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Anotace 

 Cílem práce je popsat způsob logistiky léčiv na lékárenském trhu. Popsat 

celý proces a cestu léčiva od výrobce k pacientovi. Dále zde bude popsána 

problematika likvidace nespotřebovanými nebo prošlých léčivých přípravků a 

meziroční porovnání nákladů na jejich likvidaci.   

 

Klíčová slova: cena, logistika, lék, likvidace, množství, náklady, prošlý,  

                         spotřeba 

 

 

 

Summary 

 The aim is to the way logistic of drugs on the pharmaceutical market. 

Describe the proces and the path from manufacturer to patient. There will also be 

discussed the issue of disposal of unused or expired medicines and comparing 

annual costs of their disposal.  

 

Key words: price, logistic, medicine, disposal, quantity, cost, expired,  

                     consuption 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AVEL - Asociace velkodistributorů léčiv 

ČR - Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DPH - Daň z přidané hodnoty 

EMA - Mezinárodní léková agentura 

EU – Evropská unie 

HVLP - Hromadně vyráběné léčivé přípravky 

IVLP - individuálně vyráběné léčivé přípravky 

Kč – Koruna česká (měna) 

Kg – Kilogram (váhová jednotka) 

MF – Ministerstvo financí 

OOVL - Odloučených oddělení výdeje léčiv a zdravotnických prostředků 

Q – Čtvrtletí roku 

SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv 

ÚZIS – Ústav zdravotních informací a statistiky ČR 
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1. Úvod 

 Lidské pokolení po celá léta své existence bojuje různým způsobem se 

zdravotními obtížemi. Ať jde o běžná onemocnění nebo zákeřné nemoci 

způsobené různými druhy bakterií a virů, hledáme na ně od pradávna lék. Lidé 

znali a využívali léčivé účinky rostlin. Již 5. století před Kristem Hippokrates 

zjistil, že šťáva z kůry vrby tiší bolest a snižuje horečku. Pokroky ve vědních 

oborech umožnily izolaci a chemické modifikace přírodních léčivých látek. Díky 

rozvoji syntetické organické chemie a také biologie a farmakologie, dochází       

v 19. a 20. století  k modernímu hledání a objevům nových léčiv. Vznikají 

cíleným výzkumem nebo také náhodnými objevy. 

 Zdraví řadíme na první místo žebříčku potřeb. Je základem pro každého 

z nás. V národním měřítku Ústav zdravotních informací a statistiky sleduje        

a vyhodnocuje vývoj nemocnosti obyvatelstva České republiky. 

Shromažďovaná data vypovídají o úrovni zdraví a nemocnosti lidí našeho státu. 

 Každý občas onemocníme. V případě lehčího onemocnění využíváme 

metody samoléčby, kdy postačí návštěva lékárny, kde za pomoci odborného 

personálu nebo předchozí vlastní zkušenosti zakoupíme farmaceutický 

prostředek - lék. V závažnějších případech navštěvujeme lékaře, který provádí 

kompletní ošetření, lék předepisuje a lékárna vydává. 

 Proces vývoje léčiv, legislativní kroky a úkony, než se z účinné léčivé 

látky stane léčivo je zdlouhavý a složitý. Logistika léčiv pak zahrnuje další 

procesy, kdy se léčivo stává pro daného pacienta  lékem a je určeno k podání 

tomuto pacientovi. 

 Naše zdraví bývá závislé na mnoha faktorech, záleží na odolnosti 

našeho organismu, podmínkách, ve kterých vyrůstáme a žijeme, pestrosti 

stravy, přítomnosti škodlivých virů a bakterií. Stejně tak má v našem životě 

přednostní místo čisté životní prostředí. Bohužel léčiva, která v prvé řadě 

zastupují pozitivní léčivé účinky a nejsou využita k tomuto účelu, zároveň 

druhotně zařazujeme mezi nebezpečná pro životní prostředí- stávají se 

nebezpečným odpadem. 
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 Zatěžují naše životní prostředí, proto s nimi musí být zacházeno podle 

zvláštních zásad a nařízení.  

 Zobchodované léčiva a zneškodňovaný farmaceutický odpad zvyšuje 

náklady v jednotlivých položkách státního sektoru i domácích rozpočtů.   
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2. Podmínky a způsob distribuce léčiv 

 Jednotlivé výrobky obchodované ve farmacii podléhají řádnému 

schvalování Státním ústavem pro kontrolu léčiv, dále jen SÚKL nebo evropskou 

lékovou agenturou, dále jen EMA.  

   SÚKL je správním státním orgánem, ustanovený zákonem č. 79/1997 

Sb. Dohlíží na dodržování zákonných podmínek spojených s léčivy. Kontroluje 

činnost lékáren, distributorů léčiv i výrobní procesy výrobců.  

2.1. Obecný úvod do problematiky 

 Poslání ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v České 

republice byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky kvalitní  

humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používané pouze bezpečné             

a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky. 

Je pověřen specifikací postupů pro určování cen těchto produktů. /1/   

 EMA vznikla v roce 1995. Má celoevropskou působnost. Jejím posláním 

je, podobné, jako náš národní orgán SÚKL, zaštituje veškeré činnosti týkající se 

výroby, kontroly, schvalování, uvádění léčiv na farmaceutický trh, distribuce       

a použití léčiv v celoevropské působnosti [14]. 

2.1.1. Definice pojmů  

 Zákon o léčivech (č.378/2077 Sb.) definuje léčivé látky, léčivé přípravky, 

pro které pak používá souhrnný pojem léčiva [5]. 

Léčivá látka 

 Léčivé látky jsou látky určené k tomu, aby byly součástí léčivého 

přípravku způsobující jeho účinek. Tento účinek je farmakologický nebo spočívá 

v ovlivnění metabolismu. Tyto látky můžou být lidského původu (například 

lidská krev a její složky) živočišného, rostlinného nebo chemického. 

 Léčivé látky jsou nejčastěji čisté chemické substance s přesně 

definovanou strukturou, jejichž struktura nemusí být zcela přesně vymezena. 
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Mohou to být například předepsaným způsobem upravené suroviny přírodního 

původu (sušené části rostlin, silice, výtažky atd.), které oborně označujeme jako 

drogy. Použití tohoto pojmu ve farmacii   (v původním význam ,,léčivo, lék‘‘) je 

třeba rozlišit od laického použití jako označení pro návykovou látku. V některých 

případech se oba významy mohou překrývat, například opium je léčivou látkou,  

i zneužívanou návykovou látkou. 

Léčivý přípravek 

 Léčivým přípravkem se rozumí léčivá látka nebo kombinace látek, kterou 

lze použít za účelem obnovy, úpravy nebo ovlivnění jejich fyziologických funkcí 

prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, 

za stanovení diagnózy. Za léčivý přípravek se rovně považuje látka nebo 

kombinace látek prezentovaná tím že má léčebné nebo preventivní vlastnosti 

v případě onemocnění lidí nebo zvířat. 

  Za léčiva se nepovažují potraviny a krmiva, kosmetické přípravky , 

přípravky na ochranu rostlin, laboratorní diagnostika dezinfekční a dezinsekční 

přípravky (pokud nejsou určeny  ošetření lidského nebo zvířecího organismu, 

ale například k čištění předmětů. Uvedené výrobky nesmí být označené 

léčebnou indikací.  

Léková forma 

 Při výrobě nebo přípravě léčivého přípravku se v lékárně používají 

výchozí suroviny, kterými jsou léčivé látky – nositelé vlastního léčebného účinku 

a pomocné látky. Samotnou léčivou látku z praktických důvodů nelze obvykle 

podávat pacientovi, proto se přidává různé množství pomocných látek.Pomocné 

látky tvoří větší část přípravku a umožní za použití následného technologického 

procesu vytvořit konečnou podobu léčiva , které je následně naplněno do obalu 

a připraveno k podávání pacientovi. Konečná podoba léčivého přípravku se 

označuje jako léková forma. Mívá podobu tablet, kapek, čípků, roztoků, injekcí  

a další. Léková forma určuje,  jakým způsobem bude léčivo užíváno. 
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Lék 

 Je-li léčivý přípravek o určité lékové formě připraven k zamýšlenému 

použití -podání pacientovi a pokud je tomuto pacientovi podán správným 

způsobem, jak je zamýšleno výrobcem, stává se v tomto okamžiku lékem. 

Pojem ,,lék‘‘ není v českém právním řádu zakotven. Definuje ho farmakologie, 

lékařská disciplína zabývající se léky. 

Doplněk stravy 

 Je v podstatě potravina, která se liší od běžných potravin tím, že 

obsahuje vitamíny, minerály nebo jiné látky, které slouží k pozitivnímu ovlivnění 

zdravotního stavu. Účinky deklarované výrobce u doplňku stravy nejsou nijak 

ověřovány ani zkoušeny, není zjištˇován přesný obsah účinných látek. Kladen je 

pouze požadavek na zdravotní nezávadnost, nikoliv účinnost.  

2.1.2. Druhy léčivých přípravků 

 HVLP (hromadně vyráběné léčivé přípravky) - jsou léčivé přípravky 

vyráběné hromadně velkými nebo i menšími výrobci za předepsaných 

podmínek.  

 IVLP (individuálně vyráběné léčivé přípravky) – jsou léčivé přípravky 

vyráběné odborně vzdělaným personálem přímo v laboratoři lékárny, 

podle lékopisné receptury nebo přesného rozpisu od lékaře. 

