
 
 

Shrnutí jednání zástupců GML, POLP a APLS s VZP dne 
19.6.2015 v sídle pojišťovny Orlická 4, Praha 3 

 

Zúčastnění: VZP: Mrázek Jiří, Ing. MBA, ředitel odboru   
   ekonomiky úhrad  

                     GML: Hampel Marek, Mgr., předseda; Krpálek  
   Petr, PharmDr., místopředseda 

                     POLP: Skopová Jarmila, PharmDr., předsedkyně,  
   Bažantová Michaela, Mgr., členka rady 

   APLS: Novák Petr, výkonný ředitel, Jerhot Jan,  
   místopředseda 

 

Z jednání vyplynulo, že VZP vnímá signální výkon jako politicky 
prosazený pro rok 2015, pro další období jej hradit nechce a bude 
jej hradit pouze v případě, že by to bylo opět politické rozhodnutí. 
Odvolává se na existující praxi značného počtu lékáren, které 
poplatky nevybíraly a i nadále poskytují slevy z doplatků. VZP si to 
vysvětluje finanční rezervou lékáren, odvolává se na jejich příjmy 
z volného prodeje léčiv a potravních doplňků. 

Naše vysvětlování celé situace v širších souvislostech (včetně 
statistických údajů, ze kterých jasně vyplynulo, že jediný segment 
zdravotnictví, ve kterém došlo během posledních let k razantnímu 
poklesu prostředků z veřejného zdravotního pojištění, je 



 

lékárenství) bylo zbagatelizováno, lékárníci označeni jako 
„bussinesmani“. Dokonce i problém „batohů“ přešel zástupce VZP 
bez zájmu o řešení pouhým konstatováním, že to tak bylo 
vždycky, nad nezákonností této nekalé praktiky ani potenciálem 
nadbytečně indikované péče se ani nepozastavil.  

Dle sdělení Ing. Mrázka VZP nikdy neměla zájem na výkonové 
činnosti v lékárnách, rozvíjení dalších výkonů považuje za 
kopírování péče lékařů. Tímto tvrzením ovšem popírá výzvy státu i 
své vlastní k důrazu na správné zacházení s léčivy a na prevenci 
onemocnění. Nechce slyšet, že v této oblasti je role lékárníka jako 
nejdostupnějšího zdravotníka naprosto nezastupitelná.  

Příkladem pohrdání naší prací byla ze strany zástupce VZP reakce 
na naši citaci z článku v Medical tribune z 16.6. "Pětina lidí podle 
průzkumu měla zdravotní potíže z kombinace léků". Ing. Mrázek 
popadl tužku a chtěl  "ať mu nadiktujme rodné číslo pacienta, 
který na to zemřel či byl vážně poškozen", že to určitě budou 
řešit....Na naše argumenty o úloze lékárníka především 
předcházet těmto poškozením už nijak nereagoval. 

Dále jsme se dověděli, že VZP nepodporuje segment lékárenství 
v dohodovacím řízení. Je to s podivem, stejně jako neochota 
ostatních pojišťoven vůbec s námi jednat, protože zástupci všech 
pojišťoven na rozhodném jednání hlasovali pro vytvoření nové 
skupiny. 

Pro konkrétní řešení finanční situace lékáren jsme byli zástupcem 
VZP odkázáni na případnou změnu v cenovém předpisu.  

Dá se tedy shrnout, že pokud chtějí provozovatelé lékáren 
zachovat SiV i pro rok 2016 alespoň v takové podobě, jaká je pro 



 

rok 2015, musí napřít všechny síly k jednáním s politickou 
reprezentací, která jeho trvání může nařídit. Neměli by přitom 
opomenout pomoc ČLnK, odborné společnosti, ani svých 
zaměstnanců. 

 

PharmDr. Jarmila Skopová, 21.6.2015 
 


