
Zpráva z jednání se zdravotními pojišťovnami k rozdělení fondu pro jedinečné lékárny 

 

Perex: 

POLP z.s. se ve čtvrtek 17.1.2019 účastnil spolu s ostatními provozovatelskými organizacemi 

jednání k rozdělení fondu pro jedinečné lékárny. Na straně poskytovatelů lékárenské péče se 

schůzky se účastnili zástupci GML (koordinátor segmentu Mgr. Marek Hampel), POLP z.s., APLS a 

jako host také prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba. 

ČLnK i provozovatelské organizace zastupující veřejné lékárny dlouhodobě upozorňují na to, že 

v důsledku systémových chyb v hrazení lékárenské péče je vážně ohrožena existence mnoha lékáren, 

a to i těch, které jsou v menších městech jediné. Pojišťovny na tyto výzvy zareagovaly, nikoli však 

opatřeními vedoucími k nápravě systému. V rámci dohodovacího řízení prosadily zřízení fondu ve výši 

48 milionů na podporu lékáren v nedostupných oblastech. Jak vyplývá z protokolu Dohodovacího 

řízení pro rok 2019, provozovatelské organizace měly navrhnout kritéria, kterými se bude finanční 

bonifikace ohroženým lékárnám řídit. 

Z několikaměsíční diskuze vzešel ze strany provozovatelských organizací kompromisní návrh. Spočívá 

v rozdělení bonifikačního fondu mezi lékárny, které jsou, dle studie předložené ze strany VZP, jediné 

v tzv. spádovém regionu. Menší část fondu navrhuje oddělit a rozdělit stávajícím OOVL. Na straně 

poskytovatelů s tímto návrhem nesouhlasil pouze zástupce asociace lékárenských sítí, konkrétní 

výhrady k němu ale nesdělil. 

Taková tedy byla situace před posledním z jednání představitelů lékárníků s představiteli zdravotních 

pojišťoven o tomto fondu. 

Na jednání, které se konalo ve čtvrtek 17.1.2019, byl tento návrh z dílny POLP z.s., jednotně 

podpořený GML a ČLnK, doslova smeten ze stolu a zástupci pojišťoven sdělili, že rozdělení fondu pro 

ohrožené lékárny bude zcela dle jejich rozhodnutí, bez zřetele k připomínkám zástupců lékárníků. 

Svolání jednání se tedy ukázalo jako pouhá formalita, ve skutečnosti byl lékárníkům představen diktát 

výsledku geo-marketingové studie. 

Fond tedy bude poskytnut ne více než 70 lékárnám oproti představě provozovatelů, kteří navrhovali 

rozdělit fond mezi přibližně 300 lékáren. Neuspěli jsme ani s požadavkem parametrické úpravy, která 

by umožnila zahrnout do bonifikace alespoň část lékáren s výdejnami. 

Jsme přesvědčeni, že mnozí obyvatelé menších měst a jejich zastupitelé by byli velmi překvapeni, 

kdyby věděli, že jejich lékárna dle představ zástupců pojišťoven není zapotřebí a může být 

plnohodnotně zastoupena lékárnou v jiném městě. Stačí, když cesta autem z města do města nebude 

delší než deset minut. Tato představa pojišťoven vůbec nebere v úvahu, že i do těchto tzv. 

jedinečných lékáren (které téměř vždy navazují na zdravotní péči praktického a dětského lékaře) musí 



obyvatelé ze spádové oblasti dojíždět desítky minut. Skutečnost, že vysoce postavení úředníci 

předpokládají vybavenost všech občanů automobilem, je o to smutnější.  

Zdá se, že se opět vracíme k direktivnímu řízení zdravotnictví, kdy se při rozhodování těch, kteří mají 

moc rozhodovat, nepřihlíží ke stanoviskům profesních organizací, samospráv a především k potřebám 

občanů. 

PharmDr. Jarmila Skopová 

předsedkyně  POLP z.s. 

 

 