2.2. Podmínky pro výkon distribuční činnosti na území ČR 

 Vyrobená léčiva, která prošla schvalovacími procesy a kontrolou podle 

naší platné legislativy, výrobci dodávají na základě objednávky ze 

skladu výrobního podniku dalšímu článku logistiky, těmi jsou distributoři             

a velkodistributoři léčiv. Farmaceutická výroba samotná a objednávky jsou 

přímo závislé na požadavku trhu podobně jako v dalších výrobních odvětvích. 

 Oblast distribuce léčivých přípravků v České republice upravuje Zákon 

č.378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon 



Pavla Vobrubová: Logistika léčiv, lékárenský trh a ekologická likvidace nepoužitých léčiv  

 

 2012                                                                                                                                            6 

 

č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, zákon č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv. 

 Distribuční činnost jednotlivým subjektům povoluje na základě žádosti      

a splnění přísných kritérií správné distribuční praxe Státní ústav pro kontrolu 

léčiv. Žadateli po kontrole podkladů žádosti, potvrzuje její přijet, popřípadě 

vyzve písemně žadatele o doplnění všech náležitostí. V případě úplnosti žádosti         

a ověření plnění požadavků stanovených zákonem a prováděcími předpisy           

v četně prováděné kontroly inspektory na místě, vydává ústav ,,rozhodnutí          

o povolení distribuce léčivých přípravků‘‘. Lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dnů. 

 Povolována je distribuční činnost z jiného státu EU, kdy distributor nemá 

na území České republiky zřízen distribuční sklad nebo distribuce z vlastních 

skladových prostor na území České republiky[18]. 

2.2.1. Distribuce do ČR z jiného členského státu EU 

 Distributor – držitel povolení k distribuci uděleného příslušným orgánem 

jiného členského státu má povinnost oznámit předem příslušnému ústavu 

zahájení distribuce v České republice. Dokládá povolení k distribuci vydané 

v jiném členském státu, poskytuje údaje potřebné pro zajištění součinnosti 

s ním a další informace o rozsahu distribuce a umístění skladů. Součástí 

oznámení je vyplnění formuláře a doložení platný doklad o povolení z jiného 

státu EU. Držitel povolení k distribuci uděleného orgánem jiného státu EU má 

v ČR tatáž práva a povinnosti jako držitel povolení k distribuci uděleného 

Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo Ústavem pro státní kontrolu 

veterinárních biopreparátů a léčiv. 

2.2.2. Distribuce z vlastních skladových prostor na území ČR  

 Před zahájením distribuční činnosti je nutné podat žádost Státnímu 

ústavu pro kontrolu léčiv, oddělení Správné distribuční praxe v Brně „O povolení 

distribuce léčiv‘‘. Součástí žádosti musí být jméno a příjmení, místa podnikání, 

Ičo, název, obchodní firma, sídlo, korespondenční adresa, iniciály statutárního 

zástupce, požadovaný druh a rozsah distribuce, adresy všech míst skladových 

prostor, v nichž bude prováděna distribuce, iniciály a doklad  o vzdělání včetně 
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kopie diplomu, přehled praxe a doklad o bezúhonnosti, výpis z rejstříku trestů 

kvalifikované osoby a také telefonické, faxové a emailové spojení na 

žadatele[14] . 

 Další přílohou žádosti je ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání 

(ŽL, OR, zřizovací listina), doklad o právu užívat prostory, budovy, místnosti      

a zařízení (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva), vyplněný dotazník       

o splnění požadavků Správné distribuční praxe s plánkem skladových prostor, 

připravený reklamační řád, postup pro stahování léčiv z oběhu, v případě 

smluvní distribuce i kopie smlouvy o zajištění distribučních služeb, doklad          

o zaplacení správního poplatku za podání žádosti 2000 Kč v podobě kolků 

vylepených na formuláři a uhrazení nákladů za odborné úkony inspektorem na 

žádost, které jsou hrazeny bankovním převodem. Žadatel, fyzická osoba musí 

dát souhlas se zpracováním osobních údajů, tab. 1. 

tab. 1 – Kódy žádostí 

I-011 Žádost o povolení k distribuci léčivých přípravků 

nebo o změnu povolení k distribuci s kontrolou 

S kontrolou jednoho skladu 25 300 Kč 

I-012  Za každý další sklad v rámci 

jednoho povolení 

13 300 Kč 

I-013 Žádost o rozšíření povolení k distribuci pro 

distribuci léčivých a pomocných látek, či krve, její 

složek a meziproduktů 

S kontrolou jednoho skladu 25 300 Kč 

I-014  Za každý další sklad v rámci 

jednoho povolení 

13 300 Kč 

I-015 Žádost o změnu povolení k distribuci léčivých 

přípravků bez kontroly 

 7 400 Kč 

 Po splnění potřebných náležitostí, Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává 

Rozhodnutí o povolení k distribuci nebo změně povolení distribuce léčiv‘‘. 

V průběhu posledních let, se počet distributorů mění. Tento trend má rostoucí 

tendenci. Distributory léčiv, kromě své výdejní činnosti, se stávají také lékárny. 

Provozují běžně lékárenskou praxi a paralelně se stávají distributorem, kde dále 

obchodují s léčivými přípravky.  

 Povinností každého distributora je zasílat SÚKLU informace o množství 

distribuovaných léčiv. Léčiva v České republice podléhají kusové evidenci. Měl 
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by být dohledatelný pohyb, každého kusu léčiva od výrobce až ke konečnému 

spotřebiteli nebo pacientovi. Proti subjektům, které neposkytují povinná data, je 

zahájeno správní řízení. 

 Žádostí o povolení distributorské činnosti na Státním ústavu pro kontrolu 

léčiv přibývá a tak roste počet distribučních subjektů. Léčiva, která byla určena 

pro tuzemský trh České republiky, tab. 2, za účelem zisku často končí 

v zahraničí. 

2.2.3. Distribuční činnost v roce 2010 

 V 1. čtvrtletí roku 2010 disponovalo povolením k distribuci 326 subjektů. 

 Ve 2. čtvrtletí roku 2010 disponovalo povolením k distribuci 345 subjektů. 

 Ve 3. čtvrtletí roku 2010 disponovalo povolením k distribuci 350 subjektů. 

 Ve 4. čtvrtletí roku 2010 disponovalo povolením k distribuci 357 subjektů. 

 

tab. 2 – Distribuční činnost - 2010 

Rok 
2010 

Celkem 
ČR-celkem 
distributorů 

Zahraniční- Zahraniční- Výrobce-
celkem 
distributorů 

Výrobce-
aktivní 
distributoři povolení 

celkem 
distributorů 

aktivní 
distributoři 

1.čtvrtletí 326 273 21 4 32 5 

2.čtvrtletí 345 294 20 5 31 5 

3.čtvrtletí 350 300 22 5 28 5 

4.čtvrtletí 357 307 22 5 28 5 

 

2.2.4. Distribuční činnost v roce 2011 

 V 1. čtvrtletí roku 2011 disponovalo povolením k distribuci 353 subjektů. 

 Ve 2. čtvrtletí roku 2011 disponovalo povolením k distribuci 375 subjektů. 

 Ve 3. čtvrtletí roku 2011 disponovalo povolením k distribuci 403 subjektů. 

 Ve 4. čtvrtletí roku 2011 disponovalo povolením k distribuci 419 subjektů 
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 V roce 2011 se zvýšil o 75 počet subjektů v České republice na 382 

držitelů povolení k distribuci léčiv udělených Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 

Většinu nových tvoří provozovatelé lékáren. Pokračoval trend předchozích let. 

Z celkového počtu schválených distributorů léčivých přípravků je již 155 

subjektů, kdy je provozovatel lékárny zároveň držitelem povolení k distribuci. 

V tomto roce bylo také vydáno 65 rozhodnutí o změně povolení k distribuci a 9 

povolení bylo na vlastní žádost držitele zrušeno. V daném období byly 

zavedeny distribuční účty, které jsou zřizovány za účelem nákupu přes digitální 

distribuční systém. Jejichž prostřednictvím je také prováděno hlášení                

o dodávkách léčivých přípravků příslušnému státnímu orgánu, tab. 3.  

 Jedná se o dodávky léčivých přípravků do lékáren a jiných 

zdravotnických zařízení, u vyhrazených léčiv, prodejcům vyhrazených léčiv, 

dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat 

odbornou činnost. Do hlášení podle pokynu SÚKL LEK-13 jsou zahrnuty také 

dodávky léčiv mimo Českou republiku, včetně obchodování se zahraničními 

distributory[16]. 

tab. 3 – Distribuční činnost - 2011 

 Celkem 
povolení 

ČR Distribuční  

Hlášení 
dodalo 

Distribuce Distribuce Hlášení  

2011 
celkem 

distributorů 
účty-

celkem 
neaktivní aktivní nedodalo 

            

leden 353 382 846 744 345 399 102 

únor 353 382 846 726 345 381 120 

březen 353 382 846 738 351 387 108 

duben 375 282 572 545 197 348 27 

květen 375 382 507 486 129 357 21 

červen 375 382 508 500 111 389 8 

červenec 403 382 516 510 117 393 6 

srpen 403 382 531 522 116 406 9 

září 403 382 551 533 111 422 18 

říjen 419 382 551 535 117 418 16 

listopad 419 382 560 542 112 430 18 

prosinec 419 382 562 554 124 430 8 

 

 



Pavla Vobrubová: Logistika léčiv, lékárenský trh a ekologická likvidace nepoužitých léčiv  

 

 2012                                                                                                                                            10 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Distributoři léčiv 212 220 224 227 263 307 382
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Distributoři léčiv

 Distributoři léčiv patří společně s lékárnami, prodejci vyhrazených léčiv, 

odděleními nukleární medicíny a zdravotnickými zařízeními k regulovaným 

subjektům v České republice. Podléhají revizím a kontrolám státní správy.  

