
 
 

Otevřený dopis Grémiu majitelů lékáren 

 

 Vážení představitelé Grémia majitelů lékáren, 

obracíme se na Vás ve smyslu plnění slibů, které jste deklarovali ve svých výzvách veřejným 

lékárnám, když jste od nich žádali plné moci k zastupování při jednání s institucemi. 

Ve Vašem stanovisku ke vzniku nové Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS) z 

18.března sdělujete svým členům a příznivcům, že chcete s řetězci spolupracovat, ovšem 

pouze v oblasti navýšení financí ze zdravotního pojištění do veřejných lékáren. 

Pokud by toto měl být jediný bod, na kterém se provozovatelské organizace pro zastupování 

celého oboru shodnou, bylo by to tak málo, že společné snažení by ani nedávalo smysl. Je-li 

tomu opravdu tak, proč vstupujete do spojenectví s APLS pro dohodovací řízení? Otevřeně 

toto spojení sice nedeklarujete, ale přes kuloární sdělení se k nám donesl v podstatě Váš 

vzkaz: "POLP  nepotřebujeme, jdeme s řetězci."  Přitom   se jasně nabízí možnost spojení 

GML s Asociací nemocnic a POLP. Potřebnou dvoutřetinovou většinu byste tak dosáhli 

pohodlně. Ptáme se proč dáváte přednost dohodě o spolupráci s řetězci? 

Pokud to s podporou samostatných veřejných lékáren myslíte doopravdy a skutečně chcete 

řešit záležitosti, které naše lékárny a lékárníky trápí, jistě bychom mohli najít společnou řeč. 

Jsou to problémy jako deformace cen léčiv, reexporty, batohy, regulace reklamy. Chcete 

skutečně, stejně jako my, směřovat k nastavení podmínek pro konkurenci mezi lékárnami v 

kvalitě poskytované péče a nikoli pouze v cenovém marketingu? Pokud ano, mohli bychom 

společně hledat poctivé argumenty postavené na prospěšnosti odborně a kvalitně 

prováděné lékárenské péče pro pojištěnce zdravotních pojišťoven a tím také pro 

hospodárné zacházení s veřejnými prostředky. Jedině takové argumenty mají totiž reálnou 

šanci, že budou vyslyšeny i přes tlaky řetězců. 

 Jak máme ale rozumět poněkud zvláštní kontinuitě vašich výzev, ve kterých jste apelovali 

na provozovatele lékáren, aby vám poslali plné moci? 

V lednu jste psali o řetězcích jako o podnikatelských dravcích se zájmem o likvidaci 

nezávislého segmentu podnikajících lékárníků a také, že chcete zabránit hrozbě „čím hůře  



 
 

pro nezávislé lékárny, tím lépe“. Ve své další výzvě lékárnám počátkem února jste ještě 

strašili řetězci slovy “Pokud plnou moc za Vaši lékárnu neudělíte, nemusíme mít i vzhledem k 

postoji největších řetězců dostatečně silný mandát k prosazení našich požadavků.” 

Překvapivě ale od  chvíle, kdy se objevil POLP, se už o hrozbě řetězců neobjevila ani řádka. 

Najednou se největším nebezpečím stala organizace, která chce sdružovat, stejně jako 

deklarujete Vy, samostatné veřejné lékárny? Pouze s tím rozdílem, že chce zastupovat ty 

provozovatele lékáren, kteří pochybují o korektnosti jednání GML? 

Nebylo by lepší nás, troufáme si tvrdit, konstruktivní konkurenci, přesvědčit svým jednáním, 

že pochybnosti POLP o GML nejsou oprávněné? A nebylo by lepší spojit síly s 

provozovatelskou organizací, jejíž zájmy se v mnohém překrývají s Vašimi? 

Pokud jste se rozhodli jít cestou spolupráce s řetězci, proč jste vyžadovali hlasy 

nezávislých lékárníků?  Zcela oprávněně to totiž mohou Ti, kteří vám poslali 

plnou moc, považovat za zradu.  

 

Tímto dopisem si Vás dovolujeme vyzvat, abyste přehodnotili Vaše rozhodnutí o spolupráci s 

APLS. 

 

 

Za Radu POLP z. s. 
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