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Chceme 
se odlišit,
ne někoho 
kopírovat

Přesně před rokem začala vznikat nová síť 
lékáren s názvem Na zdraví. Nyní je v ní 
dvanáct lékáren a přibývají další. O tom, jaké 
jsou plány ohledně expanze této sítě a hlavně 
jejího zaměření, jsme si povídali s Rudolfem 
Matějkou, ředitelem divize Medical investiční 
skupiny DRFG, která jmenované lékárny 
provozuje.
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Jak celkově hodnotíte loň-
ský vývoj v lékárenství, kde 
jste začali nově působit? 
Co vás nejvíc zaujalo 
či překvapilo?
Osobně mě nejvíc překvapilo znovuzvolení 
doktora Chudoby prezidentem lékárnické 
komory. Z mého pohledu se totiž na lékáren-
ském trhu nic zvláštního nestalo, jsou zde 
stále stejní provozovatelé řetězců, máme 
tady virtuální uskupení, kterým přibývá 
deset lékáren za rok, což už nepřináší nic 
nového, nikdo z nich nepřišel s žádným zá-
sadním konceptem. A naříkání nezávislých 
lékáren bylo také stejné, ale právě v souvis-
losti s ním jsem očekával, že bude hlad 
po změně. A také že síla sítí nabere na ta-
kové intenzitě, že budou schopné si prosadit 
své lidi do představenstva komory. Protože 
ať chceme nebo ne, jde o jakéhosi reprezen-
tanta celé profese – a myslím si, že je velká 
chyba, když komoru dlouho řídí víceméně 
stejní lidé, kteří podle mého názoru lékáren-
ství mnoho nepomohli a moc mu toho ne-
přinesli. 

A pokud jde o fungování sa-
motných lékáren, zazname-
nal jste nějaké změny?
U některých lékáren zařazených ve virtuální 
síti jsem zaznamenal větší ochotu začít něco 
podnikat, být na trhu více vidět, nestydět se 
za to, že dělám marketing a že něco prodá-
vám. Navštívil jsem také mnoho malých ne-
závislých lékáren, které se nabízely 
na prodej. Jejich stále se horšící ekono-
mické výsledky vedou k tomu, že lékárny ne-
mají kde šetřit a šetří tam, kde by neměly. 
S čistým svědomím mohu říct, že tak v polo-
vině lékáren expedují léky na recept farma-
ceutické laborantky. A volný prodej 
obstarávají sanitárky. To mě zaskočilo, pro-
tože tím si lékárníci dávají takříkajíc vlastní 
gól. Je smutné, že získali vzdělání na to, aby 
vedli lékárnu, ale protože ji ekonomicky ne-
utáhnou, zvolí opatření, že kdykoliv v lé-
kárně není magistr, vydává léky laborantka. 
Je s podivem, že se s tím nic neděje, protože 
podle otvírací doby a tabulek zaměstnanců 
lze lehce zjistit, že tohle se prostě běžně 
stává a jinak to ani s ohledem na personální 
obsazení lékárny vycházet nemůže. Je to 
velká škoda pro farmacii. Řekl bych, že po-

myslné nůžky se v tomto oboru stále víc 
a víc rozevírají. Existují lékárny, které se 
snaží, jsou na dobrých místech, daří se jim 
a u jejich personálu je vidět posun od před-
sudků k metodám, které vyžadují současní 
zákazníci. Pak jsou lékárny, které sice přeží-
vají, ale jen proto, že se tam dělají vše-
možné ústupky. 

