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Tisková zpráva

Zdravotní pojišťovny by se měly domáhat odškodnění
za nevybrané poplatky
Praha, 28. února 2012 – Česká lékárnická komora přivítala rozhodnutí
Vrchního soudu ve sporu o proplácení regulačních poplatků krajskými úřady.
Výrok soudu jednoznačně potvrdil dřívější stanovisko České lékárnické komory,
když prohlásil, že proplácením regulačních poplatků kraj zvýhodňoval vybrané
lékárny
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regulačních poplatků zákon neobcházely. „Je poněkud absurdní, když soudy
přiznávají odškodnění lékárnám, které poplatky odpouštěly,“ říká Lubomír
Chudoba a doplňuje, „největší a skutečné škody však utrpěly lékárny striktně
dodržující zákon. Ty byly postiženy nekalou konkurencí často i v místech, kde
žádné krajské lékárny nejsou. Logicky by tak měly být odškodněny v první řadě.
Bude rozhodně zajímavé sledovat, jak se k rozhodnutí soudu postaví zdravotní
pojišťovny, které za překročení ochranných limitů vracely pacientům finanční
hotovost, včetně regulačních poplatků, které pacienti fakticky nikdy nezaplatili.“
Česká lékárnická komora považuje za nepřijatelné a v rozporu s dobrými
mravy, aby soudy stanovená finanční plnění byla uhrazena opět z veřejných
prostředků krajských rozpočtů. Odpovědnost za špatné rozhodnutí by měli
převzít všichni krajští zastupitelé, kteří hlasovali pro nezákonné proplácení
regulačních poplatků.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28 - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů
a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní
zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.
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