 V období od roku 2005 až do roku 2011 počet distributorů léčiv rostl. 

Meziročně 2005 a 2006 se zvýšil o 3,7 %, 2006 a 2007 o 1,8 %, 2007 a 2008    

o 1,3 %. Vyšší nárůst nastal mezi  rokem 2008 a 2009 o 15,8 %, 2009 a 2010      

o 16,7 %, nejvýraznější nárůst zaznamenáváme 2010 a 2011 a to na 36,4 %,  

obr. 1.,[16] 

obr. 1 - Počet jednotlivých distributorů v uplynulých letech 

 

Pravomocí a zároveň povinností Státního ústavu pro kontrolu léčiv je 

kontrola a dohled nad činností všech distributorů v České republice. Při 

pravidelných kontrolách pracovníci SÚKL hodnotí vhodnost prostředí a místa 

uložení léčivých přípravků, velikost prostor uložení, postupy při manipulaci 

s léčivy, jednotlivé dodávky, kusovou kontrolu každé šarže, manipulaci 

s návykovými léčivy, reklamační řád a vyřizování reklamací, nakládání 

s odpadními léčivy a jejich skladování, prodej pouze registrovaných léčiv           

a dodržování všech legislativních nařízení a zákonů v oblasti distribuce léčiv. 
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obr. 2 - Počet kontrol distributorů v letech 2009-2011 SÚKL 

 

 V roce 2010 provedl SÚKL z celkového počtu 307 distributorů kontrolu u 

267 subjektů. Hodnocení 223 distributorů bylo číslem 1 - dobré a u 15 

distributorů byl podán návrh na uložení pokuty, obr. 2.  

 V roce 2011 byla provedena kontrola u 317 distributorů z celkového 

počtu 387 subjektů. Hodnocení 1 - dobré, obdrželo 274 distributorů a u 8 

byl podán návrh na uložení pokuty, obr. 2.,[14] 
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3. Distribuční centra 

 Distribuci léčiv pro lékárenský trh v České republice zajišťuje několik 

velkodistributorů. Jejich činnost podléhá kontrole Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv, Ministerstvu zdravotnictví a oblast kontroly cenotvorby v obchodní činnosti 

Ministerstvu financí. 

 V České republice máme čtyři hlavní velkodistributory léčiv. Jsou to  

Alliance Healthcare, Pharmos, Phoenix a Gehepharma . Každá z nich má po 

celé republice rozmístěno několik konsignačních skladů k zajištění vlastní 

optimální logistické činnosti. Tito velkodistributoři léčiv a zdravotnického 

materiálu jsou součástí volného sdružení AVEL, které vzniklo za účelem 

ochrany a podpory společenských zájmů členů. AVEL zastupuje své členy při 

jednání se státní správou, garantuje odborné veřejnosti a zákazníkům solidnost 

a profesionální úroveň svých členů, provádí monitoring trhu s léčivy                   

a zdravotnickým materiálem v České republice. 

Aliance Healthcare  

 Je předním distributorem léků v České republice. Vychází ze silné 

mezinárodní skupiny Alliance Boots, která patří mezi největší evropské 

poskytovatele služeb ve zdravotnictví. U nás v České republice je díky 

dlouholetým zkušenostem a schopností vyhovět specifickým požadavkům, silně 

spjata se službami pro nezávislé lékárníky a výrobce . 

 Základem je kvalitní distribuční služba s nabídkou širokého obchodního 

sortimentu v množství přibližně 20 000 položek, která je zajišťována 

kvalifikovanými zaměstnanci. Alliance Heathcare má na našem území šest 

distribučních poboček  a to v Brně, Hradci Králové, Litoměřicích, Praze, Písku  

a Ostravě, které zajišťují dodavatelskou činnost ke spádovému území. 

 Objednávky jsou přijímány telefonicky, modemem i z internetového 

obchodu. V pracovních dnech jsou objednávky zpracovány do 120 minut po 

obdržení a podléhají kontrole, což potvrzuje nízké procento reklamací. Při počtu 

3 600 objednávek denně činí 0,2 %. Průměrně provádějí 2 závozy denně ke 

každému zákazníkovi – lékárně. Zajišťují celotýdenní závozy. Plně uspokojují 
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kolem 90% objednávek. U dlouhodobých výpadků určitých produktů po 

domluvě, zajišťují rezervaci. Centrum zákaznických služeb na bezplatné lince 

vyřizuje veškeré potřeby partnerů. Alliance Helthcare zajišťuje pro své 

zákazníky – lékárny instalaci trezorů, což přináší spolehlivost a vyšší komfort při 

dodávkách zásob. Protože lze tak dodávku bezpečně dodat, umístit do trezoru  

i mimo pracovní dobu zaměstnanců lékáren, v pozdních večerních nebo 

brzkých ranních hodinách. Trezory bývají umístěny v prostorách lékárny, 

oddělených od běžného zázemí, kam povolí majitel přístup dodavateli za 

účelem umístění dodávky do trezoru. V posledních dvou letech se stalo 

významnou službou postupování pohledávek za Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnu, zajištění pomoci při financování provozu nezávislých lékáren [19]. 

Pharmos  

 Společnost, která se zabývá  se distribucí léčiv, parafarmaceutik                         

a zdravotnického materiálu do lékáren. Byla založena v roce 1991. Vlastníkem 

je společnost Česká lékárnická a.s.. Distribuci zajišťují její dceřiné společnosti 

Pharmos a.s, Pražská lékárnická s.r.o., Jihlavská s.r.o, Plzeňká lékárnická 

s.r.o., Pharmacy  Štenberk s.r.o. Pharmos obchoduje zhruba čtvrtina léčiv         

a lékárenských produktů na území celé České republiky. Akcionáři jsou 

lékárníci, lékárníci společníci tak sami ovlivňují chod této společnosti. Jednotlivé 

sklady sídlí v Brně - Modlánkách, Brandýsku, Českých Budějovicích, Hradci 

Králové, Plzni, Jihlavě a Ostravě [22].  

  Pharmos a.s. je také významným poskytovatelem logisticko-skladovacích 

služeb pro další obchodní partnery a výrobce. Rozvoz zboží zabezpečuje 

dopravní společnost Lektrans s.r.o. Vznikla na podzim 2006 a 51% podílu 

České lékárnické a dalších čtyř fyzických osob. Postupně byli odbouráni externí 

přepravci. Nyní dopravu po celém území České republiky zajišťuje tato 

dopravní společnost. 

Gehepharma spol.s.r.o.  

Patří mezi čtyři největší distributory léčiv na území České republiky. 

Provozuje filiálky v Rudné u Prahy, Brně a Ostravě. Je to společnost s vysokou 

kvalitou logistiky, servisu i poradenství. Zaměstnává vice než 250 pracovníků   
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a trvale spolupracuje s více než 150 dodavateli. Zákazníky jsou především 

veřejné a nemocniční lékárny.  Je součástí mezinárodní skupiny Celesio AG, 

poskytovatele služeb na farmaceutickém trhu. V mezinárodním měřítku 

zabezpečuje distribuci ze 138 skladů do 65 000 lékáren. Předchůdkyní 

společnosti Gehepharma spol.s.r.o. byla společnost Swiss Medical Centre 

Praha. Společnost pod názvem Gehepharma spo.s.r.o. Praha vznikla v roce 

1994. Posléze byly otevřeny pobočky Ostrava a Brno [21]. 

Phoenix a.s.  

 Jedná se o lékárenský velkoobchod. Řadí se jako druhý největší 

farmaceutický distributor v evropském měřítku. Hlavním činností společnosti je 

rychlá a spolehlivá distribuce léčiv a lékárenského sortimentu do lékáren           

a dalších zdravotnických zařízení. Díky nabídce širokého sortimentu a kvalitě 

poskytovaných služeb je jedním z nejvýznamnějších partnerů Českých lékáren. 

 Distribuce je prováděna z šesti skladů a to v Praze, Brně, Plzni, Vysokém 

Mýtě, Ostravě a Ševětíně. Všechny závody společnosti Phoenix jsou vybaveny 

manipulační linkou, která výrazně zkracuje čas od objednání po vyskladnění na 

20-30 minut od přijetí objednávky. Pro více než stovku zahraničních                   

i tuzemských partnerů zajišťuje skladový servis - vedení konsignačních skladů. 

Od roku 1994 Phoenix  zajišťuje pro své partnery  kompletní informační servis  

o léčivých přípravcích, případných náhradách, nežádoucích účincích, 

farmakokinetice a jiné odborné informace. Zabezpečuje mimořádné dovozy 

vybraných léčiv, běžně v České republice neobchodovaných. Mezinárodně 

působí ve 24 zemích. Je stoprocentní dceřinou společností stejnojmenného 

farmaceutického koncernu sídlícího v Mannheimu v Německu. Na území České 

republiky se začaly psát dějiny této společnosti již v roce 1992. Avšak pod 

názvem Phoenix, vzniká až na podzim roku 1996 [20].  

3.1. Logistika léčiv 

 Logistika léčiv se na první pohled podobá logistice, ostatních druhů 

zboží. Léky jsou specifickým sortimentem a proto je potřeba zajistit odpovídající 

skladování, distribuci i dopravu. Na dodržování stanovených požadavků            
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u všech subjektů logistiky dohlíží Státní ústav pro kontrolu léčiv, případně 

ukládá nápravná opatření a sankce.  