A co vlastně podle vašeho 
názoru současný zákazník 
vyžaduje?
Každý chce podle mého názoru něco jiného, 
a každá lékárna se by se tudíž měla profilo-
vat podle své klientely, měla by na trhu být 
něčím známá a odlišná od konkurence. Ne-
dávno jsem se bavil s taxikářem, který mi 
řekl, že chodí do lékárny Dr. Max. Prý mu vy-
hovuje, že mu tam vždy zamění lék za ta-
kový, na nějž není doplatek. Někdo prostě 
preferuje lékárnu, kde mu lék zamění, jiný 
naopak tu, v níž mu lék nikdy zaměňovat ne-
budou, další pak volí podle nabídky ve vol-
ném prodeji. Podle mého je důležité se 
na trhu odlišit – a to je to, co loni nebylo 
vidět. Po letech, kdy se do řetězců takříkajíc 
kopalo, se jim dnes skoro každý včetně vir-
tuálních sítí blíží. Většina vydává leták, řídí 
sortiment a má věrnostní kartičky. To jsou 
všechno věci, o kterých se dříve tvrdilo, že 
jdou na lékárenský trh z trhu rychloobrátko-
vého zboží a nepatří tam. Dnes už jsou na lé-
kárenském trhu naprosto běžné. Je ale 
otázka, zda je dobře, když všichni dělají 
všechno stejně a moc se neliší jak v nabídce 
služeb pro výrobce, tak v prezentaci směrem 
k zákazníkům. 

Když tedy takto nahlížíte 
na tuzemský lékárenský 
trh, co bylo impulsem 
vzniku sítě Na zdraví?
Domnívám se, že český lékárenský trh ještě 
není dostatečně konsolidovaný. Je zde stále 
prostor pro vznik další sítě. Na tom jsme se 
rozhodli stavět, přičemž za důležité považu-
jeme se odlišit. Název Na zdraví jsme zvolili 
proto, že se chceme zaměřit na prevenci 
a zdravý životní styl. V žádném případě ne-
chceme vydávat letáky a v nich hlásat, že 
poskytujeme slevy z doplatku na léky 
a máme akční ceny u desítek přípravků. 
Každý, kdo sleduje retail, ví, že je to slepá 

ulička, z níž by se v době konjuktury mělo 
vybruslit. 

Na to ale má u nás málokdo 
odvahu. Například u rych-
loobrátkového zboží jsou 
kategorie, které se prak-
ticky mimo slevy neprodá-
vají.
Je třeba si uvědomit, že obchodníci zvyšují 
o 50 až 100 procent počet akčních položek, 
a v podstatě tím ztrácejí profitabilitu. To se 
může snadno stát i lékárníkům. Ostatně lé-
kárny už si samy vyzkoušely politicky neprů-
chozí náhradu třicetikorunových regulačních 
poplatků, kdy se ministr zdravotnictví vyjád-
řil jasně, co by chtěli lékárníci kompenzovat, 
když regulační poplatek ani nevybírali. 
A po zrušení tohoto poplatku se lékárníci 
zase začali předhánět, kdo o kolik sníží do-
platek na léky. Podle mě je to dehonestující, 
protože jsem přesvědčen, že prodáváme 
jednu z nejlevnějších komodit na trhu. 
Zkuste se projít po Václavském náměstí 
a koupit si klobásu či sendvič. Vše je dražší 
než balení Ibalginu. 

Pojďme se vrátit k lékár-
nám Na zdraví. Kolik jich 
nyní funguje?
V současnosti máme koupeno 12 lékáren 
a chystá se nákup třinácté. Letos bychom 
chtěli síť rozšířit o 24 lékáren, takže koncem 
roku bychom jich provozovali pětatřicet. Ne-
chceme si připisovat čárky za další a další 
lékárny, ale každou, kterou získáme, rekon-
struujeme a chceme, aby tyto lékárny byly 
na trhu identifikovatelné nejen zvenčí, ale 
hlavně zevnitř. A aby zákazníkům poskyto-
valy něco navíc, tedy pomáhaly v otázkách 
zdravého životního stylu, a s tím souvisí i na-
bídka adekvátních výrobků a služeb. 

