
 

 
 

 

 

 

 

 

Zpráva o výsledcích právního due diligence 

 

skupiny 

Pilulka Lékárny 

 

ze dne 1.10.2020 

 

 

  



 

 
 

Právní upozornění 

Prosím věnujte pozornost tomuto upozornění: 

Tato zpráva o výsledcích právního due diligence (dále jen „zpráva“) byla vypracována na základě 

žádosti společnosti Pilulka Lékárny a.s., IČ: 036 15 278, se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 

190 00 Praha 9, (dále jen „Společnost“) po provedení právní prověrky, a to v souvislosti se záměrem 

vstoupit na trh START organizovaný Burzou cenných papírů Praha a.s. 

Zprávu vypracovala KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář, IČ 294 14 709, se sídlem Letenská 121/8, 

Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 205262, (dále jen „advokátní kancelář“). 

Zpráva vychází pouze z dokumentů a informací poskytnutých advokátní kanceláři ze strany 

Společnosti. Vycházeli jsme z předpokladu, že veškeré poskytnuté dokumenty a informace jsou platné, 

úplné a správné. Posouzení platnosti, úplnosti a správnosti předmětných dokumentů a informací 

nebylo předmětem právní prověrky. Neprověřovali jsme, zda existují či neexistují jiné dokumenty, 

informace či skutečnosti, které nám nebyly výslovně sděleny či předány, které mohou mít vliv na tuto 

zprávu. 

Zpráva byla vypracována výhradně pro potřeby Společnosti. Nikdo jiný není oprávněn tuto zprávu 

využít nebo se na ni spoléhat. Pokud jde o obsah zprávy, právní odpovědnost vůči jiné osobě, než 

Klientovi je vyloučena. Nelze ji považovat za právní stanovisko ani za komplexní právní radu, jak 

postupovat v konkrétním případě s ohledem na prověřované záležitosti. 

Zpráva se omezuje pouze na právní přezkum v dohodnutém rozsahu a nezabývá se žádnou jinou 

problematikou.  

Cílem zprávy není poskytnout přehled o podnikání Společnosti. 
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Obecně o skupině Pilulka 

Pilulka je skupina technologických firem a řetězec lékáren provozovaných společností Pilulka Lékárny 

a.s., kterou založili bratři Petr a Martin Kasovi v roce 2013. V roce 2018 skupina Pilulka rozšířila svou 

působnost kromě České republiky a Slovenska i do Rumunska. 

V rámci společnosti jsou provozovány kamenné lékárny, internetové portály Pilulka.cz, Pilulka.sk a 

Pilulka.ro a alianční síť lékáren Pilulka Partner. 

V červenci 2019 se do věrnostního Pilulka Klubu zaregistroval zákazník s pořadovým číslem jeden 

milion. 

Cílem je vytvořit jednu z největších skupin v segmentu lékárenství v Evropě, změnit způsob prodeje 

léků a přinést do daného odvětví prozákaznický přístup a technologické inovace. 
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Seznam zkratek 

V této Zprávě mají následující zkratky níže definovaný význam, pokud není výslovně uvedeno jinak: 

 

„Adaptační zákon“ znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a 

účinném znění. 

„AML zákon“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, v platném a účinném znění. 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. 

„ČPZP“ znamená Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. 

„FS ČR“ znamená Finanční správu České republiky. 

„GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v  platném a účinném 

znění. 

„ISSM“ znamená Informační systém skutečných majitelů. 

 „MPSV“ znamená Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 

„MZ“ znamená Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 

„OSSZ“ znamená okresní správu sociálního zabezpečení. 

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

„OZP“ znamená Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. 

„SÚKL“ znamená Státní úřad pro kontrolu léčiv. 

„SZPI“ znamená Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. 

„SZPI“ znamená zastupuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci 

„Vyhláška o technické a věcné vybavenosti“ znamená vyhlášku č. 92/2012 Sb., o požadavcích na 

minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, 

v platném a účinném znění. 

„Zákon o dani z přidané hodnoty“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném a účinném znění. 

„Zákon o regulaci reklamy“ znamená zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 

zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve platném a účinném 

znění. 

„Zákon o účetnictví“ znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění. 

„Zákon o veřejných rejstřících“ znamená zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob, v platném a účinném znění. 
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„Zákon o zdravotních službách“ znamená zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, v platném a účinném znění. 

„ZamZ“ znamená zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném a účinném znění. 

„ZK“ znamená Základní kapitál. 

„ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném a účinném znění. 

„ZoL“ znamená zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, 

v platném a účinném znění.  

„ZP“ znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném a účinném znění. 

„ZPMV“ znamená Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky. 

„ZPNP“ znamená dnes již neplatný zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. 

„Živnostenský zákon“ znamená zákon č. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném a 

účinném znění. 
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1. Korporátní záležitosti  

1.1. Slovní popis: 

Skupina Pilulka ke dnešnímu dni sestává z celkem 6 společností. 

Mateřskou společností a zároveň společností, která vykonává klíčové ekonomické činnosti, je 

společnost Pilulka Lékárny a.s., IČ 036 15 278, se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 

9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20249 (dále jen 

„Společnost“). 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 3. prosince 2014. 

Společnost má dva členy představenstva, kterými jsou: 

1) pan Ing. Petr Kasa, nar. 13. července 1977, bytem Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 

Praha 8; a 

2) pan Martin Kasa, nar. 6. června 1980, bytem Třeboradická 1283/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8. 

Společnost zastupuje ve všech věcech a bez jakéhokoliv omezení každý člen představenstva 

samostatně. 

Funkční období členů představenstva je pětileté, přičemž pan Ing. Petr Kasa byl znovujmenován dne 

2. prosince 2019 a pan Martin Kasa byl jmenován dne 27. srpna 2020. 

Společnost má tři členy dozorčí rady, kterými ke dni zpracování jsou: 

1) pan Mgr. Martin Buchta, nar. 28. července 1975, bytem Perunova 798/15, Vinohrady, 130 00 

Praha 3; 

2) pan Marek Krajčovič, nar. 30. dubna 1974, bytem Domkovská 2555/54, Horní Počernice, 

193 00 Praha 9; a 

3) pan Miloš Čebík, nar. 6. října 1979, bytem Liptovský Hrádok, Prekážka 726/25, Slovenská 

republika. 

Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, přičemž ke znovujmenování Mgr. Martina Buchty došlo 

dne 30. července 2020, a ke jmenování Marka Krajčoviče a znovujmenování Miloše Čebíka došlo dne 

27. srpna 2020. 

Podle prohlášení Společnosti neexistuje žádná dohoda s hlavními akcionáři, zákazníky, dodavateli či 

jinými subjekty, na základě které byl vybrán kterýkoli člen statutárního orgánu, dozorčího orgánu či 

vrcholový manažer Společnosti. 

Předměty podnikání Společnosti jsou: 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; a 

- poskytování zdravotních služeb - lékárenská péče. 

Na Společnost přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikajících společností CoPharm a.s., IČ 284 

41 192; LÉKÁRNA NA STŘEDISKU s.r.o., IČ 286 14 640; Lékárna Starý Plzenec, IČ 016 65 596; Pilulka 

Distribuce s.r.o., IČ 286 73 719; PM PHARMA s.r.o., IČ 272 77 330; TODA, s.r.o., IČ 271 52 537. 

Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. ledna 2020. Důvodem sloučení bylo zjednodušení organizační a 

administrativní struktury skupiny. 
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Podle potvrzení Společnosti nejsou údaje v obchodním rejstříku aktuálně dotčeny žádnou změnou. 

Výjimku tvoří zejména změna údajů o akciích, která je nezbytná pro vstup na trh START. Ke dni uzavření 

této zprávy již je v obchodním rejstříku promítnuta aktualizovaná struktura akcií, tj. existují pouze 

kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, a to v počtu 2 000 000 ks. V rámci veřejné nabídky 

na trhu START může dojít k vydání dalších až 500 000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované 

podobě. 

V souvislosti s přípravou pro vstup na trh START došlo také ke změnám ve stanovách Společnosti, a to 

následovně: 

- základní kapitál Společnosti je rozdělen na 2 000 000 ks kmenových akcií na jméno 

v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1 Kč každé; 

- při hlasování na valné hromadě připadá na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie jeden hlas; 

- rozhodný den pro účast na valné hromadě je stanoven na sedmý den jejím konáním dle 

evidence zaknihovaných cenných papírů; a 

- převoditelnost akcií není omezena. 

Bližší údaje o akciích Společnosti a akcionářské struktuře viz oddíl 2Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

této zprávy. 

Ve Společnosti existoval zaměstnanecký program, v rámci kterého mohli vybraní vedoucí zaměstnanci 

participovat na ekonomických výsledcích skupiny Pilulka. V souvislosti s vypořádáním vzniklých 

pohledávek z tohoto tzv. opčního programu vyslovila valná hromada Společnosti v červenci a srpnu 

2020 souhlas s nabytím vlastních akcií Společností pro účely vypořádání práv z tohoto tzv. opčního 

programu, a to zejména za následujících podmínek: 

- společnost splňuje požadavky uvedené v § 301 a 302 ZOK; 

- maximální počet nabývaných akcií je 36 076 ks, přičemž kupní cena je omezena horní hranicí; 

- nabytí akcií je umožněno ve lhůtě do 31.12.2023; a 

- akcie jsou nabývány za účelem následného převodu dvěma osobám, které byly coby 

zaměstnanci účastníky původního tzv. opčního programu Společnosti, a to v určeném poměru, 

nejdříve ke dni 1.9.2023. 

Nabytí akcií příslušnými osobami se podle rozhodnutí valné hromady Společnosti má uskutečnit za 

nominální cenu, tj. za 1,00 Kč za akcii. Společnost dle svého prohlášení dále uzavřela s příslušnými 

osobami smlouvy o budoucím převodu akcií. 

Podle potvrzení Společnosti neexistují žádná omezení týkající se dispozice s podíly na Společnosti pro 

statutární orgán, dozorčí orgán ani vrcholové vedení. 

Jako skutečný majitel Společnosti je ve výpisu z ISSM evidován pan Ing. Petr Kasa coby statutární orgán 

společnosti. Podle poskytnutého seznamu akcionářů a podle doplňkového prohlášení Společnosti 

nelze jako „skutečného majitele“ podle AML zákona (tj. typicky jako osobu s alespoň 25% podílem na 

Společnosti) klasifikovat žádného z akcionářů samostatně ani vícero akcionářů společně. 

Dceřiné společnosti jsou následující: 

1) KICI s.r.o., IČ 278 91 054, se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká 

republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

124561, ve které Společnost vlastní jediný existující obchodní podíl odpovídající 100 % ZK (dále 

jen „KICI“); 



 

7 
 

2) Lékárna "U Nádraží" s.r.o., IČ 287 33 347, se sídlem Československé armády 1566/2, 470 01 

Česká Lípa, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 

nad Labem, oddíl C, vložka 29277, ve které Společnost vlastní jediný existující obchodní podíl 

odpovídající 100 % ZK (dále jen „Lékárna „U Nádraží““); 

3) Pilulka.sk, a. s., IČ 47 235 225, se sídlem Pestovateľská 17796/3, Bratislava - mestská časť 

Ružinov 821 04, Slovenská republika, ve které je Společnost jediným akcionářem (dále jen 

„Pilulka.sk“); 

4) TOP FARMA, s. r. o., IČ 46 076 077, se sídlem Pestovateľská 17796/3, Bratislava - mestská časť 

Ružinov 821 04, Slovenská republika, ve které je Společnost jediným společníkem; 

5) PILULKA ONLINE S.R.L., se sídlem Brasov, 2 Nicolae Titulescu St., prostor CA1, kancelář č. 1, 

okres Brasov, Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku Brasov pod č. J08/1643/2018, 

individuální registrační číslo 39623896, ve které má Společnost 70% podíl na ZK. 

Ke slovenským společnostem viz oddíl 10 tohoto reportu, případně samostatný report v případě 

rumunské společnosti. 

Valná hromada Společnosti konaná dne 11. září 2020 schválila prodej 100 % podílu na společnostech  

KICI a Lékárna „U Nádraží“, které jsou každá provozovatelem jedné kamenné lékárny. V případě 

společnosti KICI je Společnost již v procesu výběru potenciálního kupujícího. 

Společnost není dle svého prohlášení závislá na žádné entitě ve skupině a není součástí žádného 

nadřazeného konsolidačního celku. 

Společnost Pilulka Lékárny a.s. a KICI mají ve sbírce listin obchodního rejstříku založeny účetní závěrky 

za každý rok od vzniku až do roku 2019. Společnost Lékárna „U Nádraží“ založila do sbírky listin 

obchodního rejstříku účetní závěrky za rok 2014, 2018 a 2019. 

Společnosti Pilulka Lékárny a.s., KICI ani Lékárna „U Nádraží“ nemají žádný záznam v rejstříku trestů 

právnických osob. 

Podle potvrzení příslušného správce daně nemají společnosti Pilulka Lékárny a.s., KICI ani Lékárna „U 

Nádraží“ daňové nedoplatky vůči orgánům FS ČR.  

Podle potvrzení příslušné OSSZ nemají společnosti Pilulka Lékárny a.s. a Lékárna „U Nádraží“ žádný 

nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále 

a přirážce k pojistnému. Pro společnost KICI nebylo potvrzení poskytnuto, protože nemá žádné 

zaměstnance. 

Podle potvrzení zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna 

ministerstva vnitra České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní 

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, RBP, zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká 

pojišťovna Škoda a Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky nemá Společnost vůči těmto 

subjektům žádný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. Ve vztahu ke 

společnosti Lékárna „U Nádraží“ bylo poskytnuto potvrzení České průmyslové zdravotní pojišťovny a 

Všeobecné zdravotní pojišťovny o neexistenci nedoplatků pojistného a penále na veřejné zdravotní 

pojištění. 

Podle předloženého prohlášení nejsou proti žádné společnosti ze skupiny Pilulka vedena žádná soudní 

ani rozhodčí řízení. 

Ve vztahu ke Společnosti je v současné chvíli vedeno několik správních řízení, a to v různých fázích: 
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- probíhající (plánovaná) kontrola ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů; 

- správní řízení vedené SZPI týkající se poskytování informací o potravinách spotřebitelům (viz 

blíže oddíl 7 této zprávy); 

- neukončená správní řízení z minulých let vedená SÚKL (viz blíže oddíl 7 této zprávy). 

Společnost předložila v rámci právní prověrky větší množství plných mocí. Část z nich již není relevantní 

a ostatní jsou uděleny většinou za účelem daňových řízení a jednání se zdravotními pojišťovnami. 

Neidentifikovali jsme žádnou materiální plnou moc udělenou Společností a předloženou v rámci právní 

prověrky. 

 

1.2. Identifikovaná rizika 

Zjištění: Případné nežádoucí důsledky: Možnosti řešení: 

Chybějící účetní závěrky ve sbírce 

listin 

Společnost Lékárna „U Nádraží“ 

nezaložila do sbírky listin obchodního 

rejstříku účetní závěrky za roky 2015, 

2016 a 2017. 

Nezveřejnění účetní závěrky ve 

sbírce listin obchodního rejstříku 

ztěžuje přehled o hospodářské 

situace daného subjektu. Dále může 

nezakládání účetních závěrek do 

sbírky listin obchodního rejstříku 

vést také k uložení pokuty za 

přestupek podle § 37 Zákona o 

účetnictví. 

Založit do sbírky 

listin obchodního 

rejstříku chybějící 

účetní závěrky. 

