
Úpravy poplatků a doplatků platné od 1. 4. 2009 
9. březen 2009

Dnem 1. dubna vstoupí v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
která mění jeho paragrafy týkající se regulačních poplatků a doplatků na léčiva a jejich limitů. 
Zvýhodnění se týká zejména dětí do 18 let a seniorů ve věku od 65 let. Změny je možno stručně 
shrnout takto:

  

Děti do 18 let

• ruší se poplatek 30 korun u lékaře, jde-li o děti do dovršení 18. roku věku včetně tohoto dne 
(pozor: poplatky 60 Kč za den pobytu v nemocnici, léčebně apod., 90 Kč za pohotovost, 30 
Kč za návštěvu u klinického psychologa nebo u klinického logopeda a 30 Kč za položku na 
receptu zůstávají!) 

• snížení ochranného limitu na 2500 Kč z 5000 Kč u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního 
roku, ve kterém dovršily 18. rok věku 

Senioři nad 65 let

• snížení ochranného limitu na 2500 Kč z 5000 Kč u pojištěnců starších 65 let, včetně 
kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku 

• do limitu se nově započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny 
pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě 
předepsané na recept pojištěncům starším 65 let (včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok 
věku) 

Osvobození od poplatků
Ke skupinám osob již dříve zákonem vyjmenovaným, které neplatí žádné regulační poplatky, se 
doplňují

• děti umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc nebo svěřené do pěstounské péče 

• osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem, domovech pro seniory nebo ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče, pokud jim po úhradě za ubytování a stravu zbude 
méně než 800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem (potvrzení o této skutečnosti jim vydá 
příslušný poskytovatel sociálních služeb). 

Poplatek 30 korun za položku na receptu
Podle zákona se platí nadále, ale doplatek pacienta za položku na receptu bude snížen o zaplacený 
regulační poplatek nebo jeho příslušnou část tak, aby částka za doplatek a regulační poplatek činila 
nejméně 30 Kč. To znamená, že u léků, které jsou plně nebo částečně hrazené ze zdravotního 
pojištění, se vždy hradí regulační poplatek. U částečně hrazených léků se doplatek na lék snižuje o 
zaplacený regulační poplatek. Doplatek a regulační poplatek musí činit vždy nejméně 30 Kč.

  

Použití vybraných poplatků
Vybrané poplatky musí být použity na provoz a modernizaci zdravotnického zařízení.

  

Výše ochranných ročních limitů

• limit 5000 Kč - týká se dospělých ve věku od 18 do 65 let 
• limit 2500 Kč - týká se jen dětí do 18 let a seniorů nad 65 let 



Do limitu se nezapočítává

• poplatek 60 korun za každý den ústavní péče v nemocnici, v léčebně dlouhodobě 
nemocných, odborných léčebných ústavech včetně psychiatrických, dětské odborné léčebně 
a ozdravovně, lázních nebo za den komplexní lázeňské péče 

• poplatek 90 korun za návštěvu pohotovosti (lékařské služby první pomoci nebo ústavní 
pohotovostní služby) 

Do limitu se započítává

• poplatek u lékaře ve výši 30 korun (za návštěvu u lékaře, při které bylo provedeno klinické 
vyšetření, za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro 
děti a dorost, za návštěvu u klinického psychologa či klinického logopeda) 

• poplatek 30 korun za položku na receptu (za vydání každého ze zdravotního pojištění plně 
nebo částečně hrazeného léčivého přípravku předepsaného na receptu, bez ohledu na počet 
předepsaných balení) 

• doplatek za léčivé přípravky částečně hrazené pojišťovnou, ale pouze ve výši doplatku na 
nejlevnější na trhu dostupný léčivý přípravek s obsahem stejné léčivé látky a se stejnou 
cestou podání. To neplatí v případě, že předepisující lékař na receptu vyznačil, že lék nelze 
nahradit - pak se doplatek započítává v plné výši. Do limitu se nově započítávají doplatky na 
částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující 
léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě, předepsané na recept pojištěncům 
starším 65 let. 

Bližší informace o změnách najdete také na webových stránkách MZ ČR v „Návodech pro 
pacienty“ v souboru nazvaném Jak od 1. dubna 2009 na regulační poplatky.

http://www.mzcr.cz/Pages/784-jak-to-bude-od-1-dubna-2009-s-regulacnimi-poplatky.html

