Výroční zpráva za rok 2018
Spisová značka: L 9417 u Krajského soudu Ústí nad Labem
IČ: 03795985
Statutární zástupce: PharmDr. Jarmila Skopová
Nejvyšší orgán: členská schůze
Užívaná zkratka: POLP z.s., POLP
Webové stránky: www.polp.cz
Převažující činnost: spokojování a ochrana záj ů posk tovatelů
z ravotních slu e lékárenské péče provozovatelů lékáren se za
ení
na zachování a rozvoj pro esního postavení lékárníka v s sté u z ravotní
péče v České repu lice a vropské unii včetn pln ní role zástupce
provozovatelů lékáren p i je náních s or án státní správ z ravotní i
poji ovna i a al í i subjekty. POLP z.s. je druhou nejv t í
provozovatelskou or anizací v segmentu lékárenské a klinickoar aceutické péče.
Občanské sdružení není založeno za účelem podnikání
Účetnictví: vede zje no u ené ve ené elektronicky. P íj
spolku za rok
2018 sestávají z členských p ísp vků
Členské příspěvky: pro rok 2018 byla vý e stanovena usnesením členské
schůze 8.2.2018
Členové provozovatelé lékáren
Členové neprovozovatelé lékáren

2000,500,1

Kč za kalen á ní rok
Kč za kalen á ní rok

Pohle ávk a závazk : ne á
Odpisy majetku: neprová í
Cenné papír : nevlastní
Výsledek hospodaření: Stav účtu k 31.12.2018 :

22147,40 Kč

Stav hotovosti k 31.12.2018 : 6854,- Kč

Aktivity spolku v roce 2018:
Účast na je náních v Doho ovací
ízení pro rok 2019 ( ále DŘ ) se
zástupci z ravotních poji oven a ministerstva z ravotnictví
Účast na je nání v pracovní skupin pro seznam výkonů na MZd
Účast v pracovní skupin pro komunikaci se SÚKLem
Je nání s Českou lékárnickou komorou a ostatní i provozovatelský i
organizacemi v DŘ ( GML, APLS )
Sle ování a p ipo ínkování navrhovaných z
lékárenství
Oslovování poslanců a senátorů k ch staný
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P íloha výroční zpráv : POLP v roce 2018
Ve Cvikov dne 9.2. 2019

POLP v roce 2018
Leden
3.1. Zahajovací jednání DŘ. Odhlasována změna JŘ, kterou se lékárenský segment stal plnohodnotnou
samostatnou skupinou v rámci DŘ. Hlasovací právo má koordinátor. Dle JŘ povinen informovat předem o
svých krocích a návrzích. To má umožnit diskuzi a konsenzus v rámci skupiny.
Ministr v úvodu jednání osobně vyzval k solidnímu jednání poskytovatele i ZP. Poskytovatele žádal, aby
neměli přemrštěné požadavky. Na pojišťovny apeloval, aby na druhou stranu nepředkládali segmentům
nulové návrhy.
Z mediálních zpráv: Byly zveřejněny cíle ministra zdravotnictví. S nadějí na úspěšná jednání v nich
nalézáme, že ministr vyslyšel dlouhodobé stížnosti lékárníků na problémy systému odměňování
lékárenské péče, chce o potřebných změnách diskutovat a pracovat na jejich zakotvení v legislativě.

Únor
8.2. Výroční členská schůze POLP, každoroční revize priorit a argumentáře
Vyzvali jsme koordinátora segmentu, aby neprodleně podal žádost na změnu ve vyhlášce pro seznam
výkonů, která převede výkon SIV z celého receptu na položku na receptu. Výzvu jsme podpořili
vypracováním legislativního návrhu včetně odůvodnění. Návrh nebyl ze strany koordinátora rozporován,
naopak přislíbil bezodkladné podání návrhu, aby mohl projít standardním procesem a změna mohla být
zakomponována do vyhlášky už pro rok 2019.
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Vzhledem k plánům institucí na dopracování e-receptu byla na půdě ČLnk otevřena diskuze, zda má
vývoj směřovat k vícepoložkovému nebo naopak jednopoložkovému receptu. Vypracovali jsme proto
argumentář v širších souvislostech a předložili jej k posouzení na jednání PČLnk 27.2.
17.2. účast na kongresu V4 - příklady z Polska a Maďarska v příloze č.1
Z mediálních zpráv : Sdružení místních samospráv ČR vnímá problém ohrožené existence lékáren
v menších obcích, kde jsou důležitou součástí primární péče a hledá řešení v rozvinutí spolupráce s MZd.