Otevřená správní řízení 

Společnost je účastníkem některých 

správních řízení, v rámci kterých či 

v návaznosti na které může dojít 

k uložení správních sankcí, zejména 

pokut. 

Uložení pokuty či jiné správní 

sankce. 

Postup dle 

správního řádu či 

zvláštních zákonů 

v rámci jednotlivých 

řízení. 
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2. Vlastní kapitál  

2.1. Slovní popis 

Společnost má ZK ve výši 2 000 000,- Kč, který je 100 % splacen. Základní kapitál Společnosti je rozdělen 

na 2 000 000 kmenových akcií v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká) 

každá. Při hlasování na valné hromadě připadá na každou 1,-- Kč jmenovité hodnoty akcie jeden hlas. 

Společnost vydala jen jeden druh akcií. Hlasovací práva tak odpovídají podílu akcionářů na základním 

kapitálu Společnosti a Společnost nemá akcionáře s odlišnými hlasovacími právy. 

Akcionářská struktura je následující: 

o  

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu a 

hlasovacích právech 

ALL-STAR HOLDING LIMITED 620 000 31,000 % 

Ing. Petr Kasa 403 200 20,160 % 

Martin Kasa 403 200 20,160 % 

Marek Krajčovič 316 700 15,835 % 

Kovářská s.r.o. 140 000 7,000 % 

Mgr. Romana Breznická   61 100 3,055 % 

Marta Herzánová   55 800  2,790 % 

celkem 2 000 000 100 % 

 

Vývoj akcionářské struktury Společnosti 

Společnost založili dne 24. října 2014 dva akcionáři - Ing Petr Kasa a Martin Kasa. Ing. Petr Kasa upsal 

650 akcií A, 585 akcií B a 650 akcií C a pan Martin Kasa upsal 350 akcií A, 315 akcií B a 350 akcií C. 

ZK byl přitom rozdělen do akcií v listinné podobě takto: 

Počet  Jmenovitá 

hodnota 

Druh akcie 

1 000 ks  1 000,- Kč kmenové akcie na jméno, na každou akcii připadá 1 000 

hlasů  

(akcie typu A) 

  

900 ks  1 000,- Kč akcie se sníženým počtem hlasů, kdy na každou akcii 
připadá 100 hlasů 
(akcie typu B) 

  

1 000 ks  100,- Kč akcie se sníženým počtem hlasů, kdy na každou akcii 
připadá 10 hlasů 
(akcie typu C) 
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Akcie mohly být převáděny pouze se souhlasem valné hromady společnosti.  

Akcionářská struktura se následně podle informací Společnosti vyvíjela takto: 

1. Dne 23.4.2015 uzavřeli akcionáři smlouvu o společném postupu při prodeji akcií a o úpravě 

některých dalších vzájemných práv ve vztahu ke Společnosti („Smlouva o společném 

postupu“) a s tím související smlouvu o převodu akcií (167 akcií A, 150 akcií B a 170 akcií C) 

mezi Petr Kasa jako prodávajícím a All-Star Holding.  

2. 23.5.2015 (dle informace Společnosti uvedené v Data roomu) vstoupili akcionáři Martin 

Buchta, Marta Herzánová a Romana Breznická 

3. Dne 15.12.2016 schválila valná hromada Společnosti vstup akcionářů FraFil s.r.o. a Kovářská 

s.r.o. 

4.  Dne 30. července 2020 v 10,00 schválila valná hromada Společnosti: 

o převod 116 kusů akcií typu A, 104 kusů akcií typu B a 116 kusů akcií typu C Společnosti 

akcionáře FraFil s.r.o. ve prospěch akcionáře ALL-STAR HOLDING; a 

o převod 157 kusů akcií typu A, 144 kusů akcií typu B a 157 kusů akcií typu C Společnosti 

akcionáře Martina Buchty ve prospěch pana Marka Krajčoviče; 

s tím, že ostatní akcionáři se vzdali svého předkupního práva. 

Uvedené převody akcií byly vypořádány bezprostředně po valné hromadě, takže se akcionářská 

struktura změnila následujícím způsobem: 

  

Akcionář Počet akcií A Počet akcií B Počet akcií C Podíl na ZK 

All-Star Holding Limited 310 279 310 31,000 % 

Ing. Petr Kasa 202 181 202 20,160 % 

Martin Kasa 202 181 202 20,160 % 

Marek Krajčovič 157 144 157 15,835 % 

Kovářská s.r.o. 70 63 70 7,000 % 

Mgr. Romana Breznická 31 27 31 3,055 % 

Marta Herzánová 28 25 28 2,790 % 

  

5. Následně se konala valná hromada dne 30. července 2020 ve 14,00 na které došlo k 

následujícím změnám v souvislosti s plánovaným vstupem na trh START: 

o všechny akcie byly se změnily na kmenové akcie o zaknihované podobě a byly 

rozštěpeny tak, že každá akcie má jmenovitou hodnotu 1 Kč, základní kapitál 

Společnosti tak je rozdělen na 2 000 000 kmenových akcií v zaknihované podobě, o 

jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká) každá. Při hlasování na valné hromadě 

připadá na každou 1,-- Kč jmenovité hodnoty akcie jeden hlas; 

o  převoditelnost akcií Společnosti není omezena. 

Uvedené změny byly s účinností ke dni 30. 7. 2020 zapsány do obchodního rejstříku. Představenstvo 

následně vyzvalo akcionáře k předložení akcií za účelem jejich nahrazení zaknihovanými akciemi. Po 

vydání zaknihovaných akcií na majetkové účty jednotlivých akcionářů pak byly splněny podmínky pro 

formu akcií nutnou pro přijetí na trh START. 
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Příplatky mimo základní kapitál 

Jednotliví akcionáři poskytovali Společnosti v letech 2015 až 2019 postupně příplatky mimo základní 

kapitál Společnosti na základě uzavřených smluv o poskytnutí příplatků . Celkový kumulativní stav 

poskytnutých příplatků podle údajů od Společnosti je následující: 

Akcionář Příplatek mimo ZK (kumulativně)  

Ing. Petr Kasa 0 Kč 

Martin Kasa 0 Kč 

Martin Buchta 0 Kč 

Marta Herzánová 2 085 000 Kč 

Mgr. Romana Breznická 2 295 000 Kč 

All-Star Holding Limited 59 181 000 Kč 

FraFil s.r.o. 41 688 000 Kč 

Kovářská s.r.o. 71 962 003 Kč 

Společnost uzavřela dne 31. srpna 2020 (s paní Martou Herzánovou dne 28. srpna 2020) s jednotlivými 

akcionáři dohody, ve kterých obě strany potvrdily výši jednotlivých poskytnutých příplatků, celkovou 

výši poskytnutých příplatků a skutečnost, že nemají nárok na jejich vrácení. 

 

Akcionářská dohoda 

Akcionáři Společnosti uzavřeli dne 21.12.2016 akcionářskou dohodu nahrazující původní Smlouvu o 

společném postupu, která obsahuje jejich vzájemná práva a povinnosti při správě Společnosti, mimo 

jiné také: 

• pravidla pro nominaci členů orgánů  

• povinnost příplatku mimo ZK 

• předkupní právo akcionářů 

• drag along a tag along práva 

• stínový opční plán pro zaměstnance 

• povinný reporting 

• kvalifikované rozhodování VH 

Vzhledem k tomu, že existence této akcionářské dohody by byla neslučitelná se vstupem na trh START,  

byla dne 30.7.2020 ukončena dohodou akcionářů s tím, že v případě neuskutečnění Veřejné nabídky 

spolu akcionáři opět uzavřou akcionářskou dohodu s obdobným obsahem.  
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3. Majetek  

3.1. Slovní popis 

Nemovitý majetek 

Společnost nevlastní žádné nemovité věci. 

Movitý majetek  

Společnost vlastní movitý majetek (hmotný i nehmotný), zejména v podobě výpočetní techniky 

(jmenovitě např. počítače, dokovací stanice, tiskárny) či v podobě softwarového vybavení (např. MS 

Office, aplikace). Součástí hmotného majetku Společnosti je automobil Audi A6 Allroad Quattro.  

Společnost má ke dni této Zprávy 18 osobních automobilů pořízených na tzv. operativní (věcný) 

leasing,.  

Společnost má ve svém vlastnictví dopravníkový systém zhotovený, dodaný a technicky zajištěný 

společností LOGSYS a.s., IČO: 269 81 009, který byl Společnosti dodán 26.9.2019. Celková kupní cena 

byla zaplacena na základě faktury vystavené 5.12.2019 s datem splatnosti 4.1.2020.  

Nájemní smlouvy  

Ke dni Zprávy nám bylo předloženo 38 nájemních smluv (ve znění jejich dodatků), které byly uzavřeny 

převážně za účelem provozování kamenných lékáren v České republice. Pilulka si navíc pronajímá 

kanceláře v Praze 9 (sídlo firmy) a sklad v Horních Počernicích.  

Za materiální považujeme nájemní smlouvy pro centrálu skupiny Pilulka v Libni, sklad v Horních 

Počernicích, lékárnu na Senovážném náměstí na Praze 1, lékárnu v Mikulově v ul. Piaristů, lékárnu v 

Mikulově – Dům zdraví a lékárnu v Brně, jejichž stručný popis následuje níže.  

Předmětem uzavřených nájemních smluv jsou nebytové prostory (termín používaný zákonem č. 

40/1964 Sb., starý občanský zákoník) a prostory sloužící podnikání (termín používaný OZ), které 

Společnost užívá zejm. za účelem provozu své podnikatelské činnost (provoz lékáren).  

Nájemní smlouvy jsou uzavřeny především na dobu určitou, se standardními podmínkami pro jejich 

jednostranné ukončení (výpověď), jež má ve valné většině případů podobu obecné úpravy OZ, zejm. 

v ustanoveních § 2302 až § 2315, jakož i ustanoveních o skončení nájmu bytu na dobu určitou, která 

se použijí na prostory sloužící podnikání obdobně. Žádná z nájemních smluv nezavazuje nájemce na 

příliš dlouhou dobu nájmu bez možnosti výpovědi, jakož i nepředstavuje nejistotu, co se trvání 

ekonomické výhodnosti smluvních podmínek týče. U většiny smluv lze po skončení doby trvání nájmu 

požádat o prodloužení či uplatnění práva opce na uzavření nové nájemní smlouvy za obdobných 

podmínek. Vzhledem k mnohosti a odlišnému charakteru smluv nelze s konečnou platností zobecnit 

nájemní vztahy Společnosti, když řada těchto smluv ať již z části nebo zcela vylučuje použití ustanovení 

OZ a pohybuje se tak v režimu ryze smluvního charakteru. Nájemní smlouvy zpravidla vylučují možnost 

renegociace smluvních podmínek či předčasného ukončení nájemní smlouvy z důvodu podstatné 

změny okolností, tj. z důvodu takové změny poměrů, kterou Společnost nemohla a nemusela v době 

uzavření nájemní smlouvy předpokládat.  

Zajištění závazků z nájemních smluv v podobě jistot či bankovních garancí, jakož i v podobě smluvních 

pokut a sankce spojené s neplněním povinností nájemce nejsou v rozporu se zákonem či s rozhodovací 

praxí českých soudů a odpovídají standardním podmínkám nájemních vztahů obdobného charakteru.    
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Materiální nájemní smlouvy  

Centrála skupiny Pilulka Lékárny a.s. v Libni 

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi společností PSN s.r.o., IČ: 170 48 869 jakožto 

pronajímatelem a Společností jakožto nájemcem dne 23.10.2019, s účinností od 1.4.2020. 

Předchozí nájemní smlouva byla uzavřena se společností Pilulka Distribuce s.r.o., která zaniklá fúzí 

sloučením s nástupnickou Společností. Předmětem nájmu je 2.nadzemní podlaží v budově č.p. 1073, 

na pozemku parc. č. 3291, v ulici Drahobejlova 36, Praha 9, katastrální území Libeň, Katastrální 

pracoviště Praha a 2 parkovací stání na obdobném pozemku. Společnost je povinna tyto prostory 

užívat v souladu se stavebním určením a za účelem podnikání, jako kancelářské a obchodní prostory. 

Předmětem podnikání v nebytových prostorách je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona dle stavu v živnostenském rejstříku k datu uzavření této smlouvy. Nájemní 

smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.4.2020 do 30.11.2021 s tím, že pokud jedna ze smluvních 

stran 6 měsíců před skončením doby nájmu druhé smluvní straně nesdělí, že na pokračování nájmu 

nemá zájem, nájemní vztah automaticky přechází na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

Všechny společnosti patřící pod skupinu Pilulka Lékárny (tj. takové, ve kterých má Společnost alespoň 

51 % podíl, jsou oprávněny umístit v prostorách své sídlo.  

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi společností PSN s.r.o., IČ: 170 48 869 jakožto 

pronajímatelem a Společností jakožto nájemcem dne 23.10.2019, s účinností od 15.11.2019.  

Předmětem nájmu je 2.nadzemní podlaží v budově č.p. 1073, na pozemku parc. č. 3291, v ulici 

Drahobejlova 36, Praha 9, katastrální území Libeň, Katastrální pracoviště Praha a 4 parkovací stání na 

obdobném pozemku. Společnost je povinna užívat prostory v souladu se stavebním určením a za 

účelem podnikání, jako kancelářské a obchodní prostory. Předmětem podnikání v nebytových 

prostorách: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona dle stavu 

v živnostenském rejstříku k datu uzavření této smlouvy. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 

od 15.11.2019 do 30.11.2021 s tím, že pokud jedna ze smluvních stran 6 měsíců před skončením doby 

nájmu druhé smluvní straně nesdělí, že na pokračování nájmu nemá zájem, nájemní vztah automaticky 

přechází na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemce má přednostní právo na uzavření 

nájemní smlouvy na nebytové prostory přímo navazující na předmět nájmu, spojené s ním jedním 

schodištěm.  

Sklad v Horních Počernicích  

Nájemní smlouva uzavřená mezi společností P3 Prague Horní Počernice 2 s.r.o., IČ: 021 03 117 

jakožto pronajímatelem a společností Pilulka Distribuce s.r.o. jakožto nájemcem dne 19.3.2019, 

přičemž společnost Pilulka Distribuce s.r.o. zanikla fúzí sloučením s nástupnickou Společností (IČ: 

036 15 278).  

Předmětem nájmu jsou skladové prostory, kancelářské a obchodní prostory, jejichž výměra v době 

uzavření nájemní smlouvy činila zhruba 3 458 m2., v budově č.p. 3019 nacházející se v logistickém 

parku jako součást pozemku parc. č. 3968/103 v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha. 

Předmětem nájmu je také 13 parkovacích míst pro osobní automobily a pick up a 7 parkovacích míst 

pro vozidla do 3,5 tuny. Společnost může část prostor užívat jako lékárnu za účelem provozování 

činností poskytování zdravotních služeb – lékárenská péče a velkoobchod a maloobchod  

Kamenná lékárna na Senovážném náměstí, Praha  



 

14 
 

V rámci VDR nám byla předložena pouze Dohoda o postoupení práv a povinností z podnájemní 

smlouvy ze dne 2.10.2017, která byla uzavřena mezi společností Pražské komunikační a společenské 

centrum, v.o.s., IČO: 610 54 062 jakožto pronajímatelem (resp. nájemcem), společností PKJ Invest 

s.r.o., IČO: 242 43 582 jakožto stávajícím (původním) nájemcem (resp. podnájemníkem) a 

Společností jakožto novým nájemcem (resp. podnájemníkem).  