 Prvním článkem logistiky je výrobce. Každé léčivo vyrobené, uložené 

včetně příbalové informace do konečného obalu, krabičky s řádným označením 

a společně s dalším množstvím stejných druhů léčiv, zabalené do přepravního 

kartonu, putuje do skladu hotových výrobků. Kde výrobce udržuje potřebnou 

skladovou zásobu, která se odvíjí od množství předchozích požadavků 

zákazníků v určitém časovém intervalu. Musí být zajištěné správné podmínky 

pro uchovávání daného léčiva. 

 Na základě objednávky velkodistributora, výrobce vyskladňuje 

požadované množství léčiv. Skladová zásoba se snižuje. Při vyskladňování jsou 

přednostně odprodávány starší šarže. Po kartonech jsou léčiva expedovány 

zákazníkovi, velkodistributorovi. Doprava po území České republiky probíhá 

převážně dodávkovými vozy, při zajištění specifických podmínek pro dané 

léčivo. 

 Dalším článkem se stává velkodistributor, který nakupuje léčiva od 

výrobce za účelem další distribuce. Zboží v podobě léčiv objednává pověřený 

specialista, to je zaměstnanec velkodistribuční společnosti, ten uzavírá 

s představitelem výrobce smlouvu o cenách a dodávkách, časové zásobě. 

Oddělení nákupu rozděluje konkrétní dodávky podle obrátkovosti a potřeb 

jednotlivých skladů v návaznosti na potřeby lékáren v dané oblasti. 

  Každá jedna dodávka do skladu, je přebírána a přísně kontrolována 

odpovědnými osobami na příjmu. U léčiv, je důležité více než u jiných druhů 

zboží, dbát na dodržení expirace (použitelnosti) a sledování šarží. Dodávka je 

kontrolována s objednávkou. Léčiva podléhají kusové kontrole (dáno SÚKL). 

Data uvedená na dodacím listu a faktuře musí odpovídat skutečnosti, 

evidovaná je také nákupní cena, kdy je dokumentován vývoj  cen, od výrobce 

až po lékárnu. Léčiva podléhají cenové regulaci. Tyto informace jsou vkládané  

do počítačového systému. Při odprodeji z velkodistribučního skladu dále do 

lékáren, musí být náležité údaje opět správně přeneseny na dodací list či 

fakturu. V distribučních centrech je uplatňován především systém FI-FO 



Pavla Vobrubová: Logistika léčiv, lékárenský trh a ekologická likvidace nepoužitých léčiv  

 

 2012                                                                                                                                            16 

 

 Při manipulaci s léčivy a při vlastním zaskladnění jednotlivých druhů 

léčiv, na skladové převážně regálové pozice ve velkodistribučním skladu, musí 

být brány na zřetel zvláštní požadavky. Speciální požadavky při skladování 

bývají na teplotu, vlhkost, další bezpečnostní požadavky u omamných               

a psychotropních látek, hořlavin, jedů, surovin. 

  Léky jsou podle jejich druhu skladovány ve čtyřech teplotních prostředí. 

Většina je uchovávána při teplotě 10 až 25 stupňů Celsia. Další sortiment je 

potřeba uchovávat při snížené teplotě 1 až 5 stupňů, 2 až 8 stupňů nebo 10 až 

15 stupňů Celsia. Příkladem jsou čípky, vakcíny. Odpovídající teplotní režim je 

uváděn na obalu léčiva a musí být zachován i při transportu. K tomuto jsou       

v distribučních vozidlech používány chladící přepravní boxy. Opiáty (návykové    

a omamné léky) patří do zvláštní kategorie. Tyto látky doprovází speciální 

dokumentace od objednání, příjmu, výdeji i přepravě. Povolení k jejich prodeji 

uděluje Ministerstvo zdravotnictví. Uchovávány bývají v trezoru (opiátovně). 

 Lékárny objednávají podle potřeby, telefonicky  nebo elektronicky - 

modemem. Telefonická objednávka umožňuje pohodlný přístup, domluvu 

z odborníkem, se který se dá objednávka upřesnit. Elektronické objednávky 

výrazně urychlují komunikaci, zvyšují produktivitu práce. Větší část objednávek 

tvoří v současnosti elektronická podoba. V rámci modemové objednávky 

lékárna okamžitě dostává potvrzení o vykrytí jednotlivých položek. Hned vědí, 

které zboží můžou nejbližším závozem očekávat. 

 Objednávka je ve skladu následně vytištěna na tiskárně, vzniká tak 

vycházející doklad, který obsahuje název zboží, počet kusů a další údaje nutné 

pro zpracování. Sklady, kde se realizuje vychystávání objednávek, jsou 

vybaveny dopravníkovým systémem se spádovými regály, z nichž se léčiva 

ukládají do speciálních plastových přepravek nebo pracovníci používají nákupní 

vozíky, s nimiž projíždějí mezi regály a skládají zboží podle pořadí do 

přepravek. Když je objednávka kompletní, tiskne se dodací list. Pro usnadnění 

práce mají lékárny možnost, mít dodací list také v elektronické podobě. 

Současně s léčivy jsou přenášeny také související informace včetně expirací, 

šarží a cen. Zboží s vysokou obrátkovostí bývá expedováno přímo z palet, 
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zboží speciálně uchovávané, například z lednic nebo opiáty z uzamčené 

opiátovny. 

 Množství zásob ve velkodistribučních skladech je přímo ovlivněno 

poptávkou různých druhů a časovou dostupností. U tuzemských výrobců je 

plánování nákupů jednodušší. V případě objednávek ze zahraničí musí 

distributor počítat s časovou prodlevou při dovozu nebo také se změnami 

poptávky v závislosti na změnách období a přizpůsobit tak nakupované 

množství a dále vymezit prostor k  uskladnění.  

 Posledním článkem logistiky léčiv je lékárna. Lékárna pravidelně 

doplňuje sortiment léků podle požadavků pacientů a zákazníků. Většina lékáren 

v dnešní době drží množství zásob na minimu. Léky, které lékaři a nebo 

pacienti nepožadují pravidelně, vůbec na skladě nedrží. V případě požadavku 

objednává od distribuce tato léčiva až v čas potřeby, přímo pro určitého 

zákazníka nebo přímo pro pacienta na určitý lékařský předpis. Díky pružnosti 

distribučních center, je při dostupnosti, léčivo zpravidla dodáno na lékárnu ještě 

téhož dne, nejdéle následující den od objednání. Podobně je tomu i u velmi 

drahých léků.   

 Po zavezení a předání přepravek řidičem distributora odpovědné osobně 

lékárny, následuje příjem zboží na lékárenský sklad. V každé přepravce bývá 

průvodní list. Kde je z distribuce označeno, co se v každé přepravce nachází za 

druhy lékárenského zboží, dále místo pozice v distribučním skladě, název, 

množství, šarže, expirace a parafa vyskladňujícího pracovníka. List slouží pro 

případnou kontrolu. Při přijmu je nezbytná kusová kontrola každé dodané 

krabičky léku. Podle dodacího listu se sleduje název léčiva, síla, počet kusů, 

šarže a expirace. Všechny data související s dodávkou jsou přenášeny do 

počítačového systému a při výdeji jsou opět odepisovány adresně, přesně 

vydané kusy. 

 Přebraná léčiva jsou poté, podle lékové formy a abecedy umísťovány do 

polic, regálů, šuplíků, lednice, u volně prodejných léčiv do výstavních skříněk    

a dalších pozic. Lékové forma určuje částečně i místo uskladnění do doby 

výdeje či prodeje. Uspořádání zboží mají lékárny nejen podle lékové formy, ale 
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také podle indikace. Indikace znamená účel léčby, účel použití. V lékárně je 

zboží skladováno podobně jako ve velkodistribučním skladu, podle povahy, 

druhu      a požadavků na skladování. Musí vyhovovat teplotním požadavkům, 

požadavkům na vlhkost a dalším kritériím. Státní ústav pro kontrolu léčiv dohlíží 

a kontroluje podmínky a zacházení s léčivy a také veškeré související praktiky 

od výroby, distribuce až po výdej konečnému pacientovi, zákazníkovi [9].   
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4. Lékárenský trh 

 Lékárenským trhem je nazýváno prostředí obchodu s léčivy v prostředí 

lékáren. Lékárna je specializovaný subjekt, kde jsou léčivé přípravky, léky 

prodávány za úhradu finančními prostředky nebo vydávány na lékařský předpis, 

kde cenu může částečně nebo plně hradit za pacienta jeho smluvní zdravotní 

pojišťovna. 

