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1. Úvod 

Zdravotnictví je neodmyslitelnou součástí života každého z nás a jeho význam stále 

roste. Zdravotnická zařízení jsou specifická svou klientelou, tj. pacienty. Pacienti povětšinou 

nejsou dobrovolnými návštěvníky, kteří by si zde přijeli užívat, relaxovat či čerpat inspiraci, 

nýbrž jsou zde úplně z jiných příčin, které souvisí s negativním vývojem jejich zdravotního 

stavu. Za posledních několik let české zdravotnictví prošlo změnami. Cílem těchto změn bylo 

zlepšení kvality péče a zvýšení spokojenosti pacientů s poskytovanými službami. Pacient se 

stává středem zájmu, má právo spolurozhodovat o své léčbě, poskytované péči a stává 

se spolupracovníkem lékaře a ošetřujícího personálu.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit regulační poplatky zavedené v roce 2008, 

popsat zadávání, kontrolu a zpracování těchto regulačních poplatků. Jsou tyto regulační 

poplatky přínosem pro nemocnici?  

Práce je věnována regulačním poplatkům a pro analýzu jsou použita data regulačních 

poplatků konkrétní nemocnice, jako příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je 

Moravskoslezský kraj. 

Pojmům zdravotnictví, zdravotní péče a zdravotnická zařízení je věnována druhá 

kapitola.  V této kapitole je popsán vývoj zdravotnictví v České republice, základní právní 

předpisy v této oblasti, jsou zde uvedeny druhy zdravotní péče a také typy zdravotnických 

zařízení. 

Třetí kapitola je zaměřena na samotné regulační poplatky od jejich vzniku, včetně 

reformy zdravotnictví. Jsou zde uvedeny druhy regulačních poplatků, kdo je a není povinen je 

hradit a kdo je od těchto poplatků osvobozen zcela. Součástí kapitoly je téma regulačních 

poplatků hrazených krajem. Dále je v této části kapitoly uveden přehled nákladů na zdravotní 

péči. 

Čtvrtá část práce se zabývá regulačními poplatky v praxