vycházejí z hodnocení samotného 

oftalmologického trhu. Není zde žádné TBP, ani rozvojový plán pro prodejce. Pro 

reprezentanty nejsou k dispozici žádná profesní školení. Z těchto rozdílů jednotlivých 

společností vychází i moje návrhy a možnosti zlepšení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      38   

5  Návrhy a možnosti zlepšení 

     Úspěch společností farmaceutického průmyslu závisí na dobře připraveném                        

a propracovaném marketingu, neustálém zdokonalování a co nejefektivnějším využívání     

jeho nástrojů, zejména přímého obchodního jednání, které vede k pozitivnímu ovlivnění 

zákazníka, potažmo trhu. Výborným marketingem v konečném důsledku dochází         

ke zvýšení ziskovosti jednotlivých farmaceutických společností. 

     Záměrně jsem vybral dvě originální společnosti se silnou pozicí na trhu ve svém 

segmentu. Oba vybrané týmy vykazují velký meziroční nárůst, řádově o 10-20% 

v prodejích svých léčivých přípravků astmatického a oftalmologického trhu. Oba  týmy 

jsou sestaveny z profesionálů, kteří se ve farmaceutickém průmyslu již pohybují více 

než 5 let.  

     Otázkou je, jak dlouho ještě prodejní tým společnosti Neomed bude úspěšný             

a konkurenceschopný bez propracované marketingové podpory. Reprezentanti musí mít 

stejné prodejní argumenty, popř. kampaně. Bez těchto nástrojů každý reprezentant 

prodává dle toho, jak je kvalifikovaný a znalý v daném medicínském oboru. 

Komplexnost a určené marketingové podmínky pro každého reprezentanta jsou 

jednoznačným klíčem k udržení si pozic v daném segmentu. 

     Mým návrhem řešení je model, který částečně vychází z TBP velkých 

farmaceutických firem. Zahrnuje v podstatě marketing, který produkuje marketingové 

oddělení. Tento model by se mohl úspěšně aplikovat v prostředí malé společnosti, jakou 

je Neomed a mohl by pomoci obchodnímu týmu ke ,,strategickému prodeji“. 

     Cílem návrhu je převedení kompetencí a zodpovědnosti marketingového oddělení na 

reprezentanty samotné. Samozřejmě, že nelze nahradit marketingový mix a další 

aktivity marketingového oddělení, které jsou pro život produktu nezbytné. 

     Marketingová strategie, jak říká jedna z definic, je základní cesta k dosažení 

prodejních cílů organizace. Cíl musí být SMART (specifický, měřitelný, ambiciózní, 

realistický, termínovaný). Z těchto dvou definic vychází můj návrh řešení pro prodejní 

tým Neomed - strategie, která produkuje SMART cíle. Určení si a zároveň dodržování 

nástrojů a prodejních cílů v rámci jednotlivých regionů a reprezentantů. Vše vázáno na 

systém odměn a bonusových schémat. Zásadní je, aby cíle byly SMART a stanoveny na 

základě analýzy vlastních regionů. V zásadě by se jednalo o regionální marketingovou 

strategii, od počátku kontrolovanou manažerem, ale  řízenou reprezentantem. 
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     Tomuto schématu by musela předcházet analýza svěřeného regionu. Vstupuje sem 

plán a finanční rozdělení na všechny reprezentanty a jednotlivé regiony. Rozdělení např. 

dle podílu na celkovém trhu ČR. Dále, v této návaznosti, by si musel reprezentant 

rozpočítat, kolik návštěv a u jakých lékařů provede. Musel by důsledně zvažovat 

investice a jejich rozdělení. Vše by směřovalo k tomu, že by manažeři delegovali část 

svých současných pracovních povinností na reprezentanty a získali  by více prostoru pro 

kontrolu a hodnocení nastavených cílů. Celá koncepce vyžaduje samostatnost, 

rozhodnost a hlavně zodpovědnost reprezentantů.  