  Lékárnu nemůže provozovat kdokoliv. Majitel musí zaměstnávat odborný 

personál a splňovat veškerá náročná kritéria stávající legislativy, jak v oblasti 

vybavení, prostor tak i provozu. Počet lékáren stávajících a nově otvíraných 

lékáren se v průběhu let mění. Má zvyšující se tendenci. Od roku 1999 může 

být provozované odloučené oddělení výdeje léčiv a zdravotnických prostředků, 

tak zvané výdejny. Které jsou umísťovány do menších obcí a jsou pobočkami 

klasické lékárny. Na výdejnách nemusí být plně vybavená farmaceutická 

laboratoř k výrobě individuálně vyráběných léčivých přípravků, které je 

podmínkou pro schválení provozu klasické lékárny.   

obr. 3 – Územní rozdělení ČR 

 Na území 14 samosprávných celků, krajů (Jihočeský kraj, Jihomoravský 

kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, 

Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, 

Ústecký kraj, kraj Vysočina, Zlínský kraj), děleno na 86 okresů našeho státu, 

k datu 8. 4. 2012 je registrováno 2713 lékáren, včetně odloučených oddělení 

výdeje léčiv – tak zvaných výdejen, obr. 3. 
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 Lékárny máme různých typů. Poskytují kromě klasické výdejní činnosti, 

přípravy a informačního minima, ještě další různorodé doplňkové služby. Máme 

lékárny klasické, nemocniční, lékárny s internetovým prodejem po ČR nebo i do 

zahraničí, lékárny s pohotovostní službou, s rozšířenou pracovní dobou včetně 

sobot a nedělí, lékárny s odloučeným oddělením výdeje léčiv, dále 

specializované lékárny s přípravou cytostatik, se sterilní přípravou léčivých 

přípravků, nově také lékárny s možností výdeje na základě elektronického 

receptu, a nebo lékárny s povolením k distribuční činnosti.  

 V období 90. let po privatizaci, se stali majiteli lékáren převážně 

soukromí lékárníci. Postupem času se začaly objevovat lékárny s majitelem 

nelékárníkem, kdy vlastní provoz však musí zaštiťovat atestovaný, kvalifikovaný  

lékárník nebo lékárnice s dalším odborným farmaceutickým personálem. Vývoj 

počtu lékáren v jednotlivých letech ukazuje následující graf, obr. 4 a aktuální 

stav, tab. 4. 

4.1. Počet lékáren a OOVL v letech 1991 – 2011 (Súkl) 

 obr. 4 - Počet lékáren a OOVL v letech 1991 – 2011 (Súkl) 

 Z grafu, obr. 4, je patrné zvyšování počtu lékáren. Výjimečné období 

nastalo v letech 2007 a 2008, kdy počet lékáren poklesl. Zatímco v roce 2007 

bylo na území České republiky 2374 lékáren, v roce 2008 nastal pokles počtu 

lékáren na 2346 lékáren. V následujícím roce 2009 se opět množství zvýšilo na 

2370 lékárenských subjektů a trend v nárůstu pokračuje i nadále [13],[23].    



Pavla Vobrubová: Logistika léčiv, lékárenský trh a ekologická likvidace nepoužitých léčiv  

 

 2012                                                                                                                                            21 

 

tab. 4 - Březen 2012 –aktuální stav lékárenských subjektů v krajích a okresech ČR 

KRAJ OKRES lékárny+oovl KRAJ OKRES lékárny+oovl

Jihočeský kraj České Budějov. 52 Pardubický Chrudim 31

Český krumlov 16 kraj Pardubice 54

celkem Jindřichův Hrad. 27 152 lékáren Svitavy 28

178 lékáren Písek 18 Ústí n.O 39

Prachatice 19 Plzeňský Domažlice 19

Strakonice 17 kraj Klatovy 30

Tábor 29 Plzeň jih 19

Jihomoravský Blansko 31 celkem Plzeň město 51

kraj Břeclav 35 163 lékáren Plzeň sever 17

Brno -město 125 Rokycany 13

celkem Brno- venkov 40 Tachov 14

332 lékáren Hodonín 50 město Praha 1 30

Vyškov 22 Praha Praha 2 28

Znojmo 29 Praha 3 18

Karlovarský Cheb 37 Praha 4 61

kraj Karlovy Vary 37 celkem Praha 5 44

95 lékáren Sokolov 21 294 lékáren Praha 6 31

Kraj Havlíčkův Brod 23 Praha 7 15

Vysočina Jihlava 26 Praha 8 31

Pelhřimov 23 Praha 9 36

133 lékáren Třebíč 30 Středočeký Benešov 26

Ždˇár nad Sáz. 31 kraj Beroun 21

Královo- Hradec Králové 55 Kladno 32

hradecý kraj Jičín 21 Kolín 28

Náchod 37 celkem Kutná Hora 22

169 lékáren Rychnov n.K. 27 279 lékáren Mělník 22

Trutnov 29 Mladá Boleslav 25

Liberecký Česká lípa 28 Nymburk 24

kraj Jablonec n.N 24 Praha-východ 28

114 lékáren Liberec 42 Praha-západ 23

Semily 20 Příbram 28

Moravsko- Brunál 24 Ústecký Chomutov 25

slezský kraj Frýdek-Místek 58 kraj Děčín 40

Karviná 65 Litoměřice 33

celkem Nový Jičín 33 celkem Louny 19

311 lékáren Opava 38 198 lékáren Most 20

Ostrava 93 Teplice 31

Olomoucký Jeseník 11 Ústí n.L. 30

kraj Olomouc 70 Zlínský Kroměříž 27

Přerov 33 kraj Uherské Hrad. 44

celkem Prostějov 29 Vsetín 36

179 lékáren Šumperk 36 156 lékáren Zlín 49  
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4.2. Řetězcové lékárny  

     V posledních pěti letech vzniká velké množství řetězcových lékáren 

různých společností. Bývají navázané na velkodistribuční centra. Dochází také 

stéle častěji i k řetězení menších soukromých lékáren, kdy se společně snaží    

o větší moc při vyjednávání s dodavateli a výrobci. Řetězce mají společný 

jednotný marketink, používají stejné vizuální znaky, přístupy k zákazníkům, 

jednotný sortiment. Používají společné vyjednávací metody k zajištění 

výhodnějších podmínek a nákupních cen, obr. 5. 

obr. 5 – Řetězcové lékárny – TOP 6 

 K nejznámějším řetězcovým lékárnám patří lékárny Dr.Max, lékárny 

Pharmaland, které jsou nově přejmenované na Benu, lékárny Lloyds, 

Novolékárna, Vital. Soukromé lékárny s majitelem lékárníkem, které se účelově 

zřetězily spolu s dalšími lékárnami najdeme pod označením ,,Alphega, Moje 

lékárna, Družstvo lékáren, Valunio, Mgistra, Apo-tip, Ipc, Dinarin, Pharmia        

a další.    

 V České republice je v současnosti 208 Lékáren Dr. Max. Jsou umístěny 

především v Kauflandech a dalších obchodních centrech. Zaměřeny jsou 

převážně na cenu a nízké doplatky. Hlavním dodavatelem pro Dr. Max lékárny   

jsou velkodistributoři Pharmos a Gehepharma. V sortimentu řetězce je privátní 

značka Dr.Max , kterou přednostně prodávají v širokém portfoliu doplňků stravy. 
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 Pharmaland nově Benu, jsou samoobslužné lékárny zaměřené na to, být  

odborným partnerem pro pacienty s možností vyžádat si vydání lékové karty, 

jejíž prostřednictvím je pacient, na jakékoliv lékárně, v kterémkoliv městě  

umístění řetězce, monitorován vzhledem k nežádoucím účinků a interakcí 

různých léčiv a doplňků stravy. Celkový počet v ČR je nyní 118. Jsou umístěné 

především v supermarketech a centrech měst. Hlavním dodavatelem je 

především velkodistribuční společnost Phoenix. 

 Lloyds má rozmístěno 55 lékáren po celém území ČR. Lékárny jsou 

různě velké na různých místech. Výhradním dodavatelem pro LLoyds lékárny 

se stala Gehepharma. 

 Novolékárny bývají umístěné především v nákupních centrech. Působí 

celkovém počtu 23 lékáren v naší republice. 

 Vital v počtu 11 lékáren se snaží být podle své koncepce moderními 

lékárnami přizpůsobené současnému životnímu stylu. Jsou velké svou rozlohou 

a širokým sortimentem dostupným v samoobslužném uspořádání. Dodávky 

zajišťuje především distribuční společnost Phoenix. 

 Mezi soukromé lékárny navázané na velkodistribuci Alliance Healthcare,  

je navázáno 127 Alphega lékáren v České republice. Prioritou je individuální, 

odborný a ochotný přístup ke svým pacientům. 

 Moje lékárny‘‘ zásobuje především Pharmos a.s. Na území našeho státu 

je 322 těchto lékáren. Kromě běžného sortimentu disponují vlastní značkou 

Galmed, ve které jsou zastoupeny v různých indikacích léčiva i doplňky stravy.  

 Lékárny Družstva lékáren jsou zásobovány především distribuční 

společností Pharmos. Na území ČR je 122 lékáren. Cílem Družstva lékáren, je 

posilování  ekonomické a obchodní pozice soukromých provozovatelů lékáren,  

poskytování vysoké úrovně zdravotnických služeb pacientům.  

                      Do řetězce Valunio vstoupilo koncem roku 2011 celkem 122 

lékáren. Tyto lékárny se zaměřují na vysokou kvalitu služeb lékárníků pro 
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pacienty.  Poskytují kromě běžné lékárenské činnosti poradenskou službu, 

měření tlaku a cholesterolu, konzultace v oblasti prevence kouření.   

 Pharmia je řetězec 56 lékáren na území ČR. 

 Každý řetězec vydává pro zákazníky svůj leták, kde akčně nabízí 

vybrané druhy produktů od různých smluvních partnerů, výrobců za předem 

dohodnutou provizi a pro pacienta poskytuje zvýhodněnou cenu. Tak, aby 

přilákali zákazníky k nákupu právě v této lékárně.  

 Pro lékárenské subjekty jsou velmi důležité smluvní vztahy uzavírané 

s velkodistributory léčiv. Provázanost s distributorem přináší výhodnější nákup 

léčiv a dalšího lékárenského sortimentu. Každá lékárna má v současné době 

jednoho výhradního distributora, který jí garantuje nejvýhodnější procento při 

nákupu a druhého záložního distributora, Některé lékárny mají smluvní vztahy 

uzavřeny se všemi velkodistributory, avšak ve skutečnosti odebírají právě od 

dvou až třech podle výhodnosti nákupu a šíře dostupného sortimentu. 