Z vaší nedávné tiskové 
zprávy vyplývá, že přestože 
lékárny Na zdraví tvoří 
v podstatě řetězec, neřídíte 
je centralizovaně. 
Ano, síť řídíme decentralizovaně, takže lékárny 
nedostávají předepsaný sortiment, nemají 
pozitivní a negativní listy, nemají planogramy. 
Přesto existují určitá pravidla, aby zboží bylo 
vystaveno kvalitně, aby v regálu byl dostatečný 
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V každé profesi 
ve spojení se 

zdravotnictvím
Když přišla změna společenského sys-
tému, rozhodl se Rudolf Matějka využít 
příležitost, ukončil studia na Západo-
české univerzitě a začal se zabývat pro-
dejem počítačů. Protože ho práce „box 
movera“ neuspokojovala, začal vyvíjet 
SW pro zdravotnictví. V roce 2003 prodal 
lékárenský systém Mediox společnosti 
ADG GmbH, která patří do koncernu 
Phoenix, kam také nastoupil do svého 
prvního zaměstnání. V roce 2007 se ujal 
řízení předlužené společnosti Europharm 
a započal úspěšné tažení lékáren Phar-
maland, později Benu. Po 12 letech se 
rozhodl opět začít podnikat a v součas-
nosti ve spolupráci s investiční skupinou 
DRFG buduje síť lékáren pod značkou 
Na zdraví.

V
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Krčit se v koutku nikam nevede
„V lékárnách se neustále stresujeme tím, jestli pacienta neurá-
žíme vysokou cenou. Sebevědomí lékárníků je velmi nízké, ale 
přitom by všichni chtěli, aby jejich profese měla nějaký zvuk. 

Sami se o to ale nepřičiní, protože sedí v koutku a omlouvají se 
stylem ,pardon, jsme dražší než naše konkurence‘.“

Rudolf Matějka

Doporučení máme ohledně počtu položek 
v jednotlivých kategoriích. Existuje určitý 
rozptyl, ovšem počet produktů na kategorii 
by se měl dodržovat. Ještě bych se zmínil 
o nelékárenském sortimentu, jemuž příliš 
nefandím, ale když se v některé lékárně den 
co den prodá několik kusů brýlí, nevidím 
důvod, proč by se tam nemohly prodávat. 
I to je známka toho, že individuální přístup 
se vyplácí.

Říkal jste, že v lékárnách 
Na zdraví se hodláte zamě-
řovat na prevenci a zdravý 
životní styl. Co si pod tím 
konkrétně představit?
Naším dalším cílem je alespoň v 80 procen-
tech lékáren, protože ne všude je to realizo-
vatelné, vybudovat speciální místnost, kde 

lze poskytovat konzultace týkající se hlavně 
úpravy hmotnosti, tedy zejména její re-
dukce. A asi by nebylo dobré nenavázat 
na to nějakou medikací. Proto jsme se spo-
jili s MUDr. Martinem Matoulkem z III. interní 
kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a při-
pravujeme vlastní nízkokalorické diety, které 
bychom na podzim chtěli uvést na trh. Vyro-
bili jsme 30 kilogramů jejich vzorků, které 
nyní doktor Matoulek ordinuje na klinice 
svým pacientům, a po této krátké ,klinické 

studii‘ se přejde k výrobě a diety budeme 
mít ve všech lékárnách Na zdraví. Půjde 
o sortiment čítající kolem 60 položek, 
z nichž třicet bude unikátních, zbytek budou 
tvořit různé příchutě. Jedná se o různé kok-
tejly, tyčinky a podobně, které jsou stopro-
centní náhražkou jednoho denního jídla 
a díky nimž člověk nabourá své stravovací 
stereotypy, pomůže tělu se zbavit škodlivých 
látek a poté přejít na zdravější stravovací 
režim.

 
A pokud jde o samotné kon-
zultace? Budou je poskyto-
vat vaši lékárníci?
Budeme spolupracovat s nutričními tera-
peuty, protože ze sebe rozhodně nechceme 
dělat experty na cokoli, ale chceme se pro-
pojit s odborníky z oblasti medicíny. Nic-
méně personál lékáren bude v základech 
problematiky hmotnosti a nízkokalorických 
diet proškolen. Na konzultace nutně potře-
bujeme nějakou vhodnou místnost, proto je 

počet položek, cenovky, prostě vše, co patří 
do moderního obchodu. 

