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Newsletter I 
 

Vážení členové spolku i Vy, kteří jste nám udělili plnou moc, 

v duchu toho, co jsme si předsevzali,  Vás chceme pravidelně informovat o činnosti 

spolku krátkým sdělením.   

 

Vznik spolku zdržel krajský soud 

K založení spolku jsme se rozhodli záhy 

po 1. výzvě GML. Nastaly nezbytné 

kroky, kdy jsme se museli rozhodnout na 

jakých principech bude spolek fungovat 

a připravili stanovy a ostatní dokumenty 

k zápisu spolku u krajského soudu. 

Přestože byly stanovy soudem přijaty 

bez připomínek, byly zde jisté 

administrativní potíže, díky kterým jsme 

se na Vás mohli obrátit s žádostí o plné 

moci asi o 10 dní později než jsme zprvu 

doufali. I tak vznik spolku trval pouze 1 

měsíc.  

 

Práce nad hlavu 

V mezidobí, kdy jsme čekali na soudní 

rozhodnutí, jsme vytvořili logo, 

připravovali mnoho materiálů, 

připravovali webové stránky, zakládali 

nové e-mailové adresy .... Prostě jsme 

se nezastavili. Vše jsme ale dělali s 

pocitem, že jde o potřebnou věc a 

vědomím  odpovědnosti. 

 

První ohlasy 

Jak již bylo napsáno, první plné moci 

začaly chodit mailem již během odesílání 

oslovujícího dopisu. První plná moc, 

která dorazila poštou následující 

pracovní den, byla od kolegyně, kterou 

osobně neznáme, ale byl k ní připojen  

tak povzbuzující vzkaz, že si jej dovolíme 

citovat : „Vážení kolegové, podepsala 

jsem plnou moc GML s váháním a 

rozpaky. Ale v tu chvíli jsem jinou 

možnost neviděla. Ráda svůj podpis a 

plnou moc předávám vám, neboť jména 

PharmDr. Skopová a Mgr. Bažantová 

jsou pro mne zárukou jasného a 

rovného chování."  

 Následovaly další plné moci - Vaše plné 

moci. 
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Ozvali se i jiní, kterým se naše aktivita 

nelíbí, neozval se ale přímo žádný člen 

vedení GML. Na rozdíl od nátlaku, 

kterému  všichni provozovatelé čelili 

během ledna i února od GML, někteří 

včetně osobních telefonátů, oslovení 

přes distribuční firmu i přes její 

reprezentanty, náš spolek tyto metody 

používat  nechce.  

  

Apatykář 

Vznik naší organizace se dostal také do 

hledáčku známého informačního portálu 

Apatykář. Po svém úvodním článku 

oslovil portál také přímo naši 

předsedkyni o exkluzivní rozhovor, který 

byl zveřejněn 25.února. 

(http://lekarenstvi.apatykar.info/lekarens

tvi-u-nas/clanek-3093/) 

 

ČFS 

Stále více nás všechny trápí revize cen a 

úhrad. Čeká nás velké rozhodnutí: 

zůstaneme věrni marži a budeme 

partnery či rukojmími  farmaceutických 

firem, nebo se přikloníme k výkonům či 

pevným platbám a staneme se partnery 

pojišťoven? Ať již bude naše rozhodnutí 

jakékoli, nesmíme přešlapovat na místě. 

Nečekáme, že za nás rozhodnou jiní, 

chceme pracovat na variantách, které 

mohou být východiskem dnešní 

neutěšené situace provozovatelů 

lékáren. Spolupráci s odbornou 

společností považujeme za klíčovou, 

proto jsme ji ČFS již  oficiálně  nabídli. 

  

Stát se členem 

Dny plynou a my pokračujeme v 

započatých aktivitách. Požádali jsme o 

zaevidování POLP z. s. jako  účastníka 

dohodovacího řízení, a i když bude mít 

GML více plných mocí než my, budeme 

se domáhat našich práv, budeme 

vznášet ve skupině vlastní návrhy a 

veškeré informace z jednání ve skupině i 

z jednání koordinátora při samotném 

řízení Vám předáme. 

 

Využijte možnosti stát se členem 

našeho spolku a přispějte k 

činnosti POLPu svou aktivitou, 

nápady, praktickými  

zkušenostmi.  

S větší členskou základnou 

budeme silnější organizací. 

 

Ve Cvikově, 7.3.2015  