     Kompetence nadřízeného manažera, nezbytné pro vedení týmu: 

• Zajistit, aby všichni členové týmu pracovali na tom, co je pro firmu strategicky 

důležité.  

• Zajistit reprezentantům odbornou pomoc při řešení nestandardních situací. 

• Podporovat rozvoj marketingových aktivit v daném segmentu. 

• Stanovit jasná kritéria pro hodnocení zaměstnanců a nastavit spravedlivý, 

jednoduchý a průhledný systém výpočtu bonusů.  

      V konečné rozvaze by můj návrh mohl vypadat takto: 

• Reprezentant si určil cíl 16,5% získání podílu na trhu v glaukomovém trhu, ve 

svěřeném regionu. 

• Tento cíl dosáhne během měsíců leden až duben 2008. 

• Dosáhne tím celkového prodeje na svůj region 6 milionů Kč. 

• Reprezentant ve stejném termínu vytvoří síť lékáren pro spolupráci s firmou       

a distributorem za účelem snížení doplatků a zpřístupní tak lék cílovým 

odběratelům. 

• Reprezentant navštíví 70% lékařů specializace oftalmolog ve svěřeném regionu 

a určí jejich preskribční potenciál. 

• Reprezentant navštíví denně 7 lékařů a 1 lékárnu. 

• Reprezentant každý měsíc dodá analýzu vložených investic ve svěřeném 

regionu. Určí příčiny úspěchů a propadů daných investic. 

• Hodnocení reprezentanta bude provedeno dle předdefinované škály bodů           

a určených kompetencí. Přímý nadřízený bude hodnotit všechny aktivity, které 

byly provedeny nad vymezené kompetence.  
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     Výhodou těchto určených cílů by byla znalost regionu a prodejního prostředí 

jednotlivých reprezentantů. Nespornou výhodou by bylo ušetření pracovních sil 

v marketingovém oddělení. Neztratila by se ani kontrola nadřízených, ti by v konečném 

důsledku hodnotili práci dle škály vybraných kompetencí uvedených níže. Dále by  

odměňovali splnění vytýčených cílů jednotlivých prodejců, přičemž každý reprezentant 

by měl minimálně dosáhnout úrovně 3. 

5.1 Hodnotící model 

     Hodnotící škála kompetencí (čísla značí úroveň): 

Produktové znalosti: 

1. Nemá ani základní znalosti produktů a konkurence, výsledky testů jsou nižší                 

než 80 %. V systému odpovídá průměru získaných kladných bodů 1 – 1,5. 

Nezná a nekomunikuje marketingové vzkazy. 

2. Prokazuje základní znalost produktů Neomed a konkurenčních produktů, a to 

včetně převodu vlastností na specifické výhody v dané medicínské             

oblasti, výsledky testů jsou mezi 80 - 90 %. V systému odpovídá průměru 

získaných kladných bodů 1,5 - 2,5. Zná a komunikuje marketingové vzkazy, ale 

není vždy schopen je vysvětlit a doložit. 

3. Prokazuje dobrou / podrobnou znalost produktů Neomed a konkurenčních 

produktů, a to včetně převodu vlastností na specifické výhody v dané 

medicínské oblasti, výsledky testů jsou vyšší než 90 %. V systému odpovídá 

průměru získaných kladných bodů 2,5 - 3. Zná a komunikuje všechny relevantní 

marketingové vzkazy. 

4. Prokazuje dobrou / podrobnou znalost produktů Neomed a konkurenčních 

produktů, a to včetně převodu vlastností na specifické výhody v dané 

medicínské oblasti, výsledky testů jsou vyšší než 90 %. Zná a komunikuje 

všechny relevantní marketingové vzkazy. Aktivně poskytuje zpětnou vazbu 

produktovým manažerům a navrhuje nové možnosti řešení. 