Co vás vedlo k rozhodnutí 
vést síť decentralizovaně?
Tuto otázku dostávám často. Důvodů je víc. 
Výrobce má určité úspory v důsledku toho, 
že uzavře centrální dohodu a poskytne za to 
lékárnám nějaký zpětný bonus. Tyto vý-
sledky ovšem další rok potřebuje zlepšit. 
A kde jinde toho může dosáhnout než v lé-
kárnách, na které je tím pádem vyvíjen 
ohromný tlak. V síti totiž logicky fungují lé-
kárny, které ji výkonově táhnou, a lékárny, 
které se vezou. Tím pádem navýšení výkonu 
o deset patnáct procent, jak výrobce oče-
kává, je velmi problematické. Výkonově 
slabší lékárny, přestože postupují stejným 
způsobem jako ty silnější, mají problémy 
získat stejné bonusy. Navíc jsem v předcho-
zích působištích udělal zkušenost, že se 
ozvalo mnoho lékárníků, kteří dostali od re-
prezentantů farmaceutických firem mnohem 
lepší nabídku na určitý sortiment, než se do-
hodlo centrálně. K tomu z důvodů možností, 
jimiž obchodní zástupci disponují, opravdu 
dochází. Zhruba 50 procent trhu ještě není 
konsolidováno, což je důvod, proč si firmy 
své reprezentanty drží. Jde o dobré obchod-
níky, kteří raději zajdou do lékárny s nabíd-
kou, která odpovídá jejímu výkonu. 
V decentralizovaném řízení vidíme šanci 
a možnost se odlišit a být na trhu jiní. A také 
jde o výzvu pro lékárníky, kteří vědí, že si 
mohou vyjednat výhodné podmínky na pří-
pravky, o něž je v jejich lékárně zájem.

Jde o jediný důvod decent-
ralizovaného řízení?
Výhoda oproti centrálnímu nákupu je i to, že 
lékárny mohou mít až 30 procent sortimentu 
odlišného. Samozřejmě lékárna v centru 
Prahy bude prodávat něco jiného než lé-
kárna uprostřed sídliště plného maminek 
s dětmi či poblíž polikliniky. V tomhle mů-
žeme být i zajímavější než řetězcové lékárny, 
které objednávají centrálně naprosto iden-
tický sortiment, zatímco náš lékárník pra-
cuje se znalostí místní klientely, podle toho 
objednává zboží. 

A co uspořádání a vybavení 
lékáren?
Kromě vnějšího vzhledu, který by měl být 
barvami a logem nezaměnitelný s jinými 
hráči na trhu, jsou uvnitř stejné podlahy, kla-
sické obchodní regály, tára i osvětlení nad 
ní. Dohlížíme na to, aby v regálech za tárou 
byly vždy stejné kategorie, tedy bolest, 
chřipka, nachlazení a vitaminy. Ostatní ne-
cháváme na lékárnících jednotlivých léká-
ren. Není sice možné, aby si nazvali 
kategorii třeba kočka a pes, ale když se 
chtějí zaměřit na veterinární přípravky, zřídí 
si tuto kategorii, zatímco jinde ji vůbec ne-
mají, ale kvůli početné klientele z řad mami-
nek si zavedou kategorii dětského zboží. 
Vždy záleží na prodejních datech, s nimiž je 
při úpravě nabídky a vystavení třeba počítat.

A u samotných kategorií 
nějaká pravidla máte?



inzerce

12/13
v lékárnách budujeme. Budou je moci využít 
lidé, kteří chtějí upravit svou hmotnost, a my 
jim zároveň budeme schopni vedle pora-
denství nabídnout i přípravky s ověřenou 
funkčností. Tím se na trhu chceme jedno-
značně odlišit a v souvislosti s tím bychom 
také chtěli vybudovat e-shop, kde budeme 
nabízet celý náš dietní sortiment. Určitě ne-
půjde o e-shop, pomocí nějž budeme 
s ostatními soutěžit s cenou za vitamin C či 
jiný podobný preparát. Jeho prostřednictvím 
samozřejmě budeme propagovat i naše lé-
kárny a jejich služby. 

