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Spojení soutěžitelů ve zdravotnictví v České 

republice v letech 2006 – 2012   
 Statistika (1) 

 

 

 

Počet 

zahájených SŘ 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 celkem 

fúze 2 7 1 4 2 3 19 

- povoleno 2 5 1 3 1 2 14 

- povoleno se 

závazky 

1 1 

- nepodléhá 2 1 1 4 

§ 18/3 1 1 2 

Celkem 2 8 1 4 0 2 4 21 



Spojení soutěžitelů ve zdravotnictví v České 

republice v letech 2006 – 2012  

Statistika (2) 

Spojením soutěžitelů dotčená oblast Počet správních řízení 

Výroba léčiv 3 

Velkoobchodní prodej léčiv 5 

Maloobchodní prodej léčiv 7 

Laboratorní služby 2 

Zdravotní péče 8 

Zdravotní pojišťovny 1 



Spojení soutěžitelů ve zdravotnictví v České 

republice v letech 2006 – 2012  

Spojení soutěžitelů v oblasti výroby léčiv 

 
- S020/2007 HEXAL/HEXANEL (vertikální spojení, změna kvality kontroly) 

- S190/2008 PPF GROUP/ZENTIVA (konglomerátní spojení) 

- S174/2009 NYCOMEN/č.p. SANOFI-AVENTIS (konglomerátní spojení) 

 

- Produktové vymezení RT: členění léčiv dle ATC 3, výjimečně ATC 4 

- Geografické vymezení RT: národní trhy 



Spojení soutěžitelů ve zdravotnictví v České 

republice v letech 2006 – 2012  
Spojení soutěžitelů v oblasti velkoobchodního prodeje léčiv 

 
- S020/2007 HEXAL/HEXANEL (vertikální spojení, změna kvality kontroly) 

- S123/2011 ONEMED GROUP/BATIST MEDICAL (nepodléhalo povolení) 

- S222/2012 AGEL/AVENIER (horizontální spojení) 

- S544/2012 ČESKÁ LÉKÁRNA/LÉKÁRNY LLOYDS (horizontální spojení, povoleno se závazky) 

- S559/2012 AITOR ONE/GEHE PHARMA PRAHA (vertikální spojení) 

- S577/2012 AITOR ONE (§ 18/3 ZOHS)  

 

- Produktové vymezení RT: 
- Členění dle typu odběratele (lékárny, nemocnice) – zatím ne 

- Členění dle typu velkoobchodního prodejce (speciální velkodistribuce, všeobecná klasická velkodistribuce) 

- Geografické vymezení RT: národní trhy 



 

Spojení soutěžitelů ve zdravotnictví v České 

republice v letech 2006 – 2012 

Spojení soutěžitelů v oblasti maloobchodního prodeje léčiv 
 

- S181/2006 LOREA INVESTMENT LIMITED/ČESKÁ LÉKÁRNA (horizontální spojení, změna kvality 
kontroly) 

- S219/2006 PHOENIX LÉKÁRENKÝ VELKOOBCHDOD/ALPHA UNION INVEST/EUROPHARM (vertikální 
spojení) 

- S214/2007 PRAGUE REAL ESTATES/MEDICON  (konglomerátní spojení) 

- S257/2007 PRAGUE REAL ESTATES/MEDICON (nepodléhá povolení) 

- S321/2009 PPF HEALTHCARE/EUROCLINICUM (konglomerátní spojení) 

- S544/2012 ČESKÁ LÉKÁRNA/LÉKÁRNY LLOYDS (horizontální spojení, povoleno se závazky) 

- S559/2012 AITOR ONE/GEHE PHARMA PRAHA (vertikální spojení) 

 

- Produktové vymezení RT: 
- Maloobchodní prodej léčiv nebo provozování lékáren 

- Prodej konečným spotřebitelům (vyčlenění dodávek do zdravotnických zařízení) 

- Není členěno na léky a zdravotní pomůcky na předpis či poukázky a volně prodejné léky a zdravotní pomůcky 

- Geografické vymezení RT: lokální (okresy, města a obce, resp. ještě geograficky užší oblasti) 

 

 



Spojení soutěžitelů ve zdravotnictví v České 

republice v letech 2006 – 2012  

 Spojení soutěžitelů v oblasti poskytování medicínsko 

diagnostický laboratorních služeb 

 
- S190/2007 DUFF/WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG/FUTURELAB HOLDING (konglomerátní 

spojení) 

- S282/2009 SL HOLDING/SYNLAB SERVICES (konglomerátní spojení) 

 

- Produktové vymezení RT: nevymezováno, zvažováno členění na jednotlivé typy služeb 

- Geografické vymezení RT: nevymezováno, národní i lokální dle typu služeb  

 



Spojení soutěžitelů ve zdravotnictví v České 

republice v letech 2006 – 2012  

 Spojení soutěžitelů v oblasti poskytování zdravotní péče (1) 
 

- S139/2007 KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ/MASARYKOVA NEMOCNICE ÚnL/NEMOCNICE MOST/NEMOCNICE 

TEPLICE/NEMOCNICE DĚČÍN/NEMOCNICE CHOMUTOV (nepodléhá povolení)  

- S191/2007 AGEL/NEMOCNICE OLOMOUCKÉHO KRAJE (konglomerátní spojení) 

- S214/2007 PRAGUE REAL ESTATES/MEDICON (konglomerátní spojení) 

- S257/2007 PRAGUE REAL ESTATES/MEDICON (nepodléhá povolení) 

- S359/2007 AGEL/ŽELEZNIČNÍ ZDRAVOTNICTVÍ (horizontální spojení) 

- S321/2009 PPF HEALTHCARE/EUROCLINICUM (konglomerátní spojení) 

- S532/2011 AGEL/NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN (horizontální spojení) 

- S222/2012 AGEL/AVENIER (horizontální spojení) 

 

 

 

 



Spojení soutěžitelů ve zdravotnictví v České 

republice v letech 2006 – 2012 

Spojení soutěžitelů v oblasti poskytování zdravotní péče (2) 
 

- Produktové vymezení RT:  
- všeobecná (základní) lůžková zdravotní péče i jednotlivé typy lůžkové zdravotní péče v. ambulantní zdravotní péče 

- poskytování preventivní zdravotní péče (očkování) 

- Speciální ambulantní zdravotní péče 

 

- Geografické vymezení RT: lokální spádové oblasti (obce, okresy, kraje) 

 



Spojení soutěžitelů ve zdravotnictví v České 

republice v letech 2006 – 2012  

Spojení soutěžitelů v oblasti poskytování zdravotního pojištění 

 
- S118/2009 HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA/ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA AGEL (nepodléhá 

povolení) 

 

- Produktové vymezení RT: nevymezováno 

- Geografické vymezení RT: nevymezováno 

 

 

 



Děkuji Vám za pozornost 
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