Březen

Zahájení dohodovacího řízení k obsahu rámcových smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb dle
vyhlášky č. 61882006 Sb. Jde o jiné DŘ, proto jsme museli absolvovat nové kolo evidence plných mocí.

Co do možného rozsahu změn v rámcových smlouvách jsme museli vycházet ze situace, kdy ze strany ZP
není vůle k změnám, chtějí víceméně právní revizi textu rámcových smluv. Ani ze strany ostatních
poskytovatelů zdravotní péče není vyvíjen tlak na změny.

POLP udělil pověření k zastupování v této věci koordinátorovi segmentu.
Urgovali jsme u koordinátora podání žádosti na změnu SIV na položku, a znovu k tomu vyvolali diskuzi.
Koncem března byla žádost konečně podána. Časový prostor však umožňuje pouze jedno jednání
v pracovní skupině pro seznam výkonů
Diskuze a spolupráce na přípravě dalšího jednání v ĎR o hodnotách bodu

Duben
Začátkem dubna byla koordinátorem segmentu konečně podána žádost na změnu SIV. Časový prostor
však umožňoval pouze jedno jednání v pracovní skupině pro seznam výkonů
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5. dubna Dohodovací řízení - 1. Jednání segmentu LP se ZP, skončilo nedohodou.
Požadavek lékárníků 30 Kč SIV za Rp ( nebo 20 za položku )
Návrh pojišťoven založen na zcela jiném mechanismu – přepracování CP
Zápis z jednání příloha č.2
Návrh ZP příloha č.3

27. dubna 2. jednání DŘ – o pět skončilo nedohodou, zápis příloha č.4

Květen
31.5 Pracovní skupina pro tvorbu výkonů k projednání žádosti o změnu SiV 09552 na

položku. Přes kladné stanovisko ZP a absenci doplňujících dotazů v průběhu jednání nebyla
žádost schválena.
Společná výzva ministru zdravotnictví k zajištění dostupnosti léčiv pro pacienty ve všech lékárnách
(GML, ČLnK, POLP ) příloha č.5
Jednání uvnitř segmentu o kompromisním návrhu pro DŘ
Rozbor hodnot SIV - příloha č.6

Červen
15. června závěrečné jednání DŘ – skončilo dohodou - protokol příloha č. 7 dohoda
Informace členům a zmocnitelům POLPu o průběhu a výsledku DŘ - příloha č.7

Červenec
dopis předsedkyně POLPu ministrovi zdravotnictví v návaznosti na ukončené DŘ - příloha č.8

Srpen
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7.8. první jednání se ZP o fondu pro lékárny v nedostupných oblastech - skončil nedohodou
zápis příloha č. 9
Vyjádření o fondu pro PharmaProfit - příloha č. 10

Září
24.9. společná tisková konference aktivní účast POLPu
19.9. Pracovní skupina pro komunikaci se SUKLem - zápis z jednání příloha č. 11

Listopad
13.11. druhé jednání o podpoře poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech
Skončilo opět nedohodou - zápis z jednání příloha č.12

Prosinec
téma „protipadělkové“ novely ZOL – sněmovní tisk 602
MZd vydalo nový cenový předpis s zohledněním výsledku DŘ v Taxe laborum, úpravě OP. Zastropování
obchodní přirážky dle současné praxe navzdory protokolu z DŘ zapracováno nebylo pro neochotu
koordinátora segmentu o tomto bodu s ministerstvem jednat.
Neuzavřené jednání o fondu zůstává koncem roku nedořešené

Seznam příloh :
Příloha č.1 : Příklady Polska a Maďarska z konference V4
Příloha č.2 : Zápis z 1. Jednání DŘ se ZP
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Příloha č.3 : Výchozí návrh ZP pro DŘ
Příloha č.4 : Zápis z 2. Jednání DŘ se ZP
Příloha č.5 : Společná výzva ministrovi zdravotnictví
Příloha č.6 : Rozbor hodnot SIV
Příloha č.7 : Protokol ze závěrečného jednání DŘ
Informační dopis členům a zmocnitelům POLPu

Příloha č.8 : Dopis předsedkyně POLPu ministrovi zdravotnictví
Příloha č.9 : Zápis z 1. Jednání o Fondu pro podporu lékáren
Příloha č.10 : Vyjádření pro PharmaProfit
Příloha č.11 : Zápis z jednání pracovní skupiny pro komunikaci se SUKLem
Příloha č.12 : Zápis z 2. Jednání o fondu pro podporu lékáren

Ve Cvikově dne 7.1.2019
PharmDr. Jarmila Skopová, předsedkyně POLP z.s.
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