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LÉKÁRNY V ČR
Kde hledat schválené lékárny v ČR a další informace



Státní ústav pro kontrolu léčiv

Všechny schválené lékárny, včetně lé-
káren s odloučeným výdejem léčiv  
a zdravotnických prostředků a prodej-
ců vyhrazených léčiv, jsou k dispozici  
v Databázi lékáren na portálu 
Olécích.cz. Aktuálně je v ČR více než  
2 500 schválených lékáren.

Lékárny je v databázi možné vyhledávat 
podle regionů a měst. U každé lékárny 
je kromě jiného uveden její kód, název, 
typ, adresa a zpravidla také telefon, 
email, webové stánky, pokud je lékárna 
zřídila. Databáze je pravidelně aktuali-
zována.

Schvalování nové lékárny

Oprávnění k provozování lékárny jako 
nestátního zdravotnického zařízení 
vzniká rozhodnutím  o registraci vyda-
ným Krajským úřadem, Magistrátem 
hlavního města Prahy nebo Minister-
stvem zdravotnictví ČR. 

Oprávnění je možné získat pouze při 
splnění zákonných požadavků, mezi 
které patří především:

zajištění technických a věcných po-
žadavků na vybavení (velikost jed-
notlivých prostor, nutné přístroje pro 
běžný chod lékárny atd.),

splnění hygienických požadavků na 
provoz zdravotnického zařízení,

zajištění kvalifikovaného personálu 
(farmaceut, farmaceutický asistent  
a sanitář pro zařízení lékárenské 
péče).

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 
ověřuje věcné a technické vybavení 
lékárny ve vztahu k rozsahu jí vyko-
návané činnosti a vydává budoucímu 
provozovateli závazné stanovisko, které 
je povinnou součástí žádosti o udělení 
oprávnění. 



Státní ústav pro kontrolu léčiv

Dohled nad činností lékáren

Plnění legislativních požadavků souvisejících s čin-
ností lékáren pravidelně kontrolují inspektoři Stát-
ního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

Kontrola SÚKL je zaměřena na požadavky zákona 
o léčivech, zákona o návykových látkách, zákona  
o cenách a zákona o regulaci reklamy. Součástí 
kontroly je rovněž ověření věcného a technického 
vybavení lékárny pro poskytovaný rozsah činnosti 
a odběr vzorků léků pro účely průběžné kontroly 
jejich jakosti.

Předmětem kontrol SÚKL v lékárnách je například:

dodržování zásad přípravy a úpravy léků, 
výdej léků včetně zásilkového výdeje,
dodržování podmínek pro uchování léků, léči-
vých a pomocných látek,
vedení a uchovávání provozní dokumentace lé-
kárny,
zacházení s návykovými látkami a léky, které je 
obsahují, a vedení evidence o jejich výdeji a ná-
kupu,
dodržování pravidel cenové regulace u všech 
léků a potravin pro zvláštní lékařské účely hraze-
ných ze zdravotního pojištění,
evidence reklamací a nežádoucích účinků léčiv
evidence hlášení a provedená opatření u léků se 
závadou v jakosti
a další.

Kontroly jsou prováděny v souladu s ročním plá-
nem činnosti a dále na základě podnětů nebo stíž-
ností zaslaných SÚKL odbornou i laickou veřejností 
nebo jinými orgány státní správy.
 
Každoročně je v lékárnách provedeno okolo 1 000 
kontrol, z toho přibližně 5 % z nich je cílených, tedy 
provedených na základě podnětu.

Na portálu Olécích.cz je k dispozici kompletní pře-
hled provedených kontrol v jednotlivých letech.   



Sortiment lékáren

Rozsah nabízeného sortimentu ovlivňuje především poptávka pacientů směřujících 
do dané lékárny.

V ČR je obchodováno více než 8 000 variant léků. Není tedy možné, aby lékárna měla 
kompletní sortiment všech dostupných léků. Proto každá lékárna přizpůsobuje svůj 
sortiment poptávce pacientů v dané lokalitě. Např. nemocniční lékárna má na skladě 
především přípravky, které jsou běžně předepisovány v rámci nemocnice, lékárna  
v obchodním centru bude mít širší sortiment volně prodejných léků či doplňkového 
sortimentu.

Lékárna však může lék, který nemá na skladě, pro konkrétního pacienta objednat. 
Dodací lhůty jsou dnes velmi krátké, a potřebné léky si tak pacient může vyzvednout 
obvykle ještě tentýž den nebo nejpozději den následující.
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