Cenotvorba léčiv je regulovaná. Konečná cena pro pacienta je tak složená 

z ceny výrobce, přirážky distributora, DPH a marže lékárny. U regulovaných 

léčiv je daná maximální konečná cena, která nesmí být překročena a odvíjí se 

procentuálně od výrobní ceny [23]. 

 

4.3. Dodávky léčivých přípravků v období 

 Subjekty oprávněné distribuovat léčivé přípravky v ČR byli povinni do 

roku 2010 poskytovat hlášení o dodávkách čtvrtletně. V roce 2011 došlo ke 

změně a subjekty musí poskytovat SÚKLU hlášení v měsíčních intervalech. 

Součástí hlášení jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, dalších 

zdravotnických zařízení, u vyhrazených léčiv také prodejcům vyhrazených léčiv. 

Hodnocené  je množství distribuovaných léčivých přípravků v počtu balení, ve 

finančním vyjádření a v DDD/1000 obyvatel/den. Údaje o finančních nákladech 

jsou v cenách výrobce bez DPH [13]. 
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obr. 6 – Objem balení distribuovaných léčiv 2006 – 2010 ČR 

 Zatímco, uvedený graf, obr. 6, znázorňuje množství obchodovaných 

balení léčivých přípravků v jednotlivých čtvrtletích, dále v tabulce, tab. 5, je 

souhrn nejen množství balení, ale také finanční náklad na ně, uvedený 

v cenách výrobce bez DPH, pro snadné porovnání jednotlivých let. Je zde 

přepočtené a uvedené také množství definovaných denních dávek na jeden 

tisíc obyvatel a den. 

tab. 5 – Počet balení, finanční náklady a definované denní dávky 2006 - 2010 

rok celkový počet(mil.ks) DDD(mil.) finanční náklady(mld.) 

2006 320,01 4904,77 43,63 

2007 343,12 5610,92 50,10 

2008 317,66 5308,69 52,85 

2009 311,93 5546,32 58,23 

2010 304,36 5807,03 58,85 

2011 297,14 5856,25 58,72 
 

 

 Jak vyplývá z údajů poskytnutých Státním ústavem pro kontrolu léčiv na 

základě povinného hlášení distributorů v letech 2006 a 2007 byl zvyšující se 

trend dodaného množství léčiv do lékáren a zdravotnických zařízení. Informace 

jsou uvedeny včetně dodávek do zahraničí. V roce 2008 dochází ke změně.   

Počet obchodovaných balení se meziročně snižuje. Rozdíl mezi rokem 2008 až 

2011 je snížení o 6,5 %. V tomto zlomovém roce byly pro pacienty zavedeny 

regulační poplatky, což zapříčinilo snižující se trend v počtu prodaných balení. 
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V roce 2008 vydaly domácnosti ČR na regulačních poplatcích 5,57 miliard Kč, 

v roce 2009 to bylo 5,78 miliard Kč a v roce 2010 činily regulační poplatky 5,62 

miliard korun. Nejvíce bylo vybráno za poplatky na recept. /ČSÚ/  Naopak 

neustále vzrůstají finanční náklady na léčiva a to v letech 2008 až 2011 o 5,8 

%. Roste také počet spotřebovaných denních dávek. Je užíváno méně balení 

s vyšším počtem denních dávek za vyšší cenu [16]. 
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5. Zpětný odběr nepoužitých léčiv 

 Na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou některé druhy 

výrobků po skončení jejich životnosti (užívání) odebírány od veřejnosti zpět. 

Dále jsou zneškodňovány a ty, které lze ještě opětovně k něčemu využít, tak 

recyklovány. Obce na tyto materiály nechávají umísťovat na veřejných 

prostranstvích speciální sběrné kontejnery na tříděný odpad nebo zřizují sběrné 

dvory. Z běžného odpadu je snaha vytřídit především papír, sklo, plasty.    

Součástí každé domácnosti, bývají také léčiva (léky). Podle Zákona č.378/2007 

Sb. o léčivech, jsou za zpětný odběr nepoužitých léčiv, odpovědní 

provozovatelé  lékáren. 

5.1. Životní cyklus léčiva 

 

  

 

 

 

 

 

obr. 7 – Životní cyklus léčiva 

 Prvním krokem ke vzniku nového léčiva, obr. 7,  je objev a prozkoumání 

léčivé látky, která je nositelem léčebného účinku. Léčivou látkou bývají různé 

druhy látek přírodního nebo i chemického charakteru. Objevení bývá náhodné 

nebo naopak, v dnešní době se hledají a zkoumají různé látky, které by mohly 

mít specifický účinek na různé druhy závažných onemocnění. Několik století 

nazpět lidé znali a využívali léčivých účinků rostlin, které byly empiricky 

ověřené. Ve 20. století s rozvojem vědy v oblasti chemie, především syntetické 
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organické chemie a biologie, zejména farmakologie, bylo umožněno izolovat     

a modifikovat právě účinné léčivé látky [24].  

 Výzkumem a vývojem léčiv se zabývají různé farmaceutické firmy a další 

státní instituce. Na území České republiky jde především o Akademii věd 

v Ústavu organické chemie a biochemie, Farmakologický ústav ČSAV, 

Mikrobiologický ústav AV ČR v Praze, Ústav experimentální biofarmacie 

v Hradci Králové, Interfarma Praha i další výrobci léčiv. 

 Uvedení léčivého přípravku předchází dlouholetý vývoj. Léčivo musí 

projít klinickým hodnocením, které probíhá v několika fázích. Každá fáze je 

zaměřena na snášenlivost organismu, dávkování, chování léčivé látky 

v organismu, účinnost, vhodné indikace, bezpečnost, nežádoucí účinky. 

Z poznatků je vyhotovována klinická studie. Zkoumání probíhá nejprve 

laboratorně dále na zvířatech a v poslední fázi také na skupinách dobrovolníků - 

pacientů, za asistence odborných lékařů. Každé pracoviště, ve kterém studie 

probíhá, musí být zaručené standardy správné klinické praxe. Je potřebné 

vysoce kvalifikované specializované pracoviště podle druhu léčiva. Výsledkem 

klinického hodnocení je stanovení nejvhodnějšího dávkování pro pacienta, kdy 

je přípravek účinný s minimálním rizikem nežádoucích účinků.  Slouží k ověření 

bezpečnosti a účinnosti léčiva. Povolení ke zkoušení na lidech uděluje SÚKL za 

asistence etické komise.  

 Další etapou je registrace nového léčiva Státním ústavem pro kontrolu 

léčiv nebo Evropskou lékovou agenturou. V této fázi jsou posouzeny 

předložené výsledky klinického hodnocení a další požadavky zákona týkající se 

kvality zpracovávaných surovin, zajištění správné výrobní praxe a další.   

 Registraci léčivého přípravku je proces schvalovacího řízení, vede          

k povolení uvedení léčiva na trh. Důvodem je minimalizace předvídatelných 

rizik,  hodnocena je doložená účinnost, jakost a bezpečnost léčivého přípravku. 

 Rozlišujeme několik typů registračních procedur: 

 Národní- registrovaný pouze v jednom státě 
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 Vzájemného uznání-registrovaný v jednom státě EU národně, na těchto 

podkladech registrace v dalších zemích 

 Decentralizovaná- zahájení registrace v jednom státě, další 

zainteresované země posoudí souběžně i pro svou zemi  

 Centralizovaná-hodnocení zajišťuje EMA, registraci uděluje pro celou 

EU     

 Požadavkem registračního řízení je dodání na trh pouze účinného, 

kvalitního a bezpečného léčiva, doložení chemické povahy léku, výrobních 

kroků, opatření při kontrole kvality, vstupních surovin i konečného léčiva, 

doložení testů stability, použití správné výrobní praxe. Výstupem je hodnotící 

zpráva včetně odsouhlasení informačních textů a obalového materiálu 

doprovázející léčivý přípravek, cena léčiva, druh výdeje a výše úhrady ze 

zdravotního pojištění. Správním rozhodnutím, ,,Rozhodnutí o registraci‘‘ je 

žadateli, výrobci povoleno léčivo uvést na lékárenský trh. Každý lék i každá 

jednotlivá léková forma tohoto léku má své registrační číslo na obalu. Na obalu 

je uvedeno datum expirace. Ve chvíli, kdy je lék uveden do trhu, sledování 

nekončí. Začíná hodnocení v praxi, nazvané poregistrační sledování. V případě 

neočekávaných nežádoucích účinků jsou doplněny další příbalové informace. 

Při projevu závažných nežádoucích účinků je léčivo staženo z trhu [24]. 

 Obchodování s léčivy začíná od výrobce, který dodává na základě 

objednávky daného množství do velkodistribučních skladů. Tam je zaskladněno 

na připravené skladové pozice. Ze skladů, na požadavek lékáren, pokračuje 

léčivo za podmínek správné distribuční praxe do lékárny. Zde je taktéž 

zaskladněno a na požadavky pacientů, vydáváno nebo u volně prodejných léčiv 

prodáváno pacientovi, zákazníkovi ke spotřebě, léčbě.  

