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Tisková zpráva Grémia majitelů lékáren k postupu vůči nevybírání regulačních poplatků
 ve zdravotnických zařízeních Středočeského kraje
Od nového roku se ve zdravotnických zařízením zřizovaných Středočeským krajem nevybírají od pacientů regulační poplatky podle platného zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Na Grémium majitelů lékáren se obrátily lékárny, že jsou touto praktikou existenčně ohroženy. Grémium majitelů lékáren podalo k dnešnímu dni tj. 20. 1. 2009 žalobu ke Krajskému soudu v Praze na ochranu proti nekalé hospodářské soutěži.
	Grémium majitelů lékáren podalo dne 20. 1. 2009 žalobu ke Krajskému soudu v Praze o ochranu proti nekalé hospodářské soutěži dle §44 a násl. Obchodního zákoníku. Žalovanými jsou Středočeský kraj a dále nemocnice v Kladně, Benešově u Prahy, Mladé Boleslavi, Kolíně a Příbrami. „Součástí žaloby je i podání návrhu na vydání předběžného opatření“ upřesnil Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva Grémia majitelů lékáren. „Tímto předběžným opatřením navrhujeme, aby soud nařídil kraji a uvedeným zdravotnickým zařízením zdržet se jednání, které podle našeho přesvědčení narušuje pravidla hospodářské soutěže takovým způsobem, že přímo ohrožuje existenci lékáren v blízkosti krajských nemocnic“ dále dodal Mgr. Marek Hampel. Stejným způsobem bude Grémium majitelů lékáren postupovat i v ostatních krajích.  
	Dne 15. 1. 2009 zaslalo Grémium majitelů lékáren podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým  žádá prošetření postupu Středočeského  kraje a jím provozovaných  zdravotnických zařízení, zda je postup Středočeského kraje v souladu s pravidly ,  nebo zda tento postup vážně narušuje pravidla hospodářské soutěže.  
	Grémium majitelů lékáren zaslalo podnět k přezkoumání postupu Středočeského kraje při nakládání s finančními prostředky z rozpočtu kraje na Ministerstvo financí ČR dne 20. 1. 2009. 
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