Původní nájemce v rámci prodeje části svého obchodního závodu tvořeného lékárnou zvanou 

„Lékárna U Jindřicha“, nacházející se na adrese Senovážné náměstí 28, 110 00 Praha 1 byl oprávněn 

převést podnájem nebytových prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 869, 

které užívá na základě podnájemní smlouvy ze dne 27.6.2003 ve znění dodatků, na nového nájemce, 

přičemž převod je účinný dnem 1.11.2017. Dohoda obsahuje podstatné náležitosti podnájemní 

smlouvy.  

Kamenná lékárna Mikulov – ul. Piaristů   

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřena mezi MUDr. Miroslavem Foblem, dat. nar. 

25.12.1957, trvale bytem Hlavní 22, 691 81 Březí, jakožto pronajímatelem a společností Cyrmex 

s.r.o., IČO: 282 92 481 dne 24.8.2016.  

Pronajímatel udělil společnosti Cyrmex s.r.o. v souvislosti s prodejem části jejího obchodního závodu, 

tvořeného lékárnou nazvanou „Lékárna Cyrmex Mikulov“, nacházející se na adrese Piaristů 989/26, 

Mikulov, souhlas s převodem nájmu nebytových prostor nacházejících se v přízemí budovy č.p. 989, 

na pozemku parc. č. 2076/1 a 2077/2, katastrální území Mikulov, obec Mikulov 

Kamenná lékárna Mikulov – Dům zdraví  

Nájemní smlouva uzavřená mezi společností Dům zdraví Mikulov, s.r.o., IČ: 46979557 jakožto 

pronajímatelem a společností Cyrmex, s.r.o., IČ: 28292481 jakožto nájemcem dne 22.2.2018. 

Společnost Dům zdraví Mikulov, s.r.o., IČ: 469 79 557, dne 30.10.2018 udělila souhlas s tím, aby 

společnost Cyrmex, s.r.o., IČ: 282 92 481, převedla v souvislosti s prodejem části svého obchodního 

závodu, tvořeného lékárnou nazvanou „Lékárna Cyrmex Mikulov II“, nájem nebytových prostor 

nacházející se v přízemí předmětné budovy, které užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 22.2.2018, 

a to ve prospěch Společnosti.  

Kamenná lékárna Brno  

Nájemní smlouva prostoru sloužícího podnikání uzavřená mezi společností MARTI-KO s.r.o., IČ: 263 

09 238 jakožto pronajímatelem a Společností jakožto nájemcem dne 16.3.2020.   

Předmětem nájmu jsou nebytové prostory o celkové výměře 160 m2., nacházející se v budově č.p. 843, 

katastrální území Zábrdovice, na adrese: Příkop 843/4, 602 00 Brno, zapsané na LV č. 1292, KÚ pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Společnost je prostory oprávněna užívat za 

účelem provozování lékárny, jakož i k provozování podnikatelské činnosti, tj. za účelem koupě zboží za 

účelem jeho dalšího prodeje a prodej, lékárenská péče – lékárna základního typu.  

 

Nehmotný majetek 

Společnost má ke dni Zprávy registrovány slovní a kombinované ochranné známky pro třídy 16, 35, 38, 

39, 44 s designací pro ČR a internetové domény, jmenovitě např. https://www.pilulka.cz/, 

https://www.pilulka.sk/ a https://www.pilulka.ro/ a další související domény.  

https://www.pilulka.ro/
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Zákazníci Společnosti komunikují se Společností skrze mobilní aplikaci nebo webové rozhraní (e-shop). 

Společnost v rámci vývoje programového řešení využívá řadu platforem třetích subjektů, které nejsou 

přímo vyvíjeny Společnosti, nýbrž zde dochází k hostování aplikace provozovatelem služby. 

Společnosti je udělována licence k jejich užívání. Veřejně přístupná část webových stránek Společnosti 

(tzv. front-end) je plně vyvíjena v rámci interních struktur (tzv. in-house), a to zaměstnanci či 

poskytovateli služeb na základě pracovních nebo dodavatelských smluv (k licencím viz níže).  

Zdrojové kódy a programové vybavení, resp. software, požívá ochrany vyplývající z Autorského 

zákona. Autorem díla, včetně software, je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorovi náleží 

osobnostní práva (nepřevoditelná) a majetková (typicky právo dílo užít). Výkon práva dílo užít je 

možné převést licenční smlouvou na jinou osobu, a to ve výhradní, či nevýhradní formě. V některých 

případech existuje zákonná licence k právu dílo užít – zejména u zaměstnaneckých děl. 

Společnost si zajišťuje licence k jím užívanému software třemi základními způsoby: 

• ve vztahu ke třetím osobám (typicky jiné společnosti) – prostřednictvím smluvní licence 

• ve vztahu ke kontraktorům, kteří zpracovávají díla pro Společnost na zakázku – 

prostřednictvím specifického smluvního ujednání + zákonná licence zaměstnaneckého díla 

• ve vztahu k zaměstnancům – zákonná licence zaměstnaneckého díla 

K zákonné licenci zaměstnaneckého díla viz oddíl 6 této zprávy. 

V souvislosti s autorskými právy nám byla Společností poskytnuta Rámcová smlouva o poskytování 

služeb (dále jen „Rámcová smlouva“), která je dle předložených informací standardně uzavírána 

s externími dodavateli programátorských služeb.  

Omezení dispozic s majetkem Společnosti 

Pilulka zastavuje 90 % bankou uznatelných pohledávek z obchodního styku a 60 % zásob ve prospěch 

své financující banky, České spořitelny. 
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3.2. Identifikovaná rizika 

Zjištění: Případné nežádoucí důsledky: Možnosti řešení: 

Odlišný 

právní 

režim 

nájemních 

smluv pro 

jednotlivé 

kamenné 

lékárny.  

Odlišná úprava právních poměrů mezi Společností a 

pronajímateli jednotlivých lékáren – zejm. ve vztahu 

k povinnostem plynoucím pro Společnost z provozování lékáren 

v pronajímaných prostorách zakládá nejistotu v povinnostech, 

které má Společnost vůči svým kontrahentům. Nájemní 

smlouvy zpravidla vylučují použití mnohých ustanovení OZ, což 

má za následek, že jejich režim je ponechán mnohdy zcela na 

vůli kontrahentů a není chráněn obecnou úpravou OZ, resp. 

není zajištěna koherence smluvních režimů pro jednotlivé 

kamenné lékárny provozované Společností.  

Vytvoření 

typizovaného vzoru 

nájemní smlouvy.  
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4. Financování  

4.1. Slovní popis 

Skupinu Pilulka tvoří kromě osoby ovládající, jíž je Společnost, rovněž (i) ovládané české osoby, které 

jsou tvořené SPV zajišťujícími některé části podnikání skupiny Pilulka, jakož i SPV s distribuční licencí 

zajišťující kamennou distribuci, (ii) slovenská společnost rozvíjející podnikatelské aktivity pro 

Slovenskou republiku a (iii) rumunská společnost rozvíjející podnikatelské aktivity v Rumunsku. 

Financování skupiny Pilulka lze rozdělit na dílčí sekce, a to získávání (i) cizích peněžních zdrojů na 

peněžním a kapitálovém trhu, (ii) vnitroskupinové financování, (iii) zajištění platebního styku a 

platebních služeb a (iv) finanční leasing. Skupina Pilulka nevyužívá derivátových finančních obchodů a 

neeviduje aktiva nebo pasiva vedená mimo účetní závěrky skupiny (off-balance sheets 

assets/liabilities).  

Financování skupiny prostřednictvím cizích peněžních zdrojů na peněžním a kapitálovém trhu probíhá 

centralizovaně, vztahy se subjekty zajišťujícími financování podnikání skupiny Pilulka zajišťuje 

ovládající osoba ve skupině, jíž je Společnost, některé smlouvy týkající se financování byly rovněž 

sjednány se společností Pilulka Distribuce s.r.o. jakožto osobou ovládanou Společností.  Společnost 

získává cizí zdroje prostřednictvím bankovního financování, které obstarává Česká spořitelna a.s., se 

sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 452 44 782 (dále jen „Česká spořitelna“). Česká 

spořitelna představuje zásadního obchodního partnera pro celou skupinu, je jediným poskytovatelem 

úvěrů pro celou skupinu. 

České spořitelna uzavírá se Společností smlouvy o úvěru, ve znění pozdějších dodatků, případně 

smlouvy o úvěrové lince, na jejichž základě jsou poskytnuty peněžní prostředky. Některé smlouvy o 

úvěru byly sjednány rovněž se Pilulka Distribuce s.r.o. (Společnost Pilulka Distribuce s.r.o. zanikla fúzí 

sloučením se Společností dne 1. června 2020). Celkem bylo uzavřeno od roku 2015 10 smluv o úvěru 

se Společností a s Pilulka Distribuce s.r.o. (s ohledem na fúzi sloučením se Společností dále v textu 

nebudou tyto společnosti rozlišovány). Každá z těchto smluv opravňuje Společnost k načerpání 

peněžních prostředků až do úvěrového limitu stanoveného v řádech jednotek milionů korun českých. 

Tyto peněžní prostředky jsou čerpány za účelem financování kupní ceny zásob.  

Smlouvy o úvěru jsou zajištěny ve prospěch České spořitelny těmito nástroji: i) institutem tzv. 

biankosměnky s uzavřenou dohodou o směnečném právu vyplňovacím, ii) uzavřenými smlouvami o 

zastavení pohledávek, a to pohledávek z bankovních účtů České spořitelny a zastavením pohledávek 

z obchodního styku, jakož i (ii) zastavením pohledávek z pojistných smluv. Rovněž (iv) k úvěrům byla 

poskytnuta bankovní záruka od Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Praha 1, 

Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000, IČ: 448 48 943 (dále jen „ČMZRB“). K poskytnutým bankovním 

zárukám ČMRZB byly uzavřeny separátní smlouvy ohledně podmínek poskytnutí bankovní záruky, ve 

znění dodatků.  Nad rámec úvěrového financování Česká spořitelna Společnosti vystavila bankovní 

záruku a uzavřela smlouvu o poskytování služby business24. Mateřská společnost Pilulka Lékárny a.s. 

ani žádná z entit ve skupině v současné době nečerpají bankovní úvěry či jiné finanční výpomoci od 

jiných institucí, než je Česká spořitelna.  

 

V září roku 2020 Společnost splatila úvěry čerpané na základě 6 úvěrových smluv a k datu splacení 

čerpaných úvěrů byly tyto smlouvy ukončeny. Současně Společnost uzavřela s Českou spořitelnou dne 
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8. 9. 2020 novou smlouvu o revolvingovém úvěru, která Klienta opravňuje k načerpání finančních 

prostředků až do úvěrového rámce ve výši 20.000.000 Kč.  

V období od 8.9.2020 do 21.9.2020 poskytli členové představenstva a akcionáři Společnosti, Petr Kasa 

a Martin Kasa, Společnosti ručení formou směnečného rukojemství na blankosměnkách vystavených 

Společností ve prospěch České spořitelny za účelem zajištění splacení úvěrů od České spořitelny. 

Současně splacením 6 úvěrů zanikla poskytnutá bankovní záruka od ČMZRB, která byla nahrazena 

bankovní zárukou Evropské investiční banky na úvěrové financování Společnosti z prostředků 

rámcového programu pro výzkum a inovace Evropské unie Horizont 2020.  

Společnost v důsledku rozvoje podnikání a růstu Skupiny nebyla schopna splnit veškeré stanovené 

finanční ukazatele úvěrových smluv. Česká spořitelna v reakci na tuto skutečnost potvrdila 

Společnosti, že nedodržení finančních ukazatelů v roce 2019 nebude považováno za porušení 

smluvních povinností vyplývajících z úvěrových smluv, úvěrové smlouvy jsou tedy nadále platné a 

čerpání úvěrů bylo v srpnu 2020 potvrzeno na dalších 12 měsíců. 

 

Sekce poskytování úvěrů, půjček a jiné financování v rámci skupiny Pilulka je rámcově upraveno a 

podléhá vnitřní normě Pravidla pro poskytování cash pooling, schváleného rozhodnutím statutárního 

orgánu ovládající osoby Společnosti. Tato norma stanoví pravidla pro poskytování půjček v rámci 

skupiny Pilulka, stanoví evidenční povinnosti oprávněných a povinných osob, jakož i metodu určení 

úrokové míry. Společnosti v rámci skupiny Pilulka spolu sjednávají dílčí smlouvy o půjčce, na základě 

kterých jsou poskytovány peněžní prostředky a uzavírají smlouvy o půjčce. Význačným tokem jsou 

zápůjčky prostředků Společnosti ze strany ovládaných osob v rámci skupiny Pilulka a rovněž půjčky pro 

rumunskou větev skupiny, společnost Pilulka ONLINE s.r.l.  

Platební styk a platební služby zajišťuje kromě České spořitelny, se kterou má Společnost uzavřenou 

smlouvu o účtu, rovněž  FIO banka, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ: 61858374 

(dále jen „FIO banka“). FIO banka vede účty skupině Pilulka v České republice a na Slovensku, a to jak 

v českých korunách, tak i eurech. Lze tedy uzavřít, že platební styk probíhá prostřednictvím účtů FIO 

banka a Česká spořitelna. Pro zjištění rumunské instituce zajišťující platební styk nebyla v rámci DD 

reportu dodána dostatečná dokumentace, aby bylo možné zjistit, které instituce zajišťují platební styk 

pro Rumunsko.  

Finanční leasing je skupinou využíván pro pronájem automobilů. S leasingovou společností ALD 

Automotive sjednala osoba ve skupině Pilulka, společnost CoPharm a.s., Rámcovou kupní smlouvu pro 

prodej velkoodběratelům, v níž strany stanovily rámcové podmínky pronájmu vozidel. Vozidla jsou 

následně pronajímána na základě dílčích smluv o nájmu movitých věcí (automobilů) (blíže viz sekce 

Property). 
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4.2. Identifikovaná rizika 

Zjištění Případné nežádoucí důsledky Možnosti řešení 

Kurzové riziko 

 Skupina působí na zahraničních 

trzích ve Slovensku a 

v Rumunsku. Převody peněžních 

prostředků jsou vystaveny 

pohybům měnových kurzů CZK, 

EUR a ROM. Skupina nemá 

sjednány finanční nástroje 

sloužící k zajištění se proti 

měnovému riziku ani 

nastavenou vnitroskupinovou 

politiku správy měnového rizika.  

Zejména intercompany loans 

poskytnuté Společností 

rumunské Pilulka Online s.r.l.  

v rumunských leu v řádech 

statisíců rumunských leu mohou 

představovat měnovou hrozbu.   

Společnost může být zasažena 

v případě nenadálých a prudkých 

pohybů kurzů, což může vést 

k prodražení poskytnutých úvěrů a 

v konečném důsledku až 

k nemožnosti splatit poskytnuté 

bankovní úvěry.  

Přijetí opatření 

vedoucích ke snížení 

nebo eliminaci 

kurzového rizika.  

Kreditní riziko 

Úvěrové riziko plyne z 

potenciální neschopnosti 

Společnosti splatit své závazky 

z poskytnutých bankovních 

úvěrů. Hrozbu může 

představovat splatnost řady 

bankovních úvěrů v roce 2021. 

Dřívější den splatnosti 

bankovních úvěrů byl bankou 

opakovaně prodlužován, lze tak 

očekávat, že k tomu dojde i nyní. 

Riziko představuje potenciální 

pokračující krize v roce 2021 

v souvislosti s COVID-19 a 

případná neochota České 

spořitelny prodloužit úvěry za 

stejných podmínek. V takovém 

případě by Společnost byla 

vystavena povinnosti splatit 

značný objem finančních 

prostředků.  