 Odborní pracovníci zacházející s léčivy, mají povinnost omezit na 

nejnižší možnou míru nepříznivé důsledky působení léčiv na zdraví člověka      

a veřejné zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí. Musí dodržovat pokyny 

k zacházení s léčivým přípravkem, stanovené v souladu se souhrnem údajů     

o léčivém přípravku. Samozřejmostí je dodržování správné lékárenské praxe. 
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Správnou lékárenskou praxí se rozumí soubor pravidel, která zajišťují, aby se 

příprava, uchovávání, skladování a jejich výdej uskutečňovaly v souladu 

s požadavky na jejich jakost, bezpečnost a informovanost pacientů, se 

zamýšleným použitím léčiv dle příslušné dokumentace. 

 V případě, že pacient, zákazník léčivo z nějakého důvodu nevyužije, 

nespotřebuje nebo nestačí spotřebovat do doby expirace, stává se odpadem. 

Expirací se rozumí doba použitelnosti, která je vyznačena na obalu léčiva. Je 

zde datum do kdy, při dodržení správného skladování, můžeme léčivo použít. 

Výrobce do konce expirace ručí za účinnost a kvalitu daného léku. Po uplynutí 

doby použitelnosti, by neměly být léky nadále užívány.  

Zneškodňování léčiv 

 Léčiva nevyhovující jakosti s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná 

nebo připravená za jiných podmínek než předepsaných, poškozená nebo 

nespotřebovaná (takzvaná nepoužitelná) musí být zneškodněna včetně jejich 

obalů, řádnou cestou tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat 

nebo životního prostředí. Tato léčiva patří mezi nebezpečný odpad a neměla by 

končit v běžném domácím odpadu, v popelnicích. Při nakládání s nimi se musí 

postupovat stejně, jako s nebezpečným odpadem. Musí být vedena také řádná 

evidence.  

 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů v §88   

a §89 stanovuje provozovatelům lékáren povinnost převzít nepoužitelná léčiva 

od zákazníků, pacientů a široké veřejnosti, skladovat je ve vhodných nádobách     

a předat k vhodné likvidaci (zneškodnění). Tato služba je pro veřejnost 

bezplatná a má zamezit nevhodnému nakládání s léčivy. Měla by zabránit 

vhazování prošlých léčiv do kontejnerů na komunální odpad, či jinému 

nevhodnému odstranění z domácnosti.  Přeci jen jde o nebezpečný odpad, 

který by mohl způsobit nevratné poškození zdraví v podobě otravy nebo 

poškození životního prostředí.  

 Léčiva nelze recyklovat, mají rozlišné složení, každé léčivo je jiné 

chemické povahy. Pouze papírová součást balení (obalový materiál, letáček 
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s návodem) spadá do recyklovatelné oblasti. Za zneškodňování tohoto odpadu 

bývá zodpovědná pověřená fyzická nebo právnická osoba na základě souhlasu 

uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti anebo, jde-li o radioaktivní 

léčiva Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Financování je zabezpečeno 

ze státního rozpočtu, poskytováním neúčelové dotace Ministerstvem financí na 

žádost příslušného kraje, příloha 2.  

 V praxi to chodí následovně. Pacient nebo zákazník neupotřebené léčivo 

odnese do kterékoliv lékárny, kde ho vhodí do uzavřené nádoby k tomu určené 

nebo předá odbornému personálu. Krajem vybraná a smluvně zajištěná 

společnost, prostřednictvím svého odborně vyškoleného personálu sváží tento 

odpad v pravidelných intervalech. Neupotřebené léky jsou ještě v lékárně 

vloženy do vyhrazeného igelitového pytle a zváženy na příruční váze. Majitel 

dostává potvrzení, kolik kilogramů bude zneškodněno. Nebezpečný odpad 

doprovází evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů. Obsahuje 

informace o odesílateli, příjemci, místo nakládky, místo vykládky, dopravce       

a příslušná potvrzení mezi jednotlivými články stvrzené razítkem . 

 Pověřená firma takto přepraví odpad k likvidaci. Neupotřebená a prošlá 

léčiva jsou spalována ve spalovnách za přísných bezpečnostních předpisů.  

 Dále se budu zabývat regionálním vyhodnocením likvidace 

neupotřebených léčiv na území Ústeckého kraje.  Podklady poskytl odbor 

Životního prostředí Ústeckého kraje. 
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6. Vyhodnocení a meziroční porovnání nákladů 
na likvidaci nepoužitých  

 V Ústeckém kraji o rozloze 5 335 kilometrů čtverečních, na území sedmi  

okresů, žije přibližně 827 992 obyvatel (12/2011). Lékárenská péče je zde  

poskytována 198 lékárenskými subjekty, kde mají občané možnost odevzdávat 

nevyužitá odpadní léčiva. Ze zákona č. 378/2007 Sb., o léku mají lékárny 

celého státu, tedy i Ústeckého kraje povinnost zajišťovat zpětný odběr 

nevyužitých léčiv [2]. 

6.1. Likvidace nevyužitých léčiv v Ústeckém kraji 

Likvidaci odevzdaných, shromážděných odpadních léčiv od široké 

veřejnosti zajišťuje certifikovaná společnost SITA. Jde o společnost, která na 

základě výběrového řízení a uzavření smluvního vztahu s Odborem životního 

prostředí Krajského úřadu v Ústí nad Labem, zajišťuje na dobu 2 let svoz          

a likvidaci odpadních léčiv, příloha 1. SITA působí celorepublikově, nabízí 

komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství za využití moderních 

metod. Svoz probíhá ve dvouměsíčních intervalech a musí ho zajišťovat 

specializovaný dopravce. Na Ústecku jde o ECHOconsult s.r.o.. Nevyužitá 

léčiva jsou likvidována spalováním ve spalovně Trmice. Kapacita této spalovny 

je 16 000 tun, zpracovat zde můžou až 30 tun odpadu denně. Část tepelné 

energie vzniklé spalováním je dále dodáváno do teplárny Trmice a dále 

využíváno k dodávkám tepla pro Ústí nad Labem.  

Porovnání let 2005 – 2011 

 V uplynulých osmi letech, se množství odpadních léčiv odevzdaných 

veřejností do lékáren na likvidaci, výrazně neliší. V jednotlivých svozech, jak 

ukazuje tabulka, tab. 6 a graf, obr. 8, se pohybuje v rozmezí zhruba jednoho 

tisíce kilogramu. Nejmenší množství odevzdané jedním svozem bylo v roce 

2005 a to 1899 kg. Naopak nejvyšší množství vrácených odpadních léčiv v roce 

2011 a to 3195 Kg. 

 



Pavla Vobrubová: Logistika léčiv, lékárenský trh a ekologická likvidace nepoužitých léčiv  

 

 2012                                                                                                                                            33 

 

tab. 6 – Souhrnné informace k zneškodnění odpadních léčiv 2005 - 2011 

  
celkem 

Kg 

náklady 
celkem bez 

DPH   celkem Kg 
náklady celkem bez 

DPH 

2005 2604 29946 2007 2760 40020 

  2343 2694,5   2477 35916,5 

  2115 24322,5   2261 32784,5 

  2516 28934   2245 32555 

  1899 21838,5   2511 36409,5 

2006 2485 28577,5 2008 2581 37424,5 

  2086 23989   2638 38251 

  2058 23667   2570 37265 

  2003 23034,5   2120 30740 

  2449 28163,5   2266 32857 

        2582 37439 

2009 2659 38555,5 2011 3178 49259 

  2774 40223   3195 49522,5 

  2434 35293   2635 40842,5 

  2409 34930,5   2612 40486 

  2283 33104   2523 39106,5 

  2390 34655 
   

2010 2890 41905 
     2557 37076,5 
     2831 41049,5 
     2543 36873,5 
     2708 39266 
     2796 40557 
   

 

 Náklady na likvidaci však vzrůstaly. V letech 2005 a 2 006 byla cena 

jednoho zlikvidovaného kilogramu 11,50 Kč bez DPH, obr. 9. V rozmezí let 

2007 až 2010 se zvýšila tato cena na 14,50 Kč bez DPH. V loňském roce došlo 

opět k nárůstu o jednu korunu na 15,50 Kč bez DPH za jednotkovou cenu 

jednoho kilogramu  zneškodňovaného léčiva.  

 Rostly současně i náklady na dopravu, kdy v posledních třech letech byl 

náklad na jeden ujetý kilometr 15 Kč bez DPH. Z intervalu dvou let 2010 a 2011 
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 dostáváme průměrný počet 12 180 ujetých kilometrů, za průměrnou cenu 

dopravy 184 425 Kč bez DPH, při svozu v průměrných 15234 Kg odpadových 

léčiv ze zpětného odběru lékáren, za cenu zneškodnění -227 986 Kč bez DPH. 

Průměrný roční náklad v tomto období při 20 % DPH byl 494 893 Kč. 

V konečném propočtu, je skutečný průměrný celkový náklad na likvidaci            

1 kilogramu nespotřebovaných léčiv 32, 50 Kč. 

obr. 8 – Náklady a množství likvidovaného množství léčiv 2005 – 2011 v rámci kraje 

Součástí faktury proplácené Odborem životního prostředí Krajského úřadu 

v Ústí nad Labem společnosti SITA, je také doprava a DPH. Stejné částky, na 

základě žádosti Ministerstvo financí (odbor financování územních rozpočtů) ve 

formě dotace přefinancuje zpět Krajskému úřadu. Žádost je podávána 

v pravidelných čtvrtletních intervalech. 

