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USNESENÍ XX. SJEZDU DELEGÁTŮ ČLnK
KONANÉHO VE DNECH 5. - 6. 11. 2010 V BENEŠOVĚ
Sjezd bere na vědomí:


zprávy mandátové komise z 5. a 6. 11. 2010



zprávy o činnosti představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o
kontrolní činnosti, zprávu o hospodaření za rok 2009 a zprávu o hospodaření
k 30. 9. 2010, zprávu o LOS



výrok auditora k účetní závěrce roku 2009

Sjezd schvaluje:


zprávy o plnění usnesení XIX. sjezdu ČLnK



účetní závěrku k 31. 12. 2009



převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2009 ve výši 3 420 282,65
Kč do nerozděleného zisku



hospodaření se sociálním fondem za r. 2009



rozpočet na rok 2011 (s rozpočtovanými výnosy i náklady ve výši 22,25 mil. Kč)



změny řádů ČLnK



účast PharmDr. Aleny Petříkové jako zástupce ČLnK při PGEU



možnost pro představenstvo OSL vyslat na sjezd delegátů člena svého OSL jako
pozorovatele v počtu 1 na 1 OSL v případě, kdy OSL nezvolí delegáty na sjezd
delegátů (předkladatel PharmDr. Jindřich Šmíd)

Sjezd odvolává:


Mgr. Marka Hampla z funkce člena představenstva ČLnK

Sjezd zvolil:


doplňovací volbou do maximálního počtu členů představenstva ČLnK Mgr.
Antonína Svobodu, PharmDr. Jana Horáčka a PharmDr. Martina Kopeckého PhD.

Sjezd vyslechl:


přednášku předsedy Představenstva GML Mgr. Marka Hampla „Provozování
veřejných lékáren v další etapě reformy zdravotnictví 2011-2014“ a informaci o
zavedení „jádrové úhrady“ do novely Zákona č. 48/1997 Sb.

Sjezd ukládá:


Představenstvu ČLnK


navrhnout možnosti převodu nevyčerpaných finančních prostředků OSL do
9/2011. (předkladatel Mgr. Aleš Nedopil)

Rozárčina 1422/9 |140 02 Praha 42
tel.: 241090661 | fax: 241090672
IČO: 40763021 | DIČ: CZ40763021
www.lekarnici.cz | komora@lekarnici.cz



prosazovat změny vedoucí ke snížení závislosti odměny za poskytnutou
lékárenskou péči na ceně léčivého přípravku spočívající v nahrazení části
procentuální obchodní přirážky pevnou částkou nezávislou na ceně přípravku
(předkladatel Mgr. Martin Mátl)



podporovat aktivity vedoucí k rozšíření sortimentu volně prodejných léčivých
přípravků a kategorie „výdej bez lékařského předpisu s omezením“ o ty LP,
jejichž výdej je v současnosti vázán na lékařský předpis (předkladatel Mgr.
Michal Hojný)



vypracovat Jednací řád PČLnK do 31. 12. 2010 (předkladatel PharmDr.
Miroslava Schöngutová)



zahájit bezprostředně ve spolupráci se všemi subjekty lékárenství a farmacie
ČR práci na koncepci lékárenství a farmacie v ČR (předkladatel RNDr. Miroslav
Linhart)



zasazovat se o zavedení demografických a geografických kritérií při zřizování
nových lékáren (předkladatel PharmDr. Petr Jánošík)



zasazovat se o převedení povinnosti lékáren dotovat výdej léků pro pacienty
osvobozené od platby regulačního poplatku na bedra státu (odpočet +
osvobození od poplatku) (předkladatel PharmDr. Petr Jánošík)



zasazovat se o vymahatelnost postihu lékáren, které nevybírají regulační
poplatky (příp. poplatky za recept) nebo je kompenzují (předkladatel
PharmDr. Petr Jánošík)



zasazovat se o změnu legislativy tak, aby nebylo přípustné poskytovat bonusy
(finanční či materiální) za výdej léčiv na recept nebo zdravotnické prostředky
na poukaz hrazený z veřejného zdravotního pojištění (předkladatel PharmDr.
Petr Jánošík)



zasazovat se o zamezení retroaktivity číselníků SÚKL (předkladatel PharmDr.
Petr Jánošík)



pořídit a ověřit písemný zápis
(předkladatel Mgr. Aleš Nedopil)



podporovat pokračování současného systému výuky farmaceutických asistentů
(předkladatel PharmDr. Eva Kopáčková)



zasazovat se o zákaz provozování zdravotnických zařízení zdravotními
pojišťovnami (předkladatel PharmDr. Jiří Kačírek)

v den

jednání

Představenstva

ČLnK

delegátům sjezdu


aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu a diskutovali otázku
specializačního vzdělávání do 28. 2. 2011.