Neplnění kovenantů je porušením 

ustanovení úvěrových smluv (tzn. 

event. of default), což opravňuje 

banku k výpovědi smluvního vztahu 

a okamžitému zesplatnění dluhů 

Společnosti, jakož i uplatnění 

sankčních úroků a jiných 

mechanismů 

Prodloužení splatnosti 

dílčích bankovních úvěrů 

na delší období, 

prodloužení splatnosti 

v odlišných termínech, 

pokrývajících všechny 

kvartály.  
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Nadměrná expozice vůči jedné 

úvěrové instituci Úvěrové 

smlouvy jsou sjednávány téměř 

výhradně (s výjimkou Slovenska) 

s Českou spořitelnou.  

V případě ekonomických problémů 

ze strany finanční instituce nebo 

změny politiky poskytování 

obchodních úvěrů České spořitelny 

může být fatálně ohroženo 

financování společnosti 

prostřednictvím cizích zdrojů. 

Diverzifikace bankovních 

úvěrů. 

Vnitropodnikové půjčky pro 

Pilulka Online srl 

Nadměrná expozice Společnosti 

vůči rumunské větvi podnikání 

skupiny. Sjednána řada smluv o 

půjčce se Společností, kterými 

dochází k zapůjčení peněžních 

prostředků Pilulka Online srl  

v zásadě bez zajištění a jiných 

mechanismů posilujících 

postavení věřitele. Řada těchto 

půjček má splatnost ke konci 

roku 2020. 

V případě neuspokojivých výsledků 

rumunské větve se mohou stát tyto 

půjčky nevymahatelné, což by 

mohlo v konečném důsledku vést 

k přenosu nákazy z rumunské větve 

podnikání na Společnost, ztrátu její 

kreditní životaschopnosti a 

k zesplatnění úvěrů od České 

spořitelny. 

 

Porušení finančních kovenantů 

úvěrových smluv 

Klient je povinen podle pravidel 

úvěrových smluv dodržovat 

stanovenou míru a) ukazatele 

kapacity dluhové složky Klienta 

(DSCR), (ii) ukazatele doby 

splatnosti dluhů z cash flow 

Klienta (Net debt coverage), (iii) 

ukazatele úrokového krytí 

Klienta (Interest cover), a (iv) 

pracovní kapitál Klienta vyšší než 

stanovená hodnota (dále jen 

„kovenanty“). 

Bylo zjištěno, že Společnost 

hodnoty kovenantů nedodržela 

již za rok 2018, přičemž úvěrující 

instituce byla o této skutečnosti 

srozuměna a nepodnikla žádné 

kroky. Porušení kovenantů 

přetrvalo i do roku 2019, 

k čemuž byla uzavřena dohoda o 

Neplnění kovenantů je porušením 

ustanovení úvěrových smluv (tzn. 

event. of default), což opravňuje 

banku k výpovědi smluvního vztahu 

a okamžitému zesplatnění dluhů 

Společnosti, jakož i uplatnění 

sankčních úroků a jiných 

mechanismů.  

Pokud nastane případ porušení 

smlouvy, je Česká spořitelna 

oprávněna realizovat kterékoliv z 

následujících oprávnění: (a) s 

okamžitou účinností zastavit, 

odmítnout nebo vypovědět 

poskytnutí bankovního produktu 

(úvěru) nebo provedení pokynu 

Klienta nebo snížit nebo zrušit Limit; 

(b) prohlásit nesplatné dluhy Klienta 

vůči Bance vzniklé ze Smlouvy nebo 

v souvislosti s ní nebo jejich část za 

okamžitě splatné nebo splatné na 

výzvu; (c) uplatnit svá práva ze 

Zajištění a zablokovat dispozice s 

V případě dalšího 

porušování kovenantů 

bude nutné uzavřít 

novou dohodu o vzdání 

se práv s Českou 

spořitelnou, případně 

uzavřít rámcovou 

dohodu o překračování 

kovenantů nebo 

modifikovat parametry 

kovenantů.   
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vzdání se práva na realizaci 

výkonu následků porušení 

úvěrových smluv s Českou 

spořitelnou.   

prostředky na účtech Klienta 

vedených u Banky; (d) odstoupit od 

Smlouvy s účinností ke dni doručení, 

není-li v listině o odstoupení uveden 

termín pozdější; odstoupením se 

stávají splatnými veškeré peněžité 

dluhy Klienta vůči Bance vzniklé ze 

Smlouvy nebo v souvislosti s ní; (e) 

požadovat po Klientovi složení 

částky ve výši součtu (i) nevyplacené 

částky bankovní záruky každé platné 

bankovní záruky, (ii) nevyužité 

částky každého platného příslibu 

poskytnutí bankovní záruky a (iii) 

nevyplacené částky každého 

platného akreditivu na účet určený 

Bankou; Klient do 5 pracovních dnů 

od doručení takového požadavku 

složí požadovanou částku a svou 

pohledávku na vydání prostředků z 

tohoto účtu zastaví ve prospěch 

Banky jako Zajištění, ledaže předloží 

Bance dokumenty potvrzující 

způsobem pro Banku uspokojivým 

zánik závazků Banky plynoucích z 

těchto instrumentů; (f) vykonat 

jakákoliv další práva na základě 

Smlouvy, právního jednání o 

poskytnutí Zajištění nebo 

jakéhokoliv jiného dokumentu nebo 

na základě právních předpisů; a to s 

výjimkou Případu porušení 

uvedeného v písm. (k) článku 9.1 

(Případy porušení), kdy je Banka 

pouze oprávněna odmítnout 

poskytnutí plnění z bankovní záruky 

Beneficientovi záruky nebo 

odmítnout poskytnutí plnění z 

akreditivu Beneficientovi akreditivu. 

9.2.2 Banka je oprávněna podle 

svého uvážení využít jedno i více 

výše uvedené opatření, a to 

současně nebo jednotlivě. 



 

22 
 

Je tedy zřejmé, že důsledky plynoucí 

z porušování kovenantů mohou být 

velmi závažné.  

5. Pojištění  

5.1. Slovní popis 

Společnost má uzavřené a stále platné následující pojistné smlouvy: 

1) Pojištění podnikatelských rizik  

Pojistná smlouva je uzavřeno s  Kooperativa Pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group a to 

s účinností od 1.6.2018 a s dodatkem 17.12.2018. 

Základní parametry pojištění: 

- živelní pojištění (pojistné částky: nemovitosti 1 500 000 Kč, soubor zásob 29 000 000 Kč, 

zařízení 7 000 000 Kč) 

- pojištění proti odcizení, vandalismu, loupeži při přepravě peněz nebo cenin 

- veškeré pohledávky z pojistné smlouvy týkající se pojištění souboru zásob jsou zastaveny 

ve prospěch Česká Spořitelna, a.s. 

 

2) Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb  

Pojistná smlouva je uzavřena s  Kooperativa Pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group a to 

s účinností od 25.8.2017 

Základní parametry pojištění: 

- limit pojistného plněn za farmaceuta, asistenta nebo pomocného zdravotnického 

pracovníka: 5 000 000 Kč 

 

3) Živelní pojištění movitých věcí  

Pojistná smlouva je uzavřena s  Česká pojišťovna, a.s. a to s účinností od 28.2.2018 

Základní parametry pojištění: 

- pojištěny jednotlivé lékárny (zejména soubory zařízení a zásob) 

- proti živelním pohromám, odcizení a loupeži  
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6. Pracovněprávní otázky  

6.1. Slovní popis 

Skupina Pilulka zaměstnává více než 250 osob1, a to z 80 % v České republice, zbylých 20 % pak na 

Slovensku a v Rumunsku. 

V čele organizační struktury Společnosti stojí výkonný ředitel (CEO), pan Petr Kasa. Další klíčové řídicí 

funkce, které jsou CEO podřízeny, jsou zejména: 

- strategický ředitel (Strategic Director) – funkci dlouhodobě zastává pan Martin Kasa; do jeho 

kompetence náleží zejména rozvoj společnosti, regulatorní záležitosti a řízení zahraničních 

poboček; 

- obchodní ředitel (CCO) – funkci nově zastává pan Martin Navrátil; do sekce obchodního 

ředitele spadá marketing, oddělení prodeje a nákupu či spolupráce s partnerskými lékárnami; 

- provozní ředitel (COO) – funkci zastává pan Michal Hanáček; provozní ředitel pečuje o IT a 

optimalizaci, péči o zákazníky a logistiku; a 

- finanční ředitel (CFO) – funkci zastává pan David Staněk; finanční ředitel má na starosti oblast 

účetnictví, controllingu a financování společnosti.  

Více než 100 pracovníků Společnosti tvoří lékárníci a další specialisté ve zdravotnické oblasti. 

Proti Společnosti nejsou v současné době vedeny žádné pracovněprávní spory. 

Noví zaměstnanci uzavírají se Společností pracovní smlouvu, v rámci které jsou kromě základních 

náležitostí (druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce) sjednány i další parametry 

pracovněprávního vztahu, jako je zkušební doba, týdenní pracovní doba, rozsah dovolené, dohoda o 

odpovědnosti vč. ztráty svěřených prostředků a povinnost mlčenlivosti. Výši mzdy určuje 

zaměstnavatel samostatným mzdovým výměrem, ve kterém je stanovena základní měsíční hrubá 

mzda. 

K motivaci zaměstnanců využívá Společnost široký systém benefitů. Mezi základní benefity patří např. 

stravenky, 5 týdnů dovolené, pracovní oděvy pro zaměstnance lékáren či interní systém školení 

zaměstnanců. V návaznosti na hospodářskou úspěšnost společnosti mohou zaměstnanci získat také 

mzdový bonus, který netvoří více než 10 % celkové odměny vyplácené zaměstnanci.  

Pro klíčové zaměstnance na vrcholných řídicích pozicích existoval v rámci Společnosti tzv. opční 

program, v rámci kterého mohli příslušní zaměstnanci participovat na hospodářském výsledku skupiny 

Pilulka prostřednictvím smluvního ujednání. Do programu byly dle prohlášení Společnosti zařazeny 

celkem dvě osoby, přičemž program byl již ukončen. K vypořádání existujících nároků dotčených dvou 

osob schválila valná hromada Společnosti možnost nabývat vlastní akcie Společností, přičemž došlo k 

uzavření smluv o budoucím převodu akcií mezi Společností a dotčenými dvěma osobami. Následně by 

mělo dojít k převodu maximálně 36 076 ks akcií Společnosti dotčeným dvěma osobám, a to za 

nominální hodnotu. K tzv. opčnímu programu a jeho vypořádání viz blíže oddíl 1.1 této zprávy. 

Zpracování osobních údajů zaměstnanců probíhá ve vymezeném rozsahu bez souhlasu zaměstnanců 

a v rozsahu použití fotografií dále pouze se souhlasem. Zaměstnanci je pro tento účel předkládán 

souhlas se zpracováním osobních údajů, který zaměstnanec může (avšak nemusí) udělit. 

 
1 Dle přepočtu FTE (Full Time Equivalent). 
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Zaměstnancům jsou také předkládány informace o zpracování osobních údajů, které jsou specificky 

zaměřeny na oblast pracovněprávních vztahů. 

Skupina Pilulka na dlouhodobé bázi spolupracuje také s více než 50 kontraktory, a to v rozsahu 

odborných, konzultačních a poradenských služeb. Kontraktoři uzavírají se Společností rámcovou 

smlouvu o poskytování služeb, na základě které následně Společnost realizuje jednotlivé objednávky. 

Kontraktoři dále podepisují separátní dohodu o mlčenlivosti a podstupují vstupní školení, týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dle prohlášení Společnosti nemají kontraktoři přiděleno své 

pracovní místo, jejich docházka do prostor Společnosti není uchovávána v evidenci příchodů a 

odchodů, odměňování je vázáno na objednávky ze strany Společnosti v souvislosti s jednotlivými 

projekty, nejsou oprávněni jednat jménem Společnosti a využívají primárně vlastní zařízení (počítač, 

telefon). 
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6.2. Identifikovaná rizika 

Zjištění: Případné nežádoucí 

důsledky: 

Možnosti řešení: 

Rozsah povinnosti mlčenlivosti 

v pracovních smlouvách 

Pracovní smlouvy uzavírané se 

Společností obsahují povinnost 

zaměstnance zachovávat 

mlčenlivost o všech 

skutečnostech, které se dozvěděl 

v souvislosti s výkonem práce, 

dále o obchodním tajemství (i po 

dobu 1 roku po ukončení 

pracovního poměru) a o svých 

příjmech (s výjimkou osob 

blízkých). 

Obecná povinnost mlčenlivosti 

(„všechny skutečnosti, které se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem 

práce“) je velmi neurčitá. Uvedená 

sankce za jakékoli porušení, tj. 

okamžité zrušení pracovního 

poměru z důvodu zvlášť hrubého 

porušení kázně, může být 

v konkrétních případech 

nepřiměřená. 

Povinnost mlčenlivosti o příjmech 

u zaměstnavatele je stanovena 

velmi široce. Není umožněno 

porovnávání mezd zaměstnanců 

Společnosti mezi sebou, přičemž 

vzniklá informační asymetrie může 

vést ke vzniku mzdové 

diskriminace, zakázané v § 110 

odst. 1 ZP. Vázanost jiného 

oprávněného sdělování (např. 

žádost o úvěr; pravděpodobně 

také soudní či správní řízení) na 

svolení zaměstnavatele může být 

v konkrétních případech 

nepřiměřená. 

Zrušení pracovního poměru 

se zaměstnancem z důvodu 

porušení povinnosti 

mlčenlivosti nemusí být 

v konkrétních případech 

oprávněné a může  znamenat 

neplatné rozvázání 

pracovního poměru. To může 

následně vést zejména 

k soudním sporům mezi 

zaměstnanci a Společností, 

jejichž podstatou je 

především náhrada ušlé 

mzdy. 

Konkretizace ustanovení o 

mlčenlivosti v pracovních 

smlouvách tak, aby byla 

přiměřená vzhledem 

k právům zaměstnanců. 

Do doby aktualizace 

stávajících pracovních smluv 

aplikace dotčených 

ustanovení takovým 

způsobem, aby nedocházelo 

k nepřiměřenému 

zdůrazňování práv 

zaměstnavatele na úkor 

práv zaměstnance a nedošlo 

k neplatnému rozvázání 

pracovního poměru. 
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Postavení kontraktorů v rámci 

Společnosti 

Společnost dle dostupných údajů 

ve značné míře respektuje 

kontraktory coby svobodné 

podnikatele. Zdá se však, že 

kontraktoři jsou v některých 

případech zahrnováni např. do 

počtu zaměstnanců.  

V případě naplnění určených 

znaků je možný postih dle § 

140 ZamZ. 

Vždy dbát na respektování 

autonomního postavení 

kontraktorů, a to zejména 

ve sporných či citlivých 

případech. 

Zpracování osobních údajů ze 

strany kontraktorů 

Z povahy věci není vyloučeno 

zpracování osobních údajů 

kontraktory, přičemž správcem 

těchto údajů je Společnost. Na 

tento fakt a na nutnost ochrany 

osobních údajů poukazuje 

předložená vzorová dohoda o 

mlčenlivosti, nesplňuje však 

veškeré požadavky na 

zpracovatelskou smlouvu dle čl. 28 

GDPR. 

V případě naplnění určených 

znaků je možný postih dle § 

61 a násl. Adaptačního 

zákona. 

