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Vážené kolegyně a kolegové, 

 

v minulých týdnech jste, podobně jako my, obdrželi výzvu k udělení plné moci Grémiu 

majitelů lékáren k zastupování při jednání s pojišťovnami. 

Zástupci komory se skutečně dle platné legislativy těchto důležitých jednání nemohou 

účastnit. Jednat mohou jen zástupci poskytovatelů zdravotní péče příslušného oboru, 

což jsou pro nás v současné době jen představitelé GML nebo řetězců. Pravda je také, 

že nastala doba, kdy se již nemůžeme vyhnout smluvnímu vztahu s pojišťovnami.  

Bohužel se však nelze spokojit s dosavadním vyjednáváním zástupců GML. Odsouhlasení 

smluv či dodatků ke smlouvám bylo přijato ukvapeně, zástupci GML se ani nepokusili o 

zapracování závažných připomínek. Podrobné informace k této záležitosti najdete zde.  

S prací GML, zejména s jejich způsoby jednání vůbec, nejsme spokojeni již dlouhodobě. 

Proto si nedovedeme představit, že bychom jim mohli dát důvěru. Již mnohokrát 

zklamali, přestože jimi deklarované činnosti mohly zdánlivě vypadat důvěryhodně. Ze 

setkávání s kolegy víme, že mnozí to cítí podobně.   

Sami v prostředí chaosu a zvůle nezmůžeme téměř nic a tak opravdu nezbývá, než se 

spolehnout na organizaci, která za nás podmínky pro fungování lékárny vyjednává.  

Po zralé úvaze jsme dospěli k rozhodnutí, že je nezbytné založit novou provozovatelskou 

organizaci. Takovou, která bude skutečně obhajovat lékárnické povolání a přitom 

podporovat a chránit ekonomické zájmy provozovatelů lékáren. Zásadní proměnu 

stávající provozovatelské organizace považujeme bohužel za zcela nereálnou.  

Proto jsme založili organizaci Poskytovatelé lékárenské péče z.s. Zájmy 

provozovatelů lékáren chceme prosazovat účastí na jednáních s orgány státní správy, 

zdravotními pojišťovnami, stavovskými organizacemi a dalšími subjekty, účastí  při 

vzniku a schvalování právních předpisů, tvorbě koncepcí a návrhů řešení otázek 

souvisejících s činností poskytovatelů lékárenské péče. Chceme úzce spolupracovat s 

Českou farmaceutickou společností, jejíž role je klíčová pro naplnění sazebníku výkonů 

skutečnou hodnotou výkonu lékárníka. 

http://www.lekarnici.cz/Pro-cleny/Sdeleni/Komora/Uhrada-signalniho-vykonu---doporuceni-predstavenst.aspx
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Při své práci chceme respektovat stanoviska České lékárnické komory, dojednávat  

společné postupy a koordinovat s nimi své akce. Považujeme totiž za naprosto klíčové 

konečně odstranit dvojkolejnost ve vyjednávání pro segment lékárenství. 

 

K tomu potřebujeme vaše plné moci k zastupování.   

Plnou moc potřebujeme od provozovatelů lékáren (vždy za IČZ) a to v co největším 

počtu. O tom, která provozovatelská organizace bude za segment lékárenství jednat, 

rozhoduje hlasování mezi všemi provozovatelskými organizacemi, které se dohodovacího 

řízení budou účastnit (dle počtu udělených plných mocí).  Žádáme i ty z Vás, kteří 

jste již plnou moc zaslali GML, abyste věc přehodnotili a poslali ji  nově 

založené organizaci Poskytovatelé lékárenské péče z.s. Podle jednacího řádu pro 

dohodovací řízení je platná plná moc poslaná jako poslední. Nová plná moc pro 

POLP ruší dřívější plnou moc pro GML. 

 

Záležitost nesnese odkladu. Abychom se mohli ucházet o účast na jednáních pro rok 

2016, potřebujeme vaše plné moci nejpozději do 20. března 2015. 

Zároveň vás chceme vyzvat, abyste se stali členy Poskytovatelů lékárenské péče z.s. Na 

vás záleží, jak silní budeme a jak významně dokážeme zasáhnout do dalšího vývoje 

situace veřejných lékáren. Naším členem se může stát jak provozovatel lékárny tak také 

lékárník, který lékárnu neprovozuje . Stanovy, přihlášku a další dokumenty naleznete na 

www.polp.cz. 

 

 

Ve Cvikově 16.2.2015      PharmDr. Jarmila Skopová  

         Mgr. Michaela Bažantová 

         PharmDr. Jindřich Šmíd 