V ročním vyjádření skutečných hodnot se můžeme podívat na vzrůstající  

trend ve finančním vyjádření nákladů na likvidaci odpadních léčiv v Ústeckém 

kraji.  
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obr. 9 – Porovnání množství a cen zneškodněných léčiv v rámci kraje 2005 - 2011 

Za uplynulých sedm let bylo na Ústecku potřeba zlikvidovat 85 087 Kg 

odpadových léčiv, vrácených zákazníky do lékáren na základě nařízení zákona 

č. 378/2007 Sb., o léčivech, obr. 10. Procentuálně vyjádřeno, je změna počátku 

období  - rok 2005 a posledního období - rok 2011 navýšení o 8,1 %. Budeme-li 

počítat v průměrných číslech, vezmeme počet lékáren z posledních 3 let (192), 

pak každá lékárna za vyhodnocované období 7 let, shromáždila a odevzdala    

k likvidaci 443 Kg od široké veřejnosti. 

obr. 10 – Množství zpětného odběru léčiv 2005 - 2011 

Náklady na likvidaci léčiv ze zpětného odběru lékáren, na 

území Ústeckého kraje v období let 2005 až 2011 byla 1 270 231 Kč bez DPH, 

obr. 11. Mezi rokem 2005 a 2011 je téměř 50 % (skutečnost-49,1%) nárůst.  
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obr. 11 – Náklady na likvidaci léčiv 2005 - 2011 

Nejvíce se zvýšila cena dopravy, která téměř dosahuje nákladů na 

vlastní likvidaci. V roce 2010 je cena dopravy rovna 84 % ceny vlastní likvidace 

a v roce 2011 je to 77 % ceny likvidace bez DPH. 

 tab. 7 – Náklady na dopravu a celkovou likvidaci léčiv v rámci Ústeckého kraje 2010-2011 

  

rok 
počet Km 

cena bez 
DPH 

náklad na likvidaci bez 
DPH 

celkem likvidace bez 
DPH 

2010 13264 198960 236727 435687 

2011 11296 169440 219216 388656 

Sečteme-li obě položky, dostáváme celkové náklady na likvidaci 

odpadních léčiv Ústeckého kraje v letech 2010 a 2011. V roce 2010 činila cena 

likvidace odpadních léčiv ze zpětného odběru lékáren 435 687 Kč a včetně 20 

% DPH 522 824 Kč. V roce 2011 byla tato hodnota nižší a to 388 656 Kč bez 

DPH. Včetně 20 % DPH vydal Ústecký kraj a zároveň Ministerstvo financí 

466 387 Kč. Předpokládáme-li v posledních dvou letech podobný vývoj             

a chování široké veřejnosti v oblasti plýtvání léčiv ve všech 14 krajích ČR, pak 

náklad na likvidaci odpadních léčiv ze zpětného odběru by činil 5 985 301 Kč 

s DPH za rok. Přepočítáme-li náklady na jednoho obyvatel Ústecka (835 402 

rok 
počet 
Km 

cena bez 
DPH 

náklad na likvidaci bez 
DPH 

celkem likvidace 
bez DPH 

2010 13264 198960 236727 435687 

2011 11296 169440 219216 388656 
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obyvatel) a vynásobíme současným počtem obyvatel ČR (10 562 214 obyvatel), 

dostáváme sumu 5 405 270 Kč s DPH za rok.  

 

7. Závěr 

 Cílem práce bylo popsat způsob logistiky léčiv na lékárenském trhu. 

Popsat proces a cestu léčiva od výrobce k pacientovi a naopak                          

u nespotřebovaných léčiv, cestu od pacienta, zákazníka k likvidaci a zhodnotit 

následné finanční náklady.  

 Farmaceutická výroba, výroba léčiv je zvláštní odvětví výroby, kde jsou   

kladeny vysoké nároky na všechny články procesu, Stejně tak jsou vyžadovány 

specifické náležitosti při manipulaci a obchodu s léčivy. Bezpečnost je na 

prvním místě. Po dlouhém procesu vývoje a prověřování, míří na lékárenský trh  

pouze ověřená bezpečná léčiva s náležitými informacemi v oblasti použití         

a dávkování.  

 Popisuji zde proces a cestu léčiva od výrobce k zákazníkovi, která je 

zajišťovaná velkodistributory, distributory a lékárnami. Distributoři                       

a velkodistributoři jsou specifické subjekty, které na základě splnění přísných 

kritérií, mají při zajištění správné distribuční praxe, povolení obchodovat 

s léčivy. Zatím co počet velkodistributorů se v uplynulých pěti letech nezměnil, 

menších distributorů přibývá. Tvoří je především majitelé soukromých lékáren, 

kteří si tímto podnikáním dorovnávají finanční zisk. 

 Lékárenský trh se neustále mění. Za uplynulé období od roku 2008 počet 

lékárenských subjektů vzrost až na stávajících 2753. Přibývá stále více velkých 

řetězcových lékáren se schopností ovlivnit motivaci zákazníků právě k nákupu 

v daném řetězci. Soukromé lékárny se brání odlivu zákazníků umělým 

shlukováním do virtuálních řetězců. Pomocí jednotného marketinku taktéž 

působí na loajalitu svých zákazníků.  

 Množství léčiv zobchodovaných od roku 2008, kdy došlo ke zvratu          

a  byly zavedeny regulační poplatky,  neustále meziročně klesá. Vzrůstá počet 
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denních dávek léčiv pro pacienta, avšak za poslední dva roky (2010,2011) 

zaznamenáváme mírnou stagnaci. Ve finančním vyjádření je tomu podobně. Po 

zlomovém roce 2008, vyjádřeno pro snadné srovnání ve výrobních cenách bez 

DPH, je stav téměř stejný. Za poslední tři roky osciluje mezi 58,23 až 58,72 

miliardami Kč bez DPH v cenách výrobce. 

 Z výsledků analýzy je patrné, že nastavení lékové politiky ke stabilizaci 

veřejných rozpočtů v oblasti léčiv, v podobě degresivní marže a regulačních 

poplatků, z mého pohledu zafungovalo a množství  denních dávek a náklady na 

obchodovaná léčiva se drží přibližně na stejně úrovni. 

 Léčiva, tak jak nám pomáhají, jsou schopna ovlivňovat průběh nemocí, 

léčit nebo tlumit nepříjemné příznaky, na druhou stranu při nevhodném 

zacházení s těmi, co nejsou využita k léčbě, ke které jsou určena, zatěžují 

naše, životní prostředí. V rámci zpětného odběru vybraných druhů 

nebezpečného odpadu, tak také léčiva, která jsou zahrnuta mezi nebezpečný 

odpad, musí být vrácena fyzickými osobami zpět do lékáren a zneškodněna 

vhodným způsobem.  

 Dále tato práce pojednává o zajištění likvidace odpadních léčiv ze 

zpětného odběru, Krajskými úřady a také postup profinancování. Množství 

odpadních léčiv se meziročně rapidně nezvyšuje, ale mnohem víc se  zvyšuje 

cena této zakázky.  

 Vyhodnocení nákladů a množství zlikvidovaných léčiv a také o finanční 

vyjádření pojednává kapitola 6. Ze srovnání dat jednotlivých let je patrné, že 

nákladovost likvidace odpadních léčiv na Ústecku v roce 2005 ve srovnání 

s rokem 2011 je dvojnásobná. Podle přepočtu na obyvatele a stávajícího 

vývoje, plýtváním s léčivy ochuzujeme státní rozpočet ČR zhruba  o 5 405 270 

Kč s DPH za rok. Zatím co nastavení regulace v oblasti výdeje léčiv státní 

správou, mělo efekt, v plýtvání s léčivy se toto vůbec neodrazilo. Veřejnost 

nezmění své chování v oblasti správného nakládání, vlastní spotřeby. 
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příloha 2 – Žádost o dotace 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor životního prostředí  a zemědělství 
                                                                                        
                                                            Ministerstvo financí 
                                                            Jan Zikl 
                                                            ředitel odboru financování úz. rozpočtů 
                                                            Letenská 15 
                                                            118 10 Praha 1 

 
 
Datum:  23.1.2012 
JID: 12093/2012/KUUK 
Číslo jednací:  220/ZPZ/2012 
Vyřizuje:                     Ing. Veronika Dařílková  
Tel/mobil:                   475 657 165 / 602 121 374 
E-mail/linka: darilkova.v@kr-ustecky.cz 
 
 

 
Žádost o uvolnění dotace ze státního rozpočtu za odstranění nepoužitelných 

léčiv  
 

V souladu s § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, žádáme o uvolnění dotace ze státního rozpočtu 
Ministerstva financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové 
financování, a to na náklady za odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren v Ústeckém 
kraji, odevzdaných občany ve  4. čtvrtletí roku 2011.  

Přílohou zasíláme kopie faktur za dopravu a odstranění odpadu 20 01 32, a dále rozpis 
nákladů za odstranění léčiv dle jednotlivých lékáren  a rozpis nákladů za dopravu.  
 
Soupis nákladů: 
 

Číslo faktury Datum  
usk.zdan.pln. 

Datum 
vystavení 

Celkem k úhradě 
(Kč) 

0119102396 30.11.2011 6.12.2011 41 634,- 

0119102239 30.11.2011 6.12.2011 56 879,- 

                98 513,- 

 
 

RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
Přílohy: 
kopie faktury č. 0119102396  - vyúčtování dopravy 
kopie faktury č. 0119102239  - vyúčtování odstranění léčiv 20 01 32 
1x rozpis nákladů dle jednotlivých lékáren – listopad/2011 
1x kopie záznamů o provozu vozidla nákladní dopravy – listopad/2011  

mailto:darilkova.v@kr-ustecky.cz

