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Lékárníci varují před pokračujícím obcházením zákona 

Ačkoliv již ve středu vstupuje v platnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a 

nový Cenový předpis vydaný Ministerstvem zdravotnictví, z pohledu provozovatelů 

lékáren nedochází k podstatným změnám. „Nadále  jednotlivé  kraje budou  obcházet 

zákon a dotovat regulační poplatky ze svých rozpočtů, tedy daní všech občanů,“ 

upozorňuje předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.    

„Za velmi závažnou skutečnost považuji, že jednotlivé kraje budou i po 1. dubnu pokračovat 

v systému dotování regulačních poplatků za pacienty a budou nadále porušovat i tento 

novelizovaný zákon.  V krajích budeme podávat žaloby na ochranu nejen proti nekalé 

hospodářské soutěži, ale také pro vzniklou škodu v lékárnách, kterou působí krajské 

lékárny “ tvrdí Hampel s tím, že Grémium majitelů lékáren nepovažuje za spravedlivé a 

racionální řešit problematiku regulačních poplatků na lokální úrovni kraje. „Vzhledem 

k celostátně platným pravidlům pro výběr zdravotního pojištění požadujeme stejný princip 

jednotných pravidel uplatnit při poskytování zdravotní péče při výdeji léčiv,“ říká Hampel. 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a nový Cenový předpis vydaný 

Ministerstvem zdravotnictví regulační poplatky za léky zachovává. Nově se však u léčiv 

s doplatkem větším než 30,- Kč  bude snižovat konečná cena pro pacienta o celý regulační 

poplatek . „Podle znění novely zákona a nově vydaného cenového předpisu ministerstva 

zdravotnictví musíme,  o zaplacený regulační poplatek ve výši 30,- Kč za každou položku snížit 

celkový doplatek léčiva. U léčiv  plně hrazených ze zdravotního pojištění  se stále bude 

snížovat cena pro zdravotní pojišťovny“ uvedl Marek Hampel s tím, že za podstatné považuje 

fakt, že součet doplatků za všechna balení na položce se  snižuje o vybraný regulační 

poplatek. „Musím v této souvislosti konstatovat, že Česká republika tak má 

nejkomplikovanější systém určující konečnou cenu léků v lékárnách v celé Evropské uni,“ 

uvedl předseda Grémia majitelů lékáren. 

Například dosud byl na 1 balení léku proti vysokému tlaku Betaloc SR 200mg, 30 tbl, 

doplatek 33,- Kč a ještě k tomu pacient zaplatil regulační poplatek 30,- Kč, což dohromady 

činilo 63,- Kč. Od 1. dubna podle nového cenového předpisu bude pacient platit při vydání jednoho 

balení 42,- Kč, z čehož 30,- Kč připadá na regulační poplatek a 12,- Kč je doplatek. Pacient tak „ušetří“ 

21,- Kč. 
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