Grémium majitelů lékáren (GML), VZP
Z Á P I S   Z  J E D N Á N Í
Problematika krácení úhrad léčivých přípravků 

Kde: 		VZP ČR, Orlická 4, 130 00 Praha 3
Kdy: 		26. 3. 2013 10.00-11.00
Přítomni: 	za VZP ČR (VZP): náměstkyně Ing. Miloslava Šlajsová; MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Alena Miková
	za GML:  PharmDr. Petr Krpálek, Mgr. Marek Hampel (GML)
Program: 	Krácení úhrad (ořez) u přípravků, které mají tzv. MFC (vypočtená konečná cena pro spotřebitele) nižší, než je stanovená úhrada. 
Po úvodním slově  obou stran byla dále diskutována následující problematika:
Strany uvedly svá stanoviska k právnímu výkladu krácení úhrad, diskutována byla dále otázka finanční náročnosti doprodejů z pohledu vynakládaných prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Informace VZP  o zůsobu řešení doprodejů v období roku 2013:
	Od prosince 2012 do února 2013 VZP vyřizuje a zohledňuje žádosti o doplacení rozdílů mezi doprodejovou cenou a novou MFC bez nutnosti tuto doprodejovou cenu dokládat, tj. bez nutnosti předkládat dodací listy.
	V období od března 2013 do června 2013 VZP přistoupila k přechodnému řešení, kdy úhrady nebudou systémově kráceny. 
	Kontroly dodržování cen provede VZP zpětně a v případě jakéhokoliv podezření na nedodržování cen bude podán podnět k cenové kontrole na SÚKL.
	VZP pracuje na systémovém řešení, aby minimalizovala požadavky lékáren na proplácení doprodejů. Odhadovaná doba realizace je 3 měsíce, úprava systému bude tedy dokončena pravděpodobně k 1.7.2013.



VZP informuje, že na základě provedené analýzy, která prokázala překračování MFC vypočtené z MCV stanovené SUKLem byl předán podnět k zahájení cenové kontroly na SUKL- dle průběžného sdělení bylo prokázáno porušení cenové regulace u celkem 62 lékáren a 38 různých LP. Zatím v řešení, zahájeno správní řízení.  
GML informuje vedení VZP o problematice odměňování lékáren- předá data IMS k diskutované problematice.
Dotaz GML k pozitivním listům a slevovým soutěžím- 
stanovisko VZP: slevové soutěže jsou mezi výrobcem a plátcem, netýkají se lékáren, u PL jsou uváděny pouze ekonomicky nejvýhodnější varianty na podkladě DNC

Závěr:
Od prosince 2012 do února 2013 VZP zohledňuje žádosti o doplacení rozdílů mezi doprodejovou cenou a novou MFC bez nutnosti tuto doprodejovou cenu dokládat, tj. bez nutnosti předkládat dodací listy.
VZP považuje MFC počítanou z DNCV za konečnou z důvodu Smluvního ujednání s držitelem registrace, kde se držitel zavazuje k vyčištění řetězce za staré ceny- nelze předpokládat doprodeje.  Zástupci GML na základě dosavadní praxe vyjádřili pochybnost nad fungováním tzv. vyčištění starých cen v celém distribučním řetězci. Proto odmítli, aby dohodou mezi VZP a výrobcem byla zavázána lékárna, která není účastníkem dohody.

 VZP informovala o přípravě systémových změn. Odhadovaná doba realizace je 3 měsíce, úprava systému bude  dokončena pravděpodobně k 1. 7. 2013.

Kontroly dodržování cen ze strany VZP



Zapsala: A. Miková

