
 

1 
 

Newsletter III 

 

Období od 27. března do 12.dubna 2015  bylo plné událostí, které budou mít další 

dohru. Nejdůležitější  bylo pro POLP úvodní jednání Dohodovacího řízení na Ministerstvu 

zdravotnictví.  

 

Setkání s GML  

Členové Rady POLPu se setkali s 

předsedou a místopředsedou GML, aby 

si vyměnili názory a poznatky ještě před 

úvodním jednáním Dohodovacího řízení.  

Obě provozovatelské organizace se v 

oblasti cenotvorby shodly na tom, že 

ideálem stále zůstávají pevné ceny 

léků hrazených ze zdravotního 

pojištění, jejich prosazení je však v 

současné situaci nereálné. GML navrhuje 

pro stabilizaci cen alespoň obdobu tzv. 

slovenského modelu, ve kterém musí 

lékárna při poskytnutí slevy z doplatku 

pacientovi poskytnout zároveň slevu 

také pojišťovně, a to ve stejné výši. Ale 

vzhledem k tomu, že by se za nižší cenu 

považovala jakákoli cena nižší než cena 

maximální, tj. také cena, která je dnes 

běžná, znamenalo by to v řadě případů, 

že lékárna "poskytuje" slevu i tehdy, 

když nakoupí přípravek levněji. Tím 

pádem by také dostala za tento 

přípravek zaplaceno méně od pojišťovny 

a pacientovi by vznikl doplatek. 

Souhrnně by to znamenalo pro lékárny 

méně peněz od pojišťoven při 

současném zvýšení spoluúčasti pacientů, 

i kdyby se do žádné slevové akce 

nepustily. POLP je na pochybách, zda je 

toto správný krok. Oproti Slovensku 

máme v České republice odlišný způsob 

stanovování cen a úhrad a zasazení 

tohoto mechanismu do našich podmínek 

by mělo podle našeho názoru jiný 

účinek. Stabilizovat doplatky 

považujeme za velmi důležité, je však 

třeba najít vhodnější systém.  

Při jednání se POLP a GML shodly na 

myšlence oddělení obchodní přirážky 

distributora a lékárny.  

Dále se obě provozovatelské organizace 

dohodly na tom, že je nutné vytvořit 

plnohodnotný výkon. Jeho tvorba bude 

trvat několik let, ale první kroky není 

možno již odkládat. Proti zkrácenému 

názvu jediného našeho současného 

výkonu č.09552 "signální výkon výdej 

léčivého přípravku za recept", který 



 

 

POLP považuje za vhodnější, nemá GML 

námitek.  

 

Možnost dohodovacího řízení 

utnuly ostatní skupiny 

poskytovatelů 

 Dohodovací řízení, tedy proces 

dohodování o úhradě výkonu mezi 

poskytovateli a pojišťovnami, svolává 

Ministerstvo zdravotnictví. Novými 

účastníky Dohodovacího řízení pro rok 

2016 za lékárníky jsou GML, POLP a 

APLS. Tyto organizace se zúčastnily 

úvodního jednání Dohodovacího řízení 

(DŘ) za segment lékárenské péče.  

Dalšího jednání s pojišťovnami by se 

měl pak účastnit již koordinátor zvolený 

podle počtu plných mocí. Skupinu 

lékárenské péče se ale do jednacího 

řádu vůbec nepodařilo zařadit  díky 

hlasování ostatních poskytovatelů 

zdravotní péče (více zde). Zamezení 

zařazení skupiny poskytovatelů 

lékárenské péče považujeme za krok, 

který je proti vyšším legislativním 

normám. Proto vyvíjíme aktivitu 

napříč naším segmentem pro 

nápravu.(více zde). 

Za pozitivní změnu Jednacího řádu DŘ 

považujeme zpřesnění počítání váhy 

hlasů ve skupině poskytovatelů 

zdravotní péče dle IČ - tato úprava 

logicky vyplývá z původního znění 

Jednacího řádu. Počítání váhy hlasů ve 

skupině podle IČ, nikoli IČZ posiluje 

pozici nezávislých lékáren, které 

především POLP zastupuje.  

 

Stejné označení všech lékáren v 

ČR 

Pokud se vydáte například v Německu 

na procházku městem, poznáte lékárnu 

na první pohled - všechny totiž mají 

stejné označení. Označení, které má 

jasné poselství: Zde je zdravotnické 

zařízení, zařízení lékárenské péče, 

zařízení s garantovanou kvalitou. V 

České republice se v současné době 

můžeme setkat s různým označením 

lékáren. O tom, zda jsou všechna tato 

označení důstojná, se dá pochybovat. 

POLP považuje za správné i z pohledu 

veřejnosti, aby lékárny byly jasně 

odlišeny od "bylinných", "alternativních" 

nebo "lněných" lékáren. Proto vítáme 

iniciativu ČLnK založit povinnost 

jednotného označení všech lékáren v 

ČR(více zde).   

  

      

  Ve Cvikově, 12.4.2015
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