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Tisková zpráva Grémia majitelů lékáren
 Průběh soudního  řízení proti Středočeskému kraji a  postup GML v dalších krajích ČR
 Grémium majitelů lékáren podalo dne  20. 1. 2009 žalobu ke Krajskému soudu v Praze na ochranu proti nekalé hospodářské soutěži.  Soud  ve svém usnesení ze dne 23.1.2009  zamítl  v této věci pouze návrh na  předběžné opatření,  soudní řízení dále pokračuje.  Důvody pro zamítnutí byly pouze  procedurální. GML doplní podklady v průběhu řízení.  GML  bude podávat žaloby také  v dalších krajích ČR.  

	Grémium majitelů lékáren podalo dne 20. 1. 2009 žalobu ke Krajskému soudu v Praze na ochranu proti nekalé hospodářské soutěži.  Žalovanými jsou Středočeský kraj a dále nemocnice v Kladně, Benešově u Prahy, Mladé Boleslavi, Kolíně a Příbrami.  Krajský soud zamítl , ve svém usnesení  ze dne 23.1.2009 návrh na předběžné opatření , které bylo součástí žaloby. „ Jedná se zatím pouze o zamítnutí předběžného opatření z procedurálních důvodů. V důsledku časové tísně se nám nepodařilo shromáždit a doložit  všechny  potřebné doklady k soudu.  Soudní řízení je teprve na samotném začátku.  Na svých  důvodech pro  podání  žaloby trváme.“ uvedl  Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva Grémia majitelů lékáren. „  V průběhu jednání soudu  doložíme všechny doklady,  jím požadované.“  uvedl Mgr. Marek Hampel. „  Situaci pečlivě sledujeme a  vyhodnocujeme  ve všech krajích .  V  průběhu února  podáme žaloby také  v dalších  krajích ČR“ dodal Mgr. Marek Hampel  
	Lékárny jsou jediným zdravotnickým zařízením, kde není regulační poplatek za položku na receptu v celé výši příjmem provozovatele. Regulační poplatky byly zavedeny zákonem .  Poplatky vybrané v lékárnách:  
	Slouží k financování DPH, jsou příjmem pro stát 

Jsou příjmem pro zdravotní pojišťovny, které na léky s poplatkem platí menší úhradu ze zdravotního pojištění
	Snižují cenu léčiv, což se projevuje také nerostoucími doplatky pro pacienty
Lékárně zůstává z regulačních poplatků jen nepatrná část. 

V  důsledku zavedení poplatků došlo k přesunu výdajů ze zdravotního pojištění ve prospěch dražších léčiv.  Je nutné zdůraznit , že regulační poplatek je provázán se stanovením ceny léků a výši úhrady ze zdravotního pojištění . V každé skupině léčiv musí být zajištěn alespoň jeden plně hrazený lék pro pacienty.  Při zrušení regulačních poplatků nebude zaručena po určitou dobu  zákonem daná podmínka léku bez doplatku .   
Požadujeme, aby se regulační poplatky řešily  na centrální úrovni a aby byl navržen jednotný systém pro všechny provozovatele ve zdravotnictví a všechny občany. 

Dne 26. 1. 2009 
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