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TISKOVÁ ZPRÁVA
Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL nebo Ústav) prošel v uplynulém roce rozsáhlými změnami.
Změna organizačního uspořádání Ústavu, zvýšení důrazu na efektivitu procesů a otevírání se vnějšímu
světu, to jsou hlavní kroky uplynulého roku. Nové nastavení priorit bylo mimo jiné potvrzeno procesním
auditem, provedeným společností Ernst & Young. Ústav také úspěšně prošel certifikačním auditem v oblasti
implementace normy ČSN ISO/IEC 27001:2005
Změny, kterými SÚKL prošel, lze vypozorovat i na webových stránkách ústavu, jež dostaly nový,
uživatelsky příjemný vzhled. Změna webu je odrazem snahy o čtivost, přehlednost zveřejňovaných textů i o
jejich vyšší přidanou hodnotu pro laické a odborné návštěvníky webu.
Novinkou na webu je rovněž sekce pro novináře, kde lze nalézt doplňující či upřesňující informace ke
článkům v médiích týkající se lékové problematiky. Text v této části webu lze chápat i jako možnou edukaci
novinářské veřejnosti.
Statistiky SÚKL ukazují, že v uplynulém roce vzrostl počet nových lékáren nejméně od roku 1991. Počet
odloučených oddělení výdeje léčiv dokonce poprvé od roku 1999 klesl. Tento trend již ukazuje na
přesycenost trhu lékárenské péče.
V 1.Q. 2008 došlo v porovnání s 4.Q 2007 k výraznému poklesu spotřeby léčivých přípravků vázaných na
recept (z 61 mil. balení na 49 mil. balení). Ve finančním vyjádření to představuje pokles o necelou 1
miliardu korun. Ve stejném období naopak vzrostla spotřeba volně prodejných léků a vyhrazených léčiv (z
33,4 mil. na 34,4 mil. balení). V meziročním srovnání spotřeby léčiv se potvrzuje nastartovaný trend
přesunu k náročným medikamentům.
V rámci boje proti padělkům léčivých přípravků došlo vloni na základě podnětu SÚKL k odstranění 23
webových stránek, které odporovaly Zákonu o některých službách informační společnosti. Jedná se o
nejvyšší číslo za uplynulé tři roky. Při inspekcích bylo rovněž zjištěno dosud nejvíce padělků a nelegálních
přípravků – celkem 13.
Na SÚKL přešly od 1. ledna 2008 kompetence v oblasti cenové a úhradové regulace, které dosud příslušely
do gesce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR. Ústav rozhoduje o maximálních, tj.
nejvyšších možných, cenách výrobce léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a provádí
cenovou kontrolu. Ústav rovněž stanovuje výši a podmínky úhrady přípravků ze zdravotního pojištění.
Transparenci procesu rozhodování SÚKL zajišťuje nahlížením do dokumentace v rámci správního řízení.
Přístup k dokumentaci má kdokoliv - nejen při osobní návštěvě úřadu, ale zcela nově i prostřednictvím
elektronického nahlížení. Všechny potřebné informace o průběhu řízení i o jeho výsledku (přehled
rozhodnutí) lze nalézt na webových stránkách, v sekci „Úřední deska“.
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Od 1. ledna 2009 bude možné se v lékárnách setkat s novou kategorií výdeje léčivých přípravků – bez
lékařského předpisu s omezením. Do této skupiny budou zařazena léčiva, jejichž správné použití
předpokládá nezbytně odbornou poradu s farmaceutem nebo jsou často a v širokém rozsahu nesprávně
používána. V současné době probíhá připomínkové řízení v rámci SÚKL, následně bude pozvána k diskuzi
odborná i laická veřejnost.
K témuž datu bude v ČR zřízeno a uvedeno do provozu centrální úložiště elektronických receptů, jehož
správcem je ze zákona Státní ústav pro kontrolu léčiv. Úložiště je primárně určeno k přijímání a
shromažďování elektronických receptů a mělo by zjednodušit komunikaci mezi předepisujícím lékařem a
lékárníkem. Elektronické recepty (e-Preskripce) jsou podobně jako celá koncepce eHealth v poslední době
velmi často diskutovaným pojmem. Hlavní předností systému bude možnost evidence receptů, plná kontrola
lékové proskripce pacientem, zvýšení bezpečnosti pacienta při souběžném předepisování více léčiv různými
lékaři, snížení počtu omylů při proskripci a výdeji léčiv.
Ústav rovněž připravuje v rámci svých internetových stránek spuštění speciální sekce určené laické
veřejnosti. Snahou SÚKL je v tomto případě koncentrace maximálního množství informací o léčivých
přípravcích na jednom místě. S tím souvisí i zvýšení mediální informovanosti. Proto SÚKL do budoucna
plánuje častější setkání s novináři.
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