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Prohlášení Grémia majitelů lékáren pro lékárníky

Síť lékáren Česká lékárna a.s. oznámila, že nebude ve svých lékárnách vybírat regulační poplatky a to ani tam, kde to není reakcí na postup zdravotnických zařízení kraje. Grémium majitelů lékáren považuje za nutné vydat pro ostatní veřejné lékárny toto  stanovisko:
	Máme za to, že postup lékáren sítě Česká lékárna a.s. je v rozporu s dobrými mravy tím, že využívá situace vyvolané především politickým bojem ve svůj prospěch, aby tak posílila své postavení na trhu a poškodila ostatní lékárny. 
	V případě, že se jednání kraje nebo řetězce Česká lékárna a.s. lékárny přímo dotkne, doporučujeme, aby lékárna zvážila podniknutí kroků nutných k eliminaci poplatků za položku receptu. Těmito kroky může být sleva ve výši 30,- Kč za každou položku receptu (lze uplatnit všude tam, kde by byl doplatek alespoň 30,- Kč nebo vyšší, případně tam, kde pacient zakoupí ještě další zboží nehrazené ze ZP). Výhoda slevy je v tom, že snižuje základ pro odvod DPH. Druhou variantou je marketingový bonus, vyplacený pacientovi jako ostatní provozní náklad lékárny. K němu považujeme za vhodné připojit i registraci pacienta v rámci lékárny (pacientské karty… ).   
	Lékárnám, které tímto jednáním nejsou přímo ohroženy doporučujeme uvážit, aby dále regulační poplatky vybíraly s tím, že jestli jsou v kraji, který se formou darů rozhodl platit regulační poplatek za výdej položky léčiva na recept hrazený ze zdravotního pojištění, mohou svým pacientům nabídnout možnost vrácení regulačního poplatku uhrazeného v lékárně formou přímé žádosti pacienta adresované kraji, ve které pacient požádá kraj o dar na úhradu regulačního poplatku. 
	Toto své stanovisko vydáváme s plným vědomím toho, že „nevybrání“ regulačního poplatku lékárny přímo ekonomicky poškodí a že následné soudní vymáhání škod vzniklých nekalou soutěží kraje, případně řetězce lékáren, bude zdlouhavé. Vzhledem k zatím negativním výsledkům předběžného opatření a k nečinnosti dalších orgánů, které by mohly zjednat nápravu, nemůžeme dále přihlížet stavu, ve kterém jsou lékárny ekonomicky likvidovány. Takovýmto praktikám je nutné se bránit a to i přes to, že tato obrana může znamenat nemalé ekonomické ztráty. 
	Pokud bude výhled na změnu situace s vymahatelností práva v ČR resp. s jeho snadným obcházením a zneužitím negativní, budeme prosazovat zrušení regulačních poplatků ve stávající podobě, byť jejich přínos a výsledky v rámci regulace spotřeby léčiv i v rámci solidárního přístupu pacientů hodnotíme kladně.  
V Praze dne 30. 1. 2009 
	
představenstvo Grémia majitelů lékáren



