Česká lékárnická komora
Tisková zpráva
94 % lékárníků bude i nadále vybírat regulační poplatky
V posledních dnech se v médiích objevily výzvy některých lékárenských organizací
k nevybírání regulačních poplatků. Česká lékárnická komora (ČLnK) na základě
informací od svých členů konstatuje, že 94 % jejich členů hodlá i nadále respektovat
zákony České republiky a poplatky bude i po 1. únoru vybírat.
Česká lékárnická komora tímto prohlášením reaguje na demagogické zprávy některých
lékárenských provozovatelských organizací o konci regulačních poplatků. Vzhledem k tomu,
že doposud nedošlo ke změně platných zákonů České republiky, považuje ČLnK podobná
prohlášení za přinejmenším zavádějící.
Jako stavovská organizace sdružující všechny lékárníky a farmaceuty vyjadřuje ČLnK
podporu všem svým členům, kteří se rozhodli dodržovat platné právní předpisy a poplatky
budou i nadále vybírat. Česká lékárnická komora je přesvědčena, že dodržovat je třeba nejen
literu zákona, ale i jeho ducha. Proto žádný ze způsobů, kterými se jednotlivé subjekty snaží
obejít ustanovení tohoto zákona a nevybírat regulační poplatky, nemůže být v konečném
důsledku nikdy legální. Jako stavovská organizace ČLnK upozorňuje své členy, že
nevybíráním poplatků, a to pod jakoukoliv záminkou, vystavují právním rizikům nejen sebe,
ale rovněž své pacienty. Zákon číslo č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, totiž
stanoví povinnost nejen pro zdravotnické zařízení poplatek vybrat, ale i pro pacienta tento
poplatek zaplatit.
Podle informací, které má ČLnK k dispozici, se již dnes řada lékáren, které nebudou vybírat
regulační poplatky, připravuje na výrazné zdražení celého sortimentu. Musí tak kompenzovat
ztráty zaviněné právě absencí příjmů z poplatků. Potvrdily se tak naše obavy, že budou
v konečném důsledku poškozeni pacienti. ČLnK proto apeluje rovněž na ně, aby si před
cestou do lékárny, která nevybírá regulační poplatky, ověřili, zda ušetřených 30 Kč nezaplatí
v až několikanásobně vyšších doplatcích a v cenách dalších léčiv.
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