5. Prokazuje dobrou / podrobnou znalost produktů Neomed a konkurenčních 

produktů, a to včetně převodu vlastností na specifické výhody v dané 

medicínské oblasti, výsledky testů jsou vyšší než 90 % a navíc spolupracuje na 

společných trénincích s kolegy a předává jim znalosti. Zná a komunikuje 

všechny relevantní marketingové vzkazy. Vysvětluje je ostatním reprezentantům 

a aktivně se podílí na jejich tvorbě. 
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Prezentační techniky: 

1. Není schopen prezentace na seminářích. 

2. Samostatně prezentuje na seminářích a mítincích, ale dělá chyby v prezentačních 

technikách. 

3. Samostatně prezentuje na seminářích. Používá správně prezentační techniky. 

4. Samostatně moderuje semináře a prezentuje. Podílí se na přípravě prezentací       

s produktovým manažerem. 

5. Samostatně moderuje semináře a prezentuje. Pomáhá s přípravou seminářů        

a prezentací kolegům. 

Plánování marketingových aktivit: 

1. Nepřipravuje si plán. 

2. Vytváří plán, ale není schopen ho splnit. 

3. Samostatně vytváří plán a dodržuje ho. 

4. Samostatně vytváří plán a dodržuje ho. Je schopen po konzultaci s nadřízeným 

přizpůsobit se změně podmínek. Navrhuje relevantní změny systému plánování. 

5. Samostatně vytváří plán a dodržuje ho. Je schopen po konzultaci s nadřízeným 

přizpůsobit se změně podmínek. Navrhuje relevantní změny systému plánování. 

Pomáhá ostatním kolegům vytvářet plán. 

Rozvoj vztahů se zákazníky a znalost zákazníků (budování vztahů): 

1. Komunikuje se zákazníkem pouze o pracovních záležitostech. Nepořádá akce. 

Nemá klasifikaci ani osobní údaje, nebo jsou neúplné. 

2. Komunikuje se zákazníky o pracovních i mimopracovních tématech. Akce se 

zákazníky organizuje pod vedením nadřízeného. Zná klasifikaci a  osobní údaje 

jen u některých lékařů. 

3. Komunikuje se zákazníkem také o mimopracovních tématech podle jeho potřeb 

a situace. Organizuje doporučené akce se zákazníky i mimo ordinaci. Má 

klasifikaci u všech svých zákazníků a aktualizovanou databázi osobních údajů     

u svých "A" zákazníků, u ostatních jen výběrově. 

4. Komunikuje se zákazníkem také o mimopracovních tématech podle jeho potřeb 

a situace. Organizuje nejen doporučené akce se zákazníky mimo ordinaci. 

Přichází s novými nápady na tyto akce. Zná klasifikaci u všech svých zákazníků 

a aktualizovanou databázi osobních údajů u svých "A" zákazníků, u ostatních 
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výběrově, navíc obě kategorie využívá / rozvíjí a aplikuje do svého plánovacího 

a rozhodovacího procesu. 

5. Komunikuje se zákazníkem také o mimopracovních tématech podle jeho potřeb 

a situace. Organizuje nejen doporučené akce se zákazníky mimo ordinaci. 

Přichází s novými nápady na tyto akce. Dělí se o své zkušenosti s kolegy. Zná 

klasifikaci u všech svých zákazníků a má aktualizovanou databázi osobních 

údajů u svých "A" zákazníků, u ostatních výběrově, obě kategorie využívá / 

rozvíjí a aplikuje do svého plánovacího a rozhodovacího procesu, navíc předává 

relevantní informace kolegům. 

     Těchto kompetencí může být samozřejmě více, byly by vymezeny marketingové 

vzkazy a další marketingové aktivity, které by společnost chtěla prezentovat                   

a implementovat k odborné veřejnosti.  

     Další aktivity by se týkaly prodejních dovedností, týmové práce, zařadil bych                 

i entuziasmus a přístup reprezentantů.  

     Je už na manažerech daných skupin léčivých přípravků, aby si vybrali, po 

marketingové a prodejní stránce, co budou po reprezentantech požadovat a jak přesně 

tyto aktivity budou hodnotit. 
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6 Závěr 

     Tato bakalářská práce se zabývala hodnocením marketingu jednotlivých 

farmaceutických společností, analýzou trhu, porovnáním těchto společností a jejím 

cílem jsou návrhy a možnosti zlepšení v této oblasti.  

     V bakalářské práci byla nastíněna historie prodeje léků na území České republiky, 

kdy na přelomu 19. a 20. století byl marketing spíše primitivní, ale s nárůstem potřeb, 

poptávky a tím i konkurence se musel a neustále musí vyvíjet a zdokonalovat.  

     Další část byla věnována trendům, které si vyžádal farmaceutický trh během let 

minulých a současných. Byly zde naznačeny z celosvětového i lokálního hlediska, 

možnosti rozvoje farmaceutických společností. Jednotlivé aktivity, jako jsou fúze, 

akvizice a licenční prodej, podtrhují současný stav prodeje léků v České republice. 

Rozlišení nynějšího stavu v oblasti finanční a distributorské již jen zdůrazňují aktivity 

farmaceutického průmyslu v ČR. 

     Marketingový mix a marketingové aktivity vytváří cenu, místo distribuce apod. 

Hlavně však marketing zajišťuje propagaci, povědomí o produktu a službě na jakémkoli 

trhu, což je pojítkem mezi společnostmi a konečnými spotřebiteli. Následná analýza 

marketingového mixu ve farmacii poukazuje na specifika a odlišnosti marketingu ve 

farmaceutickém průmyslu. Farmaceutický průmysl zaměřuje, oproti jiným odvětvím, 

své propagační nástroje především na odbornou veřejnost. Do systému zdravotnictví 

vstupuje i stát a další legislativa, jako je zákon o reklamě. Farmaceutické společnosti   

proto musí zacházet s marketingem nejen velmi cíleně, ale i odborně a správně 

odhadovat potenciál i efektivnost marketingových nástrojů. 

     V následující části byla provedena analýza farmaceutického trhu a porovnáno 

konkurenční prostředí. Byla popsána značka jako konkurenční výhoda, porovnán trh 

z pohledu originálních a generických společností. Porovnání těchto dvou typů 

společností  vyústilo i v analýzu etického marketingu a jeho hodnocení na poli farmacie.  

    V hlavní části bakalářské práce jsem se zaměřil na analýzu marketingových činností 

společností GSK a Neomed. Z celé oblasti marketingu jsem se soustředil  na základní  

marketingové nástroje (kampaně a práci medicínských reprezentantů) ve 

farmaceutickém průmyslu. 

    Z tohoto srovnání byly utvořeny konečné návrhy na zlepšení pro malé originální 

společnosti a hodnotící model pro vedení takových týmů, jako jsou ve společnosti 

Neomed. 
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     Domnívám se, že pokud by byly mé návrhy aplikovány v praxi, stala by se tak 

společnost Neomed efektivnější, konkurenceschopnější a v budoucnu by byla schopna 

udržet si pozici na oftalmologickém trhu.      

     Farmaceutický marketing, marketingová kampaň a práce medicínských 

reprezentantů v konečném důsledku neoslovuje jen odbornou veřejnost, ale i konečného 

spotřebitele - pacienta, distributory a farmaceuty. Zároveň ovlivňuje i farmaceutické 

společnosti mezi sebou, jejich vývoj a výzkum, prodej a zisk, i pojišťovny, v podstatě 

celý zdravotnický systém většiny států. Farmaceutický trh, potažmo každé 

zdravotnictví, jsou propojeny v mnoha jeho částech a jednotlivých skupinách 

nejdůležitější složkou farmaceutického průmyslu, a to farmaceutickým marketingem. 
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