
Grémium maji telů  lék áren , 101 00 Praha 10, U hranic 3221/14 

občanské sdružení, IČ 65400381, reg. MV sp.zn. MV č. II/s-OS/1-30393/96 

tel.fax: +420 272 733 447e-mail: gml@gmlcr.cz                                                          sp.zn.____________                             

 

Soukromí majitelé lékáren požadují plnou kompenzaci za zrušené regulační 

poplatky za recept formou dispenzačního poplatku  
 

Praha 25.8.2014  

 

Majitelé lékáren trvají na plné kompenzaci za zrušené regulační poplatky za recept. Ministr 

zdravotnictví Svatopluk Němeček se  v Otázkách Václava Moravce v neděli 24.8.2014 vyjádřil ke  

kompenzaci za zrušené poplatky za recept v lékárnách ve dvou variantách. Grémium majitelů 

lékáren podporuje zavedení  dispenzačního poplatku za výdej léků na recept.  

 

Grémium majitelů lékáren podporuje ministra Němečka v hledání řešení kompenzačního 

mechanismu za zrušený regulační poplatek za recept, ale trvá na plné kompenzaci ve výši cca 

1,7miliardy Kč. „ Jednoznačně podporujeme kompenzační mechanismus zavedením  dispenzačního 

poplatku za vydaný recept v lékárnách. Tento dispenzační poplatek by  platily zdravotní pojišťovny na 

rozdíl od pouhého navýšení obchodní přirážky, kde jednak peníze neskončí zcela u nás v lékárnách a 

navíc  lze předpokládat zvýšení doplatků pro pacienty“ uved l Hampel,  předseda Grémia majitelů 

lékáren a dodal „ zavedení tzv. dispenzačního poplatku by zcela jasně zamezilo případným spekulacím 

ohledně zdražování léků  v lékárnách. Nemáme nic proti hledání úspor v rozpočtech zdravotních 

pojišťoven v oblasti léků, jen loni jsme zdravotnictví uspořili 3,8miliardy Kč,  ale jasně říkáme, že 

odborná a také administrativní práce lékárníka v lékárně musí být někým zaplacena. Zdravotním 

pojišťovnám vykazujeme řadu přínosných informací a z tohoto titulu by měly zdravotní pojišťovny za 

tuto práci platit lékárnám“ uvedl Hampel  

 

Od 1.1.2015 se navíc  snižuje DPH na léky o 5 % a to přinese pro zdravotní pojišťovny další úspory, 

které mohou být použity na zavedení tzv. dispenzačního poplatku v  lékárnách. „ Očekávám úsporu ve 

výši cca 2,5miliardy Kč v roce 2015 na straně zdravotních pojišťoven“ uvedl Hampel a dodal                     

„zdravotní pojišťovny tak budou mít dostatek financí na zaplacení dispenzačního poplatku 

v lékárnách“ uzavřel Hampel  
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