
Zápis 

z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených 

služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2019 ve 

skupině poskytovatelů lékárenské a klinicko-farmaceutické péče 

Datum a místo konání: 5. dubna 2018, centrála OZP, Roškotova 1225/1, Praha 4 

Účastníci jednání: dle prezenční listiny (viz příloha tohoto zápisu) 

Předložené návrhy:  návrh poskytovatelů lékárenské péče, společný návrh (viz 

přílohy tohoto zápisu) 

Poskytovatelé prezentovali své návrhy úhrady pro rok 2019. Navrhují částku 30 Kč za vykázaný 

výkon 09552, případně 20 Kč za položku na receptu. Částka ohodnocuje práci lékárníka při 

vybavení předepsaného receptu. Poskytovatelé navrhují oproti minulým obdobím zrušit 

limitaci referenčním obdobím. Dle vyjádření poskytovatelů proběhlo několik jednání 

poskytovatelů se zástupci MZ ČR se závěrem, že je potřeba provést revizi financování 

lékárenské péče směrem k diskusi o kombinovaném systému úhrady lékárenské péče. MZ ČR 

konstatovalo, že je potřeba o tomto diskutovat v několika kolech dohodovacího řízení.  

Zdravotní pojišťovny prezentovali základní východiska v podobě rozdělení marží přirážky na 

léčivé přípravky v jednotlivých cenových skupinách. ZP preferují systémové řešení finančního 

posílení malých lékáren, a proto navrhují jít cestou přerozdělení marže společné obchodní 

přirážky HVLP (změna Cenového předpisu 1/2013/FAR). Je možno takto přerozdělit 0,5 

miliardy Kč za VZP. Uvolnit referenční období z roku 2014 na 2017 je k diskusi, ale je nutné 

to dále namodelovat.  

Poskytovatelé ke společnému návrhu zdravotních pojišťoven konstatují, že se k tomuto řešení  

nepřiklánějí, neboť finanční prostředky v podobě maržíobchodní přirážky jsou rozděleny mezi 

jednotlivé články distribučního řetězce – výrobce s distribučním povolením, distributory a 

lékárny. neboť řŘešení v podobě signálního výkonu 09552 je přímým příjmem pouze 

poskytovatelů lékárenské péče, nikoliv distributora a výrobce. Poskytovatelé jsou ochotni 

diskutovat pouze o řešení, které zajistí příjmy jen  lékárnám, což je v současné době možné 

pouze  v podobě signálního kódu.  

Zdravotní pojišťovny preferují řešení v podobě kombinace obou přístupů s tím, že navýšení 

úhrady za signální výkon je možné uvolnit maximálně ve výši 4 % oproti roku 2018.  

Poskytovatelé dále konstatují, že v předchozích letech byly jejich návrhy na rozdělení společné 

obchodní přirážky na MZ ČR anulovány s konstatováním, že zájmem je, aby finanční 

prostředky z těchto marží měly centra, výrobci a distributoři. Poskytovatelé nemají problém, 

aby 1 mld. Kč byla přesunuta do dispenzační taxy v Cenovém předpise FAR, která bude 

příjmem lékárny. Zároveň se dotazují, co bude s 800 mil. Kč za signální výkon 09552.  

Zdravotní pojišťovny konstatují, že signální výkon 09552 bude konzervován v současné 

podobě se 4% nárůstem. Tyto prostředky je možné distribuovat plošně mezi všechny 



poskytovatele lékárenské, případně adresně pro vydefinovaný okruh poskytovatelů lékárenské 

péče.  

Poskytovatelé konstatují, že pro jiný návrh, než který prezentovali, nemají mandát. Proto je 

nutné se znovu setkat. Cílem dalších jednání by měl být společný návrh, který navrhne 

systémovou změnu a nastaví jasné rozdělení marže mezi lékárny a další články distribučního 

řetězce. K tomu je nutné provést další modelace a nad nimi diskutovat. Termín dalšího jednání 

je domluven na 27. dubna 2018 na 10 hodinu na Ústředí VZP ČR (Orlická). 

 

Zapsal: Ing. Miroslav Jankůj 

 