Předpokládáte, 
že místnosti budou díky 
konzultacím ohledně 
úpravy hmotnosti 
dostatečně využity?
Myslím, že konzultace a podobné služby by 
se v lékárnách měly stát standardem, pro-
tože to pak dělá lékárnu odborným praco-
vištěm. A kdyby tyto činnosti prováděly 
lékárny masově, jsme schopni zdravotním 
pojišťovnám vyčíslit finanční efekt a jsme 
schopni se bavit o jakési finanční kompen-
zaci. Ne, že bychom v našich lékárnách po-
čítali s kompenzacemi, ale chceme, aby se 

vědělo, že v lékárnách Na zdraví poskytu-
jeme konzultace nikoliv přes táru, ale v klidu 
v místnosti, která je k tomu vyhrazena. Hle-
dáme pochopitelně i další jejich využití 
a máme například představu, že je budou 
moci využít maminky, které zjistí, že potře-
bují nakojit, přebalit či nakrmit své dítě. 
Proto je vybavíme i ohřívačem dětských 
lahví, a když maminka cestou ve městě 
zjistí, že potřebuje dítě nakrmit, může to vy-
řešit u nás. Samozřejmě za předpokladu, že 
tou dobou nebude probíhat žádná konzul-
tace. 

Lidé zatím u nás nejsou 
na podobné služby v lékár-
nách zvyklí. Jak je chcete 
propagovat?
Plánujeme pořádat takzvané open days, kdy 
dáme vědět, že v lékárně určitý den poskytu-
jeme konzultace ohledně hubnutí. Vše bude 
postaveno na lokálním marketingu, protože při 
našem počtu lékáren a ne zcela jednotném 
sortimentu nemá cenu tvořit centrální leták. 
Každá lékárna má ve výloze obrazovku, kam si 
může vkládat různá reklamní sdělení včetně 
termínů konzultací v rámci open days, během 
nichž bude poradenství zdarma.

Jinak budou konzultace 
zpoplatněny?
Ano, je to i určitý motivační prvek. Když má 
člověk takové služby zadarmo, obchází 
kdeco, aniž by se kolikrát snažil rady nějak 
využít a začít se sebou něco dělat. Myslíme 
si, že teprve služba, zda kterou je člověk 
ochoten zaplatit, je dobrá. Když poskytnu 
dobrý servis, nemohu se bát si za něj říct 
o peníze. Budeme tedy mít ceník pro indivi-
duální i skupinové konzultace. V žádném 
případě ovšem nepůjde o horentní částky 
a první konzultace bude vždy zdarma. Te-
prve poté se bude moci klient rozhodnout, 
zda v nich bude pokračovat. Maminky 
budou moci místnost samozřejmě využít 
zdarma.

A hodláte se kromě konzul-
tací na úpravu hmotnosti 
věnovat i jiným zdravotním 
problémům?
Ještě odvykání kouření, určitě ovšem ne-
hodláme lékařům takříkajíc fušovat do ře-
mesla, že bychom poskytovali například 
poradenství ohledně Alzheimerovy choroby. 
Podle mého by tady mělo platit ,ševče, drž 
se svého kopyta‘, protože pak bychom se 

nemohli divit, kdyby najednou lékaři napří-
klad chtěli v ordinacích masově zavést vydá-
vání třeba antibiotik svým pacientům.

Jaké máte plány s celkovou 
propagací značky 
Na zdraví?
Budeme chtít pracovat hlavně s lokálním 
marketingem. Chceme lidem samozřejmě 
leccos sdělit, ale až ve chvíli, kdy jim máme 
co říct. Nejhorší je totiž slíbit něco, co pak 
nebudeme schopni splnit. Až zahájíme kon-
zultační činnost, můžeme o tom začít lidem 
vykládat třeba prostřednictvím reklamy. 
Jedna z našich idejí je, že nechceme být 
všude, ale tam, kde budeme, chceme být 
nejlepší. Rozhodně není naším cílem před-
běhnout řetězec Dr. Max či Benu ani být nej-
větší. 
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