Provádí-li kontraktoři 

zpracování osobních údajů, 

doplnění vzorových i 

existujících smluv o 

náležitosti dle čl. 28 GDPR. 
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7. Veřejnoprávní regulace  

7.1. Slovní popis 

Společnost Pilulka Distribuce s.r.o. byla držitelem povolení k distribuci léčivých přípravků vydaným 

SÚKL pod sp. zn. sukls83353/2014 dne 24. července 2014 a následně změněným několika 

rozhodnutími SÚKL o změně. Společnost byla opakovaně ze strany SÚKL v souvislosti s distribučním 

povolením kontrolována a obdržela certifikát správné distributorské praxe. Poslední certifikát správné 

distributorské praxe byl udělen v srpnu 2019. 

V důsledku fúze sloučením se Společností společnost Pilulka Distribuce s.r.o. dne 1. června 2020 

zanikla. V návaznosti na zánik této společnosti nástupnická společnost Pilulka Lékárny a.s. (tj. 

Společnost) podala SÚKL žádost o změnu v povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti Pilulka 

Distribuce s.r.o., na základě které bylo zahájeno správní řízení pod sp. zn. sukls145226/2020. V jeho 

rámci SÚKL posuzoval, zda jsou splněny požadavky stanovené ZoL, jeho prováděcími předpisy a 

zvláštními předpisy a dne 3. srpna 2020 vydal SÚKL rozhodnutí pod sp. zn. 145226/2020, č.j. 

sukl191373/2020, na základě kterého změnil své rozhodnutí o povolení k distribuci léčivých přípravků 

vydané pod sp. zn. sukls83353/2014 ze dne 24. července 2014 udělené společnosti Pilulka Distribuce 

s.r.o. a to tak, že změnil název, právní formu a IČ společnosti z původní Pilulka Distribuce s.r.o., IČ 286 

73 719 na novou Pilulka Lékárny a.s., IČ 036 15 278. Součástí povolení nejsou uvedeny vlastní 

skladovací prostory, nýbrž smluvní místo distribuce, kterým je Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 

624/7, 108 00 Praha 10, na základě povolení k distribuci léčivých přípravků č.j.: 22579/5/INS/00 ze dne 

19. 10. 2000. 

SÚKL dále jako správní orgán příslušný podle Zákona o regulaci reklamy k výkonu dozoru nad reklamou 

na humánní léčivé přípravky v současné době provádí šetření ve věci reklamy propagující přípravek 

WOBENZYM umístněné na internetové stránce www.pilulka.cz provozované Společností. Reklama 

podle názoru SÚKL může být v rozporu se zněním § 5 odst. 4 Zákona o regulaci reklamy, ve kterém se 

uvádí, že jakékoliv informace obsažené v reklamě na humánní léčivý přípravek musí odpovídat údajům 

uvedeným v souhrnu údajů tohoto přípravku. V této věci společnost Pilulka Distribuce s.r.o. obdržela 

výzvu ke sdělení bližších údajů o reklamě pod sp. zn. sukls65664/2020, č.j. sukl113885/2020. Pilulka 

Distribuce s.r.o. ve vztahu k této reklamě vystupuje pouze jako její šiřitel a její zadavatel, společnost 

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., IČ: 186 30 138, se sídlem Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, se ústně 

zaručila za soulad reklamy se zákonem. 

SÚKL se dále v průběhu tohoto roku pokusil dokončit správní řízení vedená proti Společnosti, resp. 

proti společnostem ze skupiny Pilulka již zaniklým v důsledku zmíněné fúze, která byla zahájena před 

mnoha lety. Ve všech případech Společnost uspěla skrze odvolání, ve kterém byla uplatněna námitka 

promlčení. 

Jednotlivé kamenné lékárny ze sítě Pilulka lékáren jsou držiteli platného oprávnění k poskytování 

lékárenské péče podle zákona o zdravotních službách a v současné době žádné lékárně odebrání 

tohoto oprávnění nehrozí. Partnerské lékárny sdružené společně s lékárnami Pilulka do volného 

sdružení lékáren pod názvem Pilulka Partner při navazování smluvního vztahu prohlašují, že jsou 

držiteli platného oprávnění k poskytování lékárenské péče, a zavazují se zajistit, aby toto prohlášení 

bylo po celou dobu trvání smluvního vztahu se Společností pravdivé. V případě, že by platnost 

takového oprávnění partnerské lékárně skončila, smluvní vztah se Společností a její členství v alianční 

síti Pilulka Partner tak automaticky zaniká. 

http://www.pilulka.cz/
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Jako na provozovatele pro účely ZoL a poskytovatele zdravotních služeb jsou na Společnost a její 

jednotlivé kamenné lékárny kladeny mnohé požadavky plynoucí z veřejnoprávní regulace jejich 

činnosti, zejména pak v oblasti distribuce, kontroly a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek 

(bližší informace viz oddíl 9) a jejich výdeji a prodeji. Těžištěm této regulace je Zákon o zdravotních 

službách a ZoL, který je prováděn několika prováděcími předpisy. Z nich se činnost Společnosti řídí 

zejména vyhláškou č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv a vyhláškou č. 84/2008 Sb., o správné 

lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u 

dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. Na zaměstnance – farmaceuty 

společnosti jsou dále kladeny široké kvalifikační požadavky předepsané zákonem č. 95/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

Společnost proto při náboru nových zaměstnanců dohlíží na důsledné splnění všech náležitostí pro 

výkon takového povolení. Za účelem plnění mnohých regulatorních povinností týkajících se zejména 

příjmu, skladování a expedice zboží v lékárnách a cenové regulace Společnost využívá program FaRMIS 

2,. Systém FaRMIS taktéž usnadňuje komunikaci mezi lékárnou, distributory, pojišťovnami a pacienty 

a kontroluje výskyt nebezpečných interakcí nejen mezi aktuálně expedovanými léky, ale díky 

záznamům o lékové historii i zpětně, v návaznosti na historii dříve odebraných přípravků. 

Kromě sítě kamenných lékáren Společnost rovněž provozuje internetový obchod na adrese 

www.pilulka.cz, který se zabývá prodejem léčivých přípravků specifikovaných v ust. § 2 odst. 1 a § 25 

odst. 1 ZoL, tj. volně prodejných léčiv, a dále zdravotnických potřeb, doplňků stravy, trvanlivých 

potravin a drogistického zboží, a jako taková tak působí jako lékárna zajišťující zásilkový výdej podle § 

84 a násl. ZoL, v důsledku čehož jsou na ni tak kladeny dodatečné požadavky stanovené zákonem, 

prováděcími předpisy i pokyny SÚKL. Jakožto provozovatel e-shopu prodávajícího potraviny spadá 

Společnost také pod regulaci zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedeného množstvím 

vyhlášek MZ a Ministerstva zemědělství, a rovněž značného množství evropských přepisů včetně  • 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 

týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění. 

SZPI jakožto správní úřad vykonávající dozor v oblasti potravin v dubnu 2020 provedl kontrolu 

společnosti Pilulka Distribuce s.r.o., resp. stránek www.pilulka.cz jí v té době provozovaných, a odhalil, 

že tato společnost porušila povinnost stanovenou v čl. 7 odst. 3 zmíněného nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, když na www.pilulka.cz/koronavirus uvedla k potravinám 

léčebné tvrzení „Koronavirus“. V návaznosti na to vydal podle zákona č. 146/2002 Sb., o Státní 

zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, opatření, ve kterém společnosti udělila povinnost zajistit, aby záložka s léčebným tvrzením 

www.pilulka.cz/koronavirus neobsahovala nabídku potravin, resp. doplňků stravy. Společnost 

povinnost v uloženém termínu splnila. Navazující řízení ohledně případné pokuty zatím zahájeno 

nebylo. 

Společnost dále provozuje internetovou stránku www.erecept.cz. Vzhledem ke skutečnosti, že 

regulace v současnosti nepovoluje online prodej léčiv vázaných na přepis, pomocí této stránky 

Společnost poskytuje pouze službu zprostředkování kontaktu mezi zákazníkem a jím vybranou 

http://www.pilulka.cz/
http://www.pilulka.cz/
http://www.pilulka.cz/koronavirus
http://www.erecept.cz/
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lékárnou, ve které si zákazník léčivo zarezervované na stránce pomocí identifikátoru z eReceptu 

vyzvedne. K uzavření kupní smlouvy tak dojde přímo mezi zákazníkem a vydávající lékárnou. 

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.3/097/0011789 vydaného MPSV, Odborem 

realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita byla prostřednicím Operačního programu 

Zaměstnanost Evropského sociálního fondu Společnosti poskytnuta dotace do maximální výše 3 399 

313,20 korun českých, a to na realizaci projektu Vzdělávání Pilulka, kterým se podporuje další profesní 

vzdělávání zaměstnanců Společnosti. 
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7.2. Identifikace rizik 

Zjištění: Případné nežádoucí důsledky: Možnosti řešení: 

Činnost Společnosti je silně 

regulovaná a jako taková je 

náchylná ke změnám právních 

předpisů České republiky i 

Evropské unie v oblasti zdravotní 

péče, lékárenství a distribuce 

léčiv. 

Stanovení dodatečných 

zatěžujících povinností subjektu, a 

to případně i v krátké době před 

zahájením jejich vymahatelnosti. 

-- 

Společnost provozuje stránky 

www.pilulka.cz, na kterých došlo 

k umístění reklamy na léčivý 

přípravek WOBENZYM, kterou 

v současné době prověřuje SÚKL 

jakožto orgán příslušný k výkonu 

dozoru nad reklamou na humánní 

léčivé přípravky. Společnost proto 

vystupuje jako šiřitel této 

reklamy. Podle názoru SÚKL může 

reklama porušovat § 5 odst. 4 

Zákona o regulaci reklamy. Se 

zadavatelem této reklamy, 

společností MUCOS Pharma CZ, 

s.r.o., IČ: 186 30 138, se sídlem 

Uhříněveská 448, 252 43 

Průhonice, byla smlouva o šíření 

reklamy uzavřena ústně, a proto 

bude případně těžké dokázat, že 

se tato společnost zavázala sama 

posuzovat soulad reklamy se 

zákonem a zaručila se za něj. 

V případě, že SÚKL shledá reklamu 

jako nezákonnou, dopustí se 

Společnost jakožto její šiřitel 

přestupku podle §8a odst. 1 písm. 

r) Zákona o regulaci reklamy, za 

který hrozí podle §8a odst. 5 písm. 

a) Zákona o regulaci reklamy 

pokuta ve výši až 500 000 Kč. 

Posílit do budoucna 

dohled nad šířenými 

reklamami na 

internetových stránkách a 

zajistit, že zadavatel 

reklamy plně odpovídá za 

její soulad se zákonem a 

případě nahradí 

Společnosti škodu 

utrpěnou v důsledku 

nezákonnosti reklamy. 

  

http://www.pilulka.cz/
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8. Obchodní smlouvy  

8.1. Slovní popis 

Společnost je obchodní společností s předmětem podnikání mimo jiné (i) velkoobchod a maloobchod, 

(ii) zprostředkování obchodu a služeb a (iii) poskytování zdravotních služeb – lékárenská péče. 

Společnost tyto služby poskytuje přímo nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů, a to jak 

„offline“ formou sítě kamenných lékáren, tak „online“ prostřednictvím provozovaného lékárenského 

e-shopu na adrese www.pilulka.cz, pomocí kterého zajišťuje zásilkový prodej volně prodejných léčiv, 

doplňků stravy, trvanlivých potravin a drogistického zboží, a webové služby www.erecept.cz, pomocí 

které zprostředkuje koncovým zákazníkům výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis. 

Součástí skupiny Pilulka je kromě divize s distribuční licencí (bližší informace viz oddíl 7) i alianční síť 

lékáren Pilulka Partner. S partnerskými kamennými lékárnami Společnost uzavírá franšízové smlouvy 

o účasti ve volném sdružení lékáren, obchodní a marketingové spolupráci, na základě kterých se 

partnerská lékárna účastní volného sdružení lékáren pod název „Pilulka Partner“. Vzájemná 

spolupráce Společnosti a partnerské lékárny směřuje zejména k 

− zvýšení konkurenceschopnosti partnerské lékárny pomocí řízení efektivity, analyzování 

prodejních dat a profitability prodeje vybraných produktů (category management, 

merchandising, zvýšení kompetencí v oblastech prodejních dovedností nebo rozvoj 

lékárensko-pacientské komunikace); 

− zavedení principů lékárenského marketingu ve spolupráci s předními farmaceutickými 

firmami na trhu a zajištění podpory prodeje; 

− zavedení principů řízení vztahů se zákazníky partnerské lékárny a přípravě programů loajality; 

− tvorbě a realizaci vzdělávacích a jiných programů zaměřených na zvýšení kompetencí v 

oblastech spojených s procesním či finančním řízením a řízením zaměstnanců lékárny; 

− tvorbě programů na optimalizaci nákladů v rámci sdružení a vyjednávání podmínek 

s externími dodavateli zboží a služeb; 

Společnost zajišťuje přípravu konkrétních marketingových aktivit (letákové kampaně, televizní 

kampaně, naskladnění a vystavení vybraných produktů) a lékárna následně tyto aktivity realizuje, za 

což Společnost partnerské lékárně poskytuje pravidelné finanční ohodnocení, jehož výše je závislá na 

úspěšnosti plnění ze strany lékárny. 

Společnost rovněž jménem sdružení za účelem správného naplánování ročního odběru produktů a 

realizace požadované marže při ideálně sestaveném marketingovém mixu uzavírá s dodavateli - 

farmaceutickými firmami smlouvy o obchodní a marketingové spolupráci. Na základě těchto smluv 

Společnost nabízí dodavatelům využití obchodních a marketingových nástrojů Pilulky za příslušnou 

obratovou odměnu ve formě bonusů za objem nakoupených položek. 

 

Podle prohlášení Společnosti nejsou Společnosti známy žádné skutečnosti, které by mohly vést 

k ukončení smlouvy s významným dodavatelem nebo klíčovým partnerem nebo ke sporu z takové 

smlouvy. 

Společnost na adrese www.pilulka.cz provozuje internetový retailový obchod a jako taková je 

správcem osobních údajů, které jí jednotliví klienti poskytují. Klientům jsou proto na webu Společnosti 

poskytovány informace o zpracování osobních údajů, které jsou sdělovány v souvislostí s koupí či 

http://www.erecept.cz/
http://www.pilulka.cz/
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rezervací zboží. Informace o zpracování osobních údajů definují rozsah a účel zpracování údajů, dále 

titul zpracování a ve velmi obecném rozsahu práva subjektu osobních údajů. Zatímco základní údaje 

(jméno, adresa, telefon, e-mail) jsou Společností zpracovávány pro účely plnění smlouvy, zpracování 

údajů v rámci bonusového klubu provozovaného Společností je podmíněno souhlasem subjektu 

údajů. [Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů nebyl v rámci prověrky poskytnut.] 

Společnost dle svého vyjádření není povinna vyhotovit posouzení vlivu na ochranu osobních údajů dle 

čl. 35 GDPR ani jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 GDPR. 

Skupina Pilulka působí v České republice, na Slovensku a od roku 2018 i v Rumunsku. Tento oddíl se 

věnuje pouze působení Pilulka lékáren v České republice. 
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8.2. Identifikace rizik 

Zjištění: Případné nežádoucí 

důsledky: 

Možnosti řešení: 

Všeobecné obchodní podmínky 

internetového obchodu 

www.pilulka.cz (v tomto oddíle jako 

„podmínky“) 

  

Prostřednictvím e-shopu  standardně 

zákazník uzavírá kupní smlouvu s 

provozovatelem e-shopu, tedy 

se Společností, provozovnou 

v Horních Počernicích. Podle čl. 10.4 

podmínek ale v případě, kdy zákazník 

zvolí jako způsob dopravy osobní 

odběr v jedné z lékáren z partnerské 

sítě, dochází pouze k nezávazné 

rezervaci a jako prodávající vystupuje 

až vydávající lékárna. Vztah mezi 

takovou lékárnou a zákazníkem tak 

zůstává neupraven a Společnost, 

která není stranou takového vztahu, 

nemůže proto zákazníkovi 

garantovat dodání a dostupnost 

zboží. 

Možná nedorozumění a 

stížnosti ze strany 

kupujícího v případě 

nedodání objednaného 

zboží ze strany vydávající 

lékárny. 

Zákazníky na skutečnost, že 

v daném případě Společnost 

není prodávajícím, důsledně 

upozornit a sdělit, kde je 

obsažena úprava vztahu 

zákazník jako kupující – 

vydávající lékárna jako 

prodávající. 

Dle čl. VI podmínek a v souladu s § 

1829 OZ se v podmínkách uvádí, že 

kupující má právo do 14 dnů od 

převzetí zboží od kupní smlouvy 

odstoupit, a to bez ohledu na zboží, 

které bylo předmětem kupní 

smlouvy. Nicméně podle pokynu 

LEK-16, verze 3, vydaného SÚKL a 

zveřejněného na www.sukl.cz, a dle 

ust. § 1840 odst. 1 písm. b OZ a 

obdobně jako při výdeji léčivých 

přípravků v lékárně se na 

registrované léčivé přípravky bez 

vady nevztahuje možnost jejich 

vrácení bez udání důvodu. 

Stížnosti ze strany 

kupujícího až případný spor 

s kupujícím, který by se 

odvolával na ustanovení 

podmínek.  

Rozlišit v podmínkách právo 

kupujícího odstoupit od 

kupní smlouvy pro léčivé 

přípravky a pro ostatní zboží. 

Otázka posouzení GDPR rizik 

Společnost zpracovává osobní údaje 

značného počtu klientů. Ač se samo 

Teoretická možnost uložení 

sankce podle Adaptačního 

zákona. 

Dokumentované a podrobně 

odůvodněné posouzení rizik 

a následně rozhodnutí o 

http://www.pilulka.cz/
http://www.sukl.cz/
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o sobě nejedná o citlivé údaje, 

vzhledem k množství poskytovaných 

údajů a úzké návaznosti předmětu 

podnikání Společnosti na zdravotní 

stav zákazníků by bylo vhodné 

v dokumentární formě a 

s přihlédnutím k interpretační 

činnosti příslušného českého i 

evropského úřadu posoudit 

konkrétní rizika zpracování a zvážit, 

zda by (a) mělo, či nemělo být 

provedeno posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů dle čl. 35 

GDPR; (b) měl, či neměl být 

jmenován pověřenec pro ochranu 

osobních údajů dle čl. 37 GDPR. 

(ne)provedení posouzení 

vlivu na ochranu osobních 

údajů a (ne) jmenování 

pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 
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9. Životní prostředí  

9.1. Slovní popis 

Společnost má řádně zajištěnu sběr, přepravu a odstranění nebezpečného odpadu (včetně 

nepoužitých a jinak nepoužitelných léčiv) na základě smlouvy se společností AVE Kralupy s.r.o., IČ: 

27935574, která má oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Pro 

nakládání a přepravu běžného odpadu vznikajícího při distribuci zásilek uzavřela společnost Pilulka 

Distribuce s.r.o. smlouvu se společností FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 45809712. V důsledku fúze 

přešla všechna práva a povinnosti z uvedené smlouvy na Společnost. 

Společnost zavádí opatření směřující ke snížení vlivu jejího podnikání na životní prostředí, zejména 

používání certifikovaného recyklovaného papíru při balení zásilek, zpětný odvoz a opětovné použití 

obalových materiálů, přechod na čistě elektronickou fakturaci a používání CNG automobilů pro rozvoz 

zásilek.
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10. Slovenská pobočka 

10.1. Slovní popis 

Slovenská dceřiná společnost Společnosti, společnost Pilulka.sk, a. s., IČ 47 235 225, se sídlem 

Pestovateľská 17796/3, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, Slovenská republika, zapsaná 

v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 5371/B (dále jen 

„Pilulka.sk“), byla založena zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne 21. července 

2011 a do slovenského obchodního rejstříku byla zapsána 4. srpna 2011. K 15. dubnu 2020 byla do 

slovenského obchodního rejstříku zapsána změna její obchodní firmy z HERBIA, a.s. na Pilulka.sk, a.s.  

Do skupiny Pilulka byla společnost Pilulka.sk, začleněna v 8. ledna 2018, kdy došlo k akvizici 100 % 

jejích akcií ze strany Společnosti. 

Do 8. ledna 2018 neměla Společnost žádnou právnickou osobu provozující internetové stránky 

pilulka.sk ve vztahu ke spotřebitelům. Internetové stránky pilulka.sk tak servisně provozovala dceřiná 

společnost Společnosti, společnost Pilulka Distribuce s. r. o. (IT, správa software, práva na zákaznickou 

bázi apod.). V rámci konsolidace slovenských aktivit pod jednu právnickou osobu došlo po akvizici 

společnosti HERBIA, a.s. 8. ledna 2018 k převodu části majetkových aktiv ze strany společnosti Pilulka 

Distribuce s. r. o. na společnost HERBIA, a.s., a to na základě smlouvy o koupi části závodu, kterou tyto 

dvě společnosti uzavřely dne 6. června 2019. Na základě této smlouvy o koupi části závodu došlo 

k převodu části závodu, která byla tvořena organizovaným souborem jmění, který sloužil 

k provozování internetového obchodu pilulka.sk (jehož součástí byly vybrané movité věci, nehmotné 

věci typu obchodního a marketingového know-how, práv k internetové doméně pilulka.sk, databáze 

zákazníku e-shopu, obchodních a marketingových smluv a dalších práv a povinností souvisejících 

s provozem internetového obchodu pilulka.sk). Tato část závodu byla převedena za kupní cenu 

určenou na základě znaleckého posudku vypracovaného externím znalcem. 

Společnost Pilulka.sk má ZK ve výši 25.000 EUR (plně splacen), který je rozvržen na 200 listinných 

kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 125 EUR. Převoditelnost těchto 

akcií je omezena – podmínkou platného převodu těchto akcií je, že s ním budou písemně souhlasit 

akcionáři společnosti, kteří dohromady vlastní akcie společnosti se jmenovitou hodnotou přesahující 

polovinu ZK společnosti. 

Dle výpisu z obchodního rejstříku vyhotoveného k datu vypracování této Zprávy tvoří představenstvo 

společnosti 4 členové, konkrétně: 

− Marta Herzánová (předseda představenstva); 

− Martin Kasa (místopředseda představenstva); 

− Ľuboš Baran (člen představenstva); a 

− Michal Hanáček (člen představenstva). 

Dle výpisu z obchodního rejstříku vyhotoveného k datu vypracování této Zprávy tvoří dozorčí radu 

společnosti 3 členové, konkrétně: 

− Ing. Petr Kasa; 

− Karel Štefulík; a 

− Martin Buchta. 
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Jediným akcionářem společnosti Pilulka.sk je Společnost. 

Z posledních finančních výkazů za rok 2019 vyplývá, že společnost Pilulka.sk měla v roce 2018 

průměrně 32 zaměstnanců a v roce 2019 průměrně 43 zaměstnanců, z toho během roku 2018 i 2019 

2 vedoucí zaměstnance. 

V minulých letech bylo ztrátové hospodaření společnosti kryto zejména prostřednictvím příplatků 

mimo ZK ze strany jediného akcionáře. Podle Společnosti je slovenská entita nyní finančně stabilní 

s tím, že se neočekává žádné další zadlužování. 

Hlavními předměty činnosti společnosti Pilulka.sk, z hlediska činností zapsaných ve slovenském 

obchodním rejstříku, jsou: 

− poskytování lékárenské péče ve veřejné lékárně; 

− koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným 

provozovatelům živností (velkoobchod); a 

− zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. 

Obchodní model společnosti Pilulka.sk je primárně založen na provozování internetového obchodu na 

webové adrese Pilulka.sk, který tvoří i kmen obchodní firmy společnosti. Cílem internetového obchodu 

je dodání volně prodejných léků, zdravotnických prostředků, výživových doplňků, vitaminů a dalších 

produktů z kategorie Zdraví a krása. V rámci své distribuční sítě využívá společnost Pilulka.sk jednak 

profesionální distribuční společnosti (Slovenská pošta a GLS), a jednak disponuje vlastní firemní 

vozovou flotilou (jednotlivé vozy jsou předmětem leasingových smluv s předními leasingovými 

společnostmi). 

Jako kancelářské, skladovací, provozní a obchodní prostory si společnost pronajímá průmyslovou halu 

v Bratislavě od externího subjektu, přičemž nájem je sjednán na dobu určitou do 31.10.2024, přičemž 

nájemce má opci na prodloužení o další 2 roky (alternativně je možné automatické prodloužení 

smlouvy ještě na další 2x2 roky).  

Společnost si dle svého vyjádření není vědoma žádného rizika sporu ze smlouvy či jejího ukončení ze 

strany některého z významných dodavatelů nebo klíčových partnerů Pilulky.sk. 

Společnost nebo s ní spřízněné osoby v rámci skupiny Pilulka vlastní domény pilulka.sk a pilulka24.sk, 

včetně příslušných ochranných známek. V březnu 2019 se pod hlavičkou společnosti Pilulka.sk spojily 

dvě kvalitní internetové lékárny www.pilulka.sk a www.pilulka24.sk.  

Z hlediska předpisů na ochranu životního prostředí společnost neeviduje žádné problémy. Svoz 

odpadů zajišťuje na smluvní bázi specializovaná společnost. 

Skupina Pilulka obdržela za svůj internetový obchod (zahrnující také ostatní země, ve kterých je Pilulka 

aktivní, zejména Českou republiku) několik ocenění, např. v rámci E-Commerce Awards dosáhla 1. 

místo za nejvíce inovativní a originální internetový obchod, v rámci Křišťálové lupy 2015 dosáhla také 

1. místa v kategorii E-commerce inspirace, anebo obdržela ocenění v rámci Deloitte Fast50 jako 

nejrychleji rostoucí technologická firma ve střední Evropě.

  

http://www.pilulka24.sk/
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Příloha č. 1 

Seznam zdrojových dokumentů 

Vzhledem ke skutečnosti, že identifikace obchodních partnerů Společnosti u některých 

poskytnutých smluv a dalších dokumentů může znamenat porušení smluvních závazků 

mlčenlivosti, případně vyzrazení obchodního tajemství, poskytne advokátní kancelář KLB Legal 

kompletní seznam revidovaných dokumentů včetně identifikace obchodního partnera 

Společnosti pouze na žádost, za podmínky podpisu smlouvy o mlčenlivosti. 

 

Dokumenty poskytnuté Společností (Virtual Data Room): 

Číslo dokumentu: Název dokumentu: 

Oddíl 1 

3.1.4.1  C. Pilulka Lekarny - 
potvrzeni_o_neexistenci_nedoplatku_209737.p
df 

3.1.4.7.2.C Pilulka Lekarny - 
potvrzeni_o_neexistenci_nedoplatku_209737.p
df 

3.1.4.8.1.1  CPZP.PDF 

3.1.4.8.1.2  OZP.pdf 

3.1.4.8.1.3  RBP.pdf 

3.1.4.8.1.4  ZPMV.pdf 

3.1.4.8.1.5  ZPS.pdf 

3.1.4.7.7 Lekarna_U_nadrazi_bezdluznost_FU.pdf 

3.1.4.8.2 Lekarna_U_Nadrazi_Potvrzeni_bezdluznost_CP
ZP.pdf 

3.1.4.8.3 PL_potvrzeni o bezdluznosti_VZP.pdf 

3.1.4.8.4 PL_potvrzeni o bezdluznosti_ZPMV.pdf 

3.1.4.9.1  4.1. non-liability 
confirmation_CSSZ_Lekarna_U_Nadrazi.pdf 

3.1.4.19.1 5721_1512_379573.pdf (potvrzení o 
bezdlužnosti OZP) 

3.1.4.19.2 2047006202_5721_kp_bezdluznost_vydana_24
5426.pdf (potvrzení o bezdlužnosti VOZP) 

3.1.4.19.3 attachment.PDF (potvrzení o bezdlužnosti – 
ČPZP) 

3.1.4.19.4 Bezdluznost ke dni vystaveni elektronicky.pdf 
(potvrzení o bezdlužnosti – ZPŠ) 

3.1.4.19.5 bezdluznost_244624.pdf (potvrzení o 
bezdlužnosti OSSZ – Pilulka Lékárny) 

3.1.4.19.6 cd_potvrzeni_o_bezdluznosti_244901.pdf 
(potvzení o bezdlužnosti OSSZ – Lékárna „U 
Nádraží“) 

3.1.4.19.7 PILULKA LEKARNY A.S._03615278.pdf 
(potvrzení o bezdlužnosti ZP MVČR) 

3.1.4.19.8 potvrzeni.pdf (potvrzení o bezdlužnosti RBP) 
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3.1.4.19.9 potvrzeni_o_bezdluznosti_244643.pdf 
(potvrzení o bezdlužnosti VZP) 

3.1.4.1  C. Pilulka Lekarny - 
potvrzeni_o_neexistenci_nedoplatku_209737.p
df 

4.1.2.1  Company Legal Structure.docx 

4.1.2.2  Organigram.docx 

4.1.3.17 zmeny v OR.docx 

4.1.4.33.1.1.32.2 Pilulka NZ.PDF 

4.1.9 dohoda o vyberu statutarnich a vykonnych 
organu.docx 

4.1.10 omezeni disponovani s podily.docx 

4.1.11 Postavení Pilulka Lékárny a.s. ve skupině.docx 

4.1.13 Top_management.pdf 

4.1.14 urceni_skutecneho_majitele.docx 

4.1.15 Vypis z rejstriku trestu KICI.PDF 

4.7.2.14 Seznam akcionářů Pilulka, 30-07-2020, 
naskenováno_20200730-1400.pdf 

4.17.4.1  Family Relationships.docx 

4.17.4.2  ISSM register.pdf 

4.17.4.3  Legal_proceedings.docx 

4.17.4.4  Lekarna_U_Nadrazi_vypis_z_trestniho_rejstriku
.PDF 

4.17.4.6  Pilulka_Lekarny_vypis_z_rejstriku_trestu.PDF 

4.17.4.7  Confict of interest.docx 

4.16.2.1 XXX 

4.16.2.2 plna_moc_na_vizitaci_pilulka_lekarna_slavicin_
49697 

4.16.2.3 plna_moc_71487 

4.16.2.4 XXX 

4.16.2.5 plna_moc_k_zastupovani_pri_zabezpecene_el_
komunikaci_185747 

4.16.2.6 plna_moc_k_zastupovani_pri_kontrole_inspekt
oratu_prace_77585 

4.16.2.7 plna_moc_dppo_2018_118863 

4.16.2.8 plne_moci_el_komunikace_pilulka_lekarny_as_
189388 

4.16.2.9 plna_moc_91617 

4.16.2.10 XXX 

4.16.2.11 XXX 

4.16.2.12 plna_moc_ke_zpracovani_a_predlozeni_danov
eho_priznani_2016 

4.16.2.13 plna_moc_dppo_2018 

4.16.2.14 revyzva_k_odstraneni_nedostatku_podani_pln
a_moc 

4.16.2.15 plna_moc_na_odklad_dppo_za_rok_2018 
 

4.16.2.16 plna_moc_vzp_portal_jadud 

4.16.2.17 plna_moc_dppo_2018_ 

4.16.2.18 plna_moc_199714 
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4.17.4.8.2 priloha_799992233_0_Oznámení o zahájení 
kontroly - PILULKA Lékárny a.s.pdf 

4.17.4.8.5 UOOU_sdělení_20.07.2020.PDF 

 PL_zápis z VH_09.09.2020.doc 

 PL_zápis z VH_30.7.2020_10.pdf 

 Pilulka Lekrany VH 27.8.2020.PDF 

Oddíl 2 

4.7.1.1 Stanovy Pilulka Lekarny a.s. ze dne 21.12.2016 
 

4.7.1.2 Přehled akcionářské struktury 

4.7.1.4 NZ o rozhodnutí valné hromady 30.7.2020 

4.7.1.5 Oznámení o přeměně akcií na zaknihované 

4.7.1.6 Výzva akcionářům k výměně 

4.7.2.1 Tabulka akcionářů (graf) 
 

4.7.2.2 Tabulka akcionáři rozšířené 
 

4.7.2.3 Valná hromada Pilulka Lékárny ze 15.12.2016 
(příplatky, převody) 
 

4.7.2.4 Smlouva o společném postupu při prodeji akcií a 
smlouva o převodu akcií mezi XXX a XXX 

4.7.2.16 Seznam akcionářů k 30.7.2020 

4.7.3.1 Příplatky akcionářů Pilulka (tabulka) 

4.7.5.1.1 Akcionářská dohoda 
 

4.1.4.5.1 Souhlas akcionářů s příplatkem ze dne 
13.3.2019 

4.1.4.33.6.1 Smlouva o poskytnutí příplatku mimo ZK dne 
10.4.2019 

4.1.4.33.44 Valná hromada 23.8.2019 (příplatky mimo ZK) 

Oddíl 3 

4.3.11.9.4 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená 
mezi XXX jakožto pronajímatelem a společností 
Pilulka Lékárny a.s. jakožto nájemcem  

4.3.11.9.5 
4.3.11.9.3 

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená 
mezi XXX jakožto pronajímatelem a společností 
Pilulka Lékárny a.s. jakožto nájemcem 

4.3.11.9.3 Nájemní smlouva uzavřená mezi XXX jakožto 
pronajímatelem a společností Pilulka Distribuce 
s.r.o. jakožto nájemcem 

4.3.11.9.2.5 Dohoda o postoupení práv a povinností 
z podnájemní smlouvy ze dne 2.10.2017, která 
byla uzavřena mezi XXX jakožto pronajímatelem 
(resp. nájemcem), XXX jakožto stávajícím 
(původním) nájemcem (resp. podnájemníkem) 
a společností Pilulka Lékárny a.s. jakožto novým 
nájemcem (resp. podnájemníkem).  
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4.3.11.9.2.23 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
uzavřena mezi XXX jakožto pronajímatelem a 
XXX 

4.3.11.9.2.7 Nájemní smlouva uzavřená mezi XXX jakožto 
pronajímatelem a společností XXX jakožto 
nájemcem 

4.3.11.9.2.3 Nájemní smlouva prostoru sloužícího podnikání 
uzavřená mezi XXX jakožto pronajímatelem a 
společností Pilulka Lékárny a.s. jakožto 
nájemcem 

4.3.1.1 Seznam nájemních smluv  

4.3.5.1.1 Seznam movitého majetku CP 2019 

4.3.5.1.2 Seznam movitého majetku PD 2019 

4.3.5.1.3 Seznam movitého majetku PL 2019 

4.3.6.1 List of movable property to be disposed of 

4.3.7.1 Conveyor 

4.3.9.1.1 Pilulka CZ I ochranna známka  

4.3.9.1.2 Pilulka CZ II ochranna známka 

4.3.11.9.1 Leasing CZ 

4.3.13.1  Receivables and inventory 

4.3.13.2 Receivables 

4.16.1 IT Due Diligence 

4.16.2 IT Framework Agreement  

4.16.3 IT_copyright 

4.16.4 Network Infrastructure 

4.16.5 Pilulka Lekarny – Infrastructure   

4.16.6 Pilulka Lékarny – IT architecture 

4.16.7  IS_IT_architecture 

4.16.8  Front-end 

Oddíl 4 

4.5.1.1.1. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (M-
záruka) za provozní úvěr s prodloužením doby 
ručení v Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 2015-
1576-FQ 

4.5.1.1.1. Dodatek č. 2 k 4.5.1.1.1. 

4.5.1.1.1 Dodatek č. 3 k 4.5.1.1.1. 

4.5.1.1.2. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (M-
záruka) za provozní úvěr s prodloužením doby 
ručení v Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 číslo 
2015-1578-FQ 

4.5.1.1.2. Dodatek č. 3 k 4.5.1.1.2. 

4.5.1.1.3. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (M-
záruka) za provozní úvěr s prodloužením doby 
ručení v Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 číslo 
2015-1580-FR 

4.5.1.1.4. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (M-
záruka) za provozní úvěr s prodloužením doby 
ručení v Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 číslo 
2015-1574-FQ 

 Dodatek č. 2 k 4.5.1.1.4. 
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 Dodatek č. 3 k 4.5.1.1.4. 

4.5.1.1.5. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (M-
záruka) za provozní úvěr s prodloužením doby 
ručení v Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 číslo 
2015-1581-FR 

4.5.1.1.6. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (M-
záruka) za provozní úvěr s prodloužením doby 
ručení v Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 číslo 
2015-1579-FQ 

 Dodatek č. 3 k 4.5.1.1.6. 

4.5.1.1.7. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (M-
záruka) za provozní úvěr s prodloužením doby 
ručení v Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 číslo 
2015-1577-FQ 

 Dodatek č. 3 k 4.5.1.1.7. 

4.5.1.1.7. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (M-
záruka) za provozní úvěr s prodloužením doby 
ručení v Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 číslo 
2015-1577-FQ 

 Dodatek č. 3 k 4.5.1.1.7. 

4.5.1.1.8. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky (M-
záruka) za provozní úvěr s prodloužením doby 
ručení v Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 číslo 
2015-1575-FQ 

4.5.1.1.8. Dodatek č. 2 k 4.5.1.1.8. 

4.5.1.1.8. Dodatek č. 3 k 4.5.1.1.8. 

4.5.1.2.1. Smlouva o účtu ze dne 28.8.2015 

4.5.1.2.2. Smlouva o úvěru č. 761/15/LCD 

4.5.1.2.2. Dodatek č. 1; 6 – 9 k 4.5.1.2.2. 

4.5.1.2.6. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 
k úvěru č. S/761/15/LCD 

4.5.1.2.3. Smlouva o úvěru č. 771/15/LCD 

4.5.1.2.2. Dodatek č. 1; 6 – 10 k 4.5.1.2.3. 

4.5.1.2.20. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 
k úvěru č. S/771/15/LCD 

4.5.1.2.4. Smlouva o úvěru č. 915/15/LCD 

4.5.1.2.4. Dodatek č. 3 -4 

4.5.1.2.20. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 
k úvěru č. S/915/15/LCD 

4.5.1.2.5. Smlouva o úvěru č. 770/15/LCD 

4.5.1.2.5. Dodatek č. 1; 6 – 9 

4.5.1.2.28. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 
k úvěru č. ZP/770/15/LCD 

4.5.1.2.14. Smlouva o zastavení pohledávek k úvěru č. 
ZP/770/15/LCD 

4.5.1.2.7. Smlouva o úvěru č. 760/15/LCD 

4.5.1.2.29. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 
k úvěru č. ZP/760/15/LCD 

4.5.1.2.8. Smlouva o úvěru č. 744/15/LCD 

4.5.1.2.8. Dodatek č. 1;  
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4.5.1.2.9. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 
k úvěru č. ZP/744/15/LCD 

4.5.1.2.16. Smlouva o úvěru č. 772/15/LCD 

4.5.1.2.19. Smlouva o úvěrové lince ze dne 25.7.2018 č. 
811/18/LCD 

4.5.1.2.10 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných 
smluv k 811/18/LCD  

4.5.1.2.12 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných 
smluv k 811/18/LCD  

4.5.1.2.18 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných 
smluv k 811/18/LCD  

4.5.1.2.22 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných 
smluv k 811/18/LCD  

4.5.1.2.30. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 
k 811/18/LCD  

4.5.1.2.23. Smlouva o úvěru č. 769/15/LCD 

4.5.1.2.23. Dodatek č. 1; 6 – 9 

4.5.1.2.24. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 
k úvěru č. ZP/769/15/LCD 

4.5.1.2.25. Smlouva o úvěru č. 914/15/LCD 

4.5.1.2.25. Dodatek č. 2 -3 

4.5.1.2.21. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 
k úvěru č. 914/15/LCD 

4.5.1.2.13. Bankovní záruka GOBG419001681 

4.5.1.2.17. Smlouva o poskytnutí služby Business24 

4.5.1.2.26. Ceník poplatků 

4.5.1.2.11 Ostatní 

 a) směnky 

 c) zápis z jednání mimořádné hromady 

 d) rozhodnutí jediného akcionáře 

 e) stanovisko člena dozorčí rady 

 f) zápis ze zasedání dozorčí rady 

 g) rozhodnutí jediného společníka 

4.5.1.3.5. Zmluva o kontokorentním úvere č. 
S00099/2014, smlouva o použití směnky, 
Zmluva o splátkovém úvere č. S00204/2017; 
zmluva o založnom prave k pohledávkám k 
úvere č. S00204/2017, příloha č. 1 k zmluva o 
založnom prave k pohledávkám k úvere č. 
S00204/2017, dodatek č. 1 k zmluve o 
kontokorentním úvere č. S00099/2014, Dodatok 
č. 1 k dohodě o ručení, dodatok č. 1 ke zmluvě o 
použití zmenky, dodatek č. 2 ke zmluve o 
kontokorentním úvere č. S00099/2014, dodatek 
č. 3 ke zmluve o kontokorentním úvere č. 
S00099/2014   

4.5.1.3.2. Dodatek č. 5 k úvere č. S00099/2014 

4.5.1.3.4. Dohoda o ručení s Pilulka Lékárny a.s.  s k úvere 
č. S00099/2014 
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4.5.1.3.3. Dodatok č. 1 k úvěru č. S00204/2017, dodatok č. 
4 k č. S00099/2014, a dohoda o ručení s Pilulka 
Lékárny a.s. k úvere č. S00099/2014 a dohoda o 
ručení s Pilulka Distribuce a.s. k úvere č. 
S00099/2014 

 Dodatek č. 11 ke smlouvě o úvěru č. 
760/15/LCD, dodatek č. 10 ke smlouvě o úvěru 
č. 761/15/LCD, dodatek č. 10 ke smlouvě o úvěru 
č. 769/15/LCD, dodatek č. 10 ke smlouvě o úvěru 
č. 770/15/LCD, dodatek č. 11 ke smlouvě o úvěru 
č. 771/15/LCD, dodatek č. 11 ke smlouvě o 
revolvingovém úvěru č. 772/15/LCD, Dodatek č. 
6 ke smlouvě o úvěrové lince č. 760/15/LCD. 

 Smlouva o revolvingovém úvěru č. 6009/20/LCD 

 Potvrzení XXX ze dne 8.9.2020. 

4.5.1.3.1. Plná moc XXX 

4.5.6.1. Pravidla pro poskytování cash pooling 

4.5.6.2. Půjčky Pilulka Online srl 

4.5.6.3. Smlouva o půjčce Herbia a.s. 

4.5.6.4. Smlouva o půjčce KICI s.r.o. 

4.5.6.5 Smlouva o půjčce Lékárna na Středisku s.r.o. 

4.5.6.6. Smlouva o půjčce peněz Pilulka Distribuce s.r.o. 
to CoPharm a.s.. 

4.5.6.7. Smlouva o půjčce peněz Pilulka Lékárny a.s. to 
Lékárna u Nádraží s.r.o. 

4.5.6.8. Smlouva o půjčce peněz XXX to Pilulka Lékárny 
a.s. 

4.5.6.9. Smlouva o půjčce peněz XXX to Pilulka Lékárny 
a.s. 

 Smlouva o poskytnutí odměny za ručení s XXX 

4.5.2. SML Rámcová smlouva pro prodej 
velkoodběratelům CoPharm a.s. 

 SML dílčí leasing contract č. 1  

 SML dílčí leasing contract č. 2 

 SML dílčí leasing contract č. 3  

 SML dílčí leasing contract č. 4  

 SML dílčí leasing contract č. 5  

 SML dílčí leasing contract č. 6  

 SML dílčí leasing contract č. 7  

 SML dílčí leasing contract č. 8  

 SML dílčí leasing contract č. 9  

 SML dílčí leasing contract č. 10  

 SML dílčí leasing contract č. 11 

 SML dílčí leasing contract č. 12  

 SML dílčí leasing contract č. 13 

 SML dílčí leasing contract č. 14 

 SML dílčí leasing contract č. 15 

 SML dílčí leasing contract č. 16  

4.5.5.2.1. Potvrzení o vedení účtu CZK XXX 

4.5.5.2.2. Potvrzení o vedení účtu CZK XXX 
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4.5.5.2.3. Potvrzení o vedení účtu CZK CoPharm a.s. 
 
 

4.5.5.2.4. Potvrzení o vedení účtu CZK Pilulka Distribuce 
s.r.o (datum zřízení 28.5.2013) 
 

4.5.5.2.5. Potvrzení o vedení účtu EUR Pilulka a.s. 
 

4.5.5.2.6 Potvrzení o vedení účtu CZK Pilulka Distribuce 
s.r.o (datum zřízení 22.8.2012) 

4.5.5.2.7. Potvrzení o vedení účtu EUR Pilulka Distribuce 
s.r.o 

4.5.5.2.8. Potvrzení o vedení účtu CZK KICI s.r.o. 

4.5.5.2.9. Potvrzení o vedení účtu EUR Pilulka a.s. 
 

4.5.5.3.1. Rámocová zmluva o poskytování služieb 

4.5.5.3.2. Zoznam zmien 

4.5.5.4.1. PDF scan RO účtů  

Oddíl 5 

4.16.1.1.1.1 PD - XXX - 8603491233 - Pojisteni odpovednosti 
poskytovalate zdravotnich sluzeb ze dne 
9.1.2020 
 

4.16.1.1.1.2 PL - XXX - 8603399115 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik - dodatek c.1 ze dne 
17.12.2018. 
 

4.16.1.1.1.3 PL - XXX - 8603384790 - Pojisteni odpovednosti 
poskytovalate zdravotnich sluzeb ze dne 
24.8.2017 
 

4.16.1.1.1.4 PD - XXX - 8603470886 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik ze dne 23.7.2019 
 

4.16.1.1.1.5 PL - XXX - 8603399115 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik ze dne 30.5.2018 
 

4.16.1.1.1.6 PD - XXX - 8603491233 - Pojistka k pojistne 
smlouve 
 

4.16.1.1.1.7 PL - XXX - 8603399115 - Oznameni o vzniku 
zastavniho prava k pohledavkam z pojistnych 
smluv 
 

4.16.1.1.1.8 PD - XXX - 8603470886 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik - dodatek c.1 ze dne 
7.10.2019 
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4.16.1.1.1.9 PD - XXX - 8603470886 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik - dodatek c.2 ze dne 
10.10.2019.pdf 

4.16.1.2.1.1 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 01 - Stav k 28-02-
2018 
 

4.16.1.2.1.2 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci - Zaznam z jednani 26-02-2018 

4.16.1.2.1.3 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 05 - Stav k 28-02-
2018 

4.16.1.2.1.4 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 02 - Stav k 28-02-
2018 

4.16.1.2.1.5 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 07 - Stav k 28-02-
2018 

4.16.1.2.1.6 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 04 - Stav k 28-02-
2018 

4.16.1.2.1.7 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 06 - Stav k 28-02-
2018 

4.16.1.1.1.1 PD - XXX - 8603491233 - Pojisteni odpovednosti 
poskytovalate zdravotnich sluzeb ze dne 
9.1.2020 
 

4.16.1.1.1.2 PL - XXX - 8603399115 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik - dodatek c.1 ze dne 
17.12.2018. 
 

4.16.1.1.1.3 PL - XXX - 8603384790 - Pojisteni odpovednosti 
poskytovalate zdravotnich sluzeb ze dne 
24.8.2017 
 

4.16.1.1.1.4 PD - XXX - 8603470886 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik ze dne 23.7.2019 
 

4.16.1.1.1.5 PL - XXX - 8603399115 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik ze dne 30.5.2018 
 

4.16.1.1.1.6 PD - XXX - 8603491233 - Pojistka k pojistne 
smlouve 
 

4.16.1.1.1.7 PL - XXX - 8603399115 - Oznameni o vzniku 
zastavniho prava k pohledavkam z pojistnych 
smluv 
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4.16.1.1.1.8 PD - XXX - 8603470886 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik - dodatek c.1 ze dne 
7.10.2019 
 

4.16.1.1.1.9 PD - XXX - 8603470886 - Pojisteni 
podnikatelskych rizik - dodatek c.2 ze dne 
10.10.2019.pdf 

4.16.1.2.1.1 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 01 - Stav k 28-02-
2018 
 

4.16.1.2.1.2 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci - Zaznam z jednani 26-02-2018 

4.16.1.2.1.3 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 05 - Stav k 28-02-
2018 

4.16.1.2.1.4 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 02 - Stav k 28-02-
2018 

4.16.1.2.1.5 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 07 - Stav k 28-02-
2018 

4.16.1.2.1.6 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 04 - Stav k 28-02-
2018 

4.16.1.2.1.7 XXX - 79814227-10 - Zivelni pojisteni movitych 
veci- poradove cislo pojisteni 06 - Stav k 28-02-
2018 

Oddíl 6 

4.6.6 4.6 23. Employment 

4.6.7 Top management list 

4.6.8 Top Management CV’s 

4.6.10 Number of FTEs 

4.6.11 Number of FTE excl. Contractors 

4.6.12 Retirement savings 

4.6.1.1 4. Organisation, management and employees 

4.6.2.2 Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě 

4.6.2.3 Dohoda o mlčenlivosti 

4.6.2.4 Rámcová smlouva o poskytování služeb 

4.6.2.5 Mzdový výměr 

4.6.2.6 Pracovní smlouva 

4.6.2.7 NDA 

4.6.2.8 Dohoda o mlčenlivosti 

4.6.2.9 Příloha č. 8 BOZP 

4.6.2.10 Rámcová smlouva o poskytování služeb 

4.6.2.11 „Svarc“ systém 

4.6.3.1 Employees, Management and Remuneration 

4.6.3.2 Opční program s platností od 1. ledna 2016 

4.6.3.3 Board, Supervisory Board and Top Management 
remuneration 
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4.6.3.4 Employee stock ownership plan 

4.6.3.5 Opční program 

4.6.5.1 Details on labour disputes 

4.6.9.1 GDPR for employees 

4.6.9.2 Informace o zpracování osobních údajů 
zaměstnanců 

4.6.9.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Oddíl 7 

4.15.29 SUKL_LEK-16 

4.4.5.3 Qualification of employees 

4.4.5.6 smlouva-o-poskytnuti-podlicence-uzivat-logo-
online 

4.4.5.7 SUKL_sanction 

4.4.5.4 Quality Assesment 

4.4.5.1 kvalifikovana_osoba 

4.4.5.5 Restricted medicine dispensing 

4.4.5.2 Medicaments registration controls and validity 
of the registration 

4.4.5.8 Call-back of medicaments 

4.4.2.8 Third countries supplies 

4.4.2.7 Fulfillment of the distributor’s obligations 

4.4.2.1 certifika_sdp_pilulka_distribuce_sukl_11413 

4.4.2.4 pd_sukl_zavazne_stanovisko_lekarna 

4.4.2.5 GDP_certificate 

4.4.2.6 GDP_certificate_XXX 

4.4.2.9 podani_zadosti_SUKL 

4.4.4.1 Grant 2020 

4.2.3.7 Popis spolupráce s distributory 

4.2.3.9.1 pd_sml_XXX_smlouva_o_poskytovani_skluzeb_
dodatek_c_1_131731 

4.2.3.9.3 sml202000001_XXX_dodatek_c2_237971 

4.2.3.9.6 sml_XXX_14320 

4.2.3.9.7 sml_XXX_o_poskytovani_skladovacich_sluzeb_
2427 

4.4.5.9 Farmis 

4.4.5.10 smlouvy_farmis 

4.4.5.11 Požadavky na zaměstnance pracující s léčivy 

4.4.5.12 pokuta_sukl 

4.1.8.1 SOP – PŘÍJEM 

4.1.8.2 SOP – UCHOVÁVÁNÍ LP 

4.1.8.3 SOP – ZÁSILKOVÝ VÝDEJ 

4.1.7 4.2 Provozní řád 

4.17.4.8.1 Opatření_D006-11594_20 

4.17.4.8.3 sukls65664_2020SUKL_Pilulka 
Distribuce_sdělení_15.05.2020 (002) 

4.17.4.8.4 SZPI_PD_sdělení o nápravě_29.04.2020 

4.17.4.8.6 Výzva Wobenzym Pilulka distribuce 

Oddíl 8 

4.2.2.2 CZ-Všeobecné obchodní podmínky 03-2020 

4.2.2.6 CZ-Podmínky užívání stránek 
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4.2.1.2 CoPharm-smlouva základní 

4.2.1.3 CoPharm-Dodatek cislo 2_Obchodni podmínky 
PPL 2020 – final verze 13012020 

4.2.1.1 CoPharm-DODATEK c. 1-BRAND 

4.2.3.2.2 cp_sml_XXX_smlouva_o_obchodni 
_spolupraci_rok_2019_189878 

4.2.3.2.4 (též i pod 4.2.3.3.3.5) cp_XXX_smlouva_o_marketingove_spolupraci_
rok_2019_189399 

4.2.3.3.3.3. Pilulka-lekarny-XXX-Dodatek-c.1 

4.2.3.2.3 cp_XXX_dodatek_c3_ke_smlouve_o_obchodnic
h_podminkach_ze_dne_192017_rok_2019 

4.2.3.2.1 cp_XXX_czdodatek_c_3_ke_smlouve_o_obcho
dnich_podminkach_ze_dne_142017_rok_2020 

4.2.3.3.1 CZ smlouva 2020 dodavatel 

4.2.3.3.3.1 XXX 

4.2.3.3.3.2 Pilulka-Lekarny-XXX 

4.2.3.3.3.4 Pilulka-Lekarny-XXX-Smlouva-c.-12020-o-
poskytnuti-obratoveho-bonusu-rok-2020 

4.15.26.1.2 sml_XXX _dodatek_15241 

4.15.26.1.3 sml_XXX _dodatek_15722 

4.15.26.1.4 sml_XXX _dodatek_15723 

4.15.26.1.5 sml_XXX _dodatek_15724 

4.15.26.1.6 sml_XXX_dohoda_o_podavani_15711 

4.15.26.1.7 sml_XXX_dohoda_o_podavani_15716 

4.15.26.1.8 sml_XXX_dohoda_o_podavani_15721 

4.15.26.1.9 sml_XXX_dohoda_o_podavani_15713 

4.15.26.1.10 ccczpd140_XXX_dodatek_c4_187594 

4.15.26.1.11 ccczpd140_XXX_dodatek_c5_ceny_rak_2020_2
00728 

4.15.26.1.12 PD_SML-1 

4.15.26.2.1 sml_XXX _14389 

4.15.26.2.2 sml_XXX_14496 

4.15.26.2.3 sml_XXX_14818 

4.15.26.2.4 sml_XXX_14390 

4.15.26.3.1 sml_XXX_2015_15702 

4.15.26.3.2 sml_XXX_2017_19273 

4.15.26.4.1 sml_XXX_zasilatelska_2018_42526 

4.15.26.5.1  
dod_sml_XXX_pilulka_distribuce_dodatek_k_za
silatelske_smlouve_60095 

4.15.26.5.2 pd_sml_XXX_smlouva_XXX_2019pdf_119336 

4.15.26.5.3 smlouva_XXX_2020_213386 

4.15.26.5.4 sml_XXX_07082014_14536 

4.15.26.5.5 sml_XXX_11092014_14538 

4.15.26.5.6 sml_XXX_2015_14540 

4.15.26.5.7 sml_XXX_26112014_14539 

4.15.26.5.8 sml_XXX_dodatek_14949 

4.15.26.5.9 sml_XXX_dodatek_c1_14533 

4.15.26.5.10 sml_XXX_dodatek_c2_14534 

4.15.26.5.11 sml_XXX_zasilatelska_14535 
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4.15.26.6.1 sml_XXX_2014_14584 

4.15.26.6.2 sml_XXX_2015_14586 

4.15.26.6.3 sml_XXX_dodatek_c1_14583 

4.15.26.6.4 sml_XXX_dodatok_c4_2018_42865 

4.15.26.7.1 sml_XXX_dodatek_15240 

4.15.26.7.2 sml_XXX_komisionarska_14684 

4.4.3.1  CZ-Zpracování osobních údajů.docx 

4.4.3.5  GDPR_customers.docx 

4.4.3.9 GDPR.docx 

4.4.3.10 GDPR_Zpracování osobních údajů _ 
Pilulka.cz.pdf 

4.2.3.7 Popis spolupráce s distributory 

4.2.3.9.1 pd_sml_XXX_smlouva_o_poskytovani_skluzeb_
dodatek_c_1_131731 

4.2.3.9.3 sml202000001_XXX_dodatek_c2_237971 

4.2.3.9.6 sml_ XXX_14320 

4.2.3.9.7 sml_XXX_o_poskytovani_skladovacich_sluzeb_
2427 

4.2.3.8 riziko sporu s významným dodavatelem 

4.2.3.6 Pilulka Point smlouva 

4.2.3.9.2 pl_pilulka_XXX_dodatek_c_3_k_ramcove_smlo
uve_o_obchodni_spolupraci_a_zajisteni_pohle
davek_prodavajiciho_rok_2020_237903 

4.2.3.9.4 smlouva_XXX_pilulka_lekarny_2087 

4.2.3.9.9 sml_XXX_15570 

4.2.3.9.10 sml_XXX_dodatek_c3_231579 

4.2.3.9.5 smlouvy_pilulka_lekarny_XXX_2150 

4.2.3.9.8 sml_XXX_14519 

4.15.26.1.13 XXX - dodatek c.1 ke smlouve 982807-3900-
2015. 

4.15.26.1.14 XXX - dodatek c.2 ke smlouve 982807-3900-
2015. 

Oddíl 9 

4.8.1.1 Smlouva mezi Pilulka Lékárny a XXX o sběru, 
přepravě a odstranění odpadu ze dne  
 

4.8.1.2 Pilulka Prezentace EKO 
 

4.8.2.3 Pilulka Lékárny smlouva o svozu odpadů 
 

4.8.2.4 Pilulka Distribuce smlouva o nakládání s odpady 
a přepravě odpadů s XXX  
 

Oddíl 10 

4.1.1.3.1.1 Notářská zápis 

4.1.1.3.1.2 Úplné znění stanov 

4.1.1.3.1.3 Notářský zápis 

4.1.1.3.1.4 Notářský zápis 

4.1.1.3.2 Oznámení o změně názvu a sídla společnosti XXX 

4.1.1.3.3 Úplné znění stanov 
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4.1.4.34.5 Schválení jediného akcionáře ohledně příplatku 
mimo ZK 

4.1.4.34.13 Souhlas člena představenstva o poskytnutí 
příplatku mimo ZK jediným společníkem 

4.1.4.34.15 Rozhodnutí jediného akcionáře o poskytnutí 
příplatku mimo ZK 

4.1.4.34.20 Souhlas jediného akcionáře k poskytnutí 
příplatku mimo ZK jediným společníkem 

4.1.4.34.26 Schválení jediného akcionáře ohledně příplatku 
mimo ZK 

4.1.4.28 Rozhodnutí jediného akcionáře o poskytnutí 
příplatku mimo ZK 

4.2.2.8 Podmienky používania stránok Pilulka.sk 

4.2.2.9 Všeobecné obchodné podmienky (VOP) 

4.2.3.1.1 Rámcová Zmluva o spolupráci 

4.3.3.6 Zmluva o nájme nebytových priestorov 

4.3.5.2.1 Soupis majetku Herbia a.s. 

4.3.5.2.2 List of movable property owned or leased – 
Operating Leasing 

4.3.8.2.1 Soupis majetku společnosti Herbia a.s. 

4.3.9.2.1 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky 

4.3.9.2.2 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky 

4.3.9.6 Duševní vlastnictví 

4.3.11.10.1.1 Dodatok ku zmluve o nájme hnutelnej věci č. 
140010083 

4.3.11.10.1.2 Nájomná zmluva č. 140014455 

4.3.11.10.1.3 Leasing dacie u  

4.3.11.10.1.4 Dodatek ke smlouvě s ALD, č. 140010083 

4.3.11.10.1.5 Dodatek ke smlouvě s ALD, č. 140014454 

4.3.11.10.1.6 Dodatek ke smlouvě s ALD, č. 140012400 

4.3.11.10.1.7 Dodatek ke smlouvě s ALD, č. 140014454 

4.3.11.10.1.8 Dodatek ke smlouvě s ALD, č. 140014455 

4.3.11.10.1.9 Nájomná zmluva č. 140012400 

4.3.11.10.1.10 Nájomná zmluva č. 140012401 

4.3.11.10.1.11 Dodatek ke smlouvě s ALD, č. 140012401 

4.4.2.3 Sublicenčná zmluva 

4.4.3.2 Zásady o ochrane osobních údajov 

4.8.2.1 Zmluva o dielo č. 14-L-2012 

4.17.2.4 PoA od Herbia z března 2018 pro XXX pro jednání 
s XXX 

 Zápis z valné hromady dne 30.7.2020 od 10,00 

 Zápis z valné hromady dne 30.7.2020 od 14,00 
ve formě notářského zápisu 

 Zápis z valné hromady dne 27.8.2020 ve formě 
notářského zápisu 

 Zápis z valné hromady dne 11.9.2020 od 10,00 

 Blankosměnky ze dne 8.9.2020 

 Potvrzení ČS ze dne 21.9. o splacení úvěrů 
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Veřejně dostupné dokumenty: 

Obchodní rejstřík (ČR): or.justice.cz 

Obchodný register (SR): orsr.sk 

Všeobecné obchodní podmínky eRecept.cz: https://pilulka.erecept.cz/obchodni-podminky 

Tisková zpráva České lékárnické komory: https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Ceska-

lekarnicka-komora-varuje-pred-www-erecept-cz.aspx 

Podmínky užívání stránek www.pilulka.cz: https://www.pilulka.cz/podminky-uzivani-stranek 

Mediální zpráva z portálu www.zdravezpravy.cz týkající se webu www.eRecept.cz: 

https://www.zdravezpravy.cz/2020/03/24/sukl-vazi-pravni-kroky-proti-pilulka-cz-za-web-erecept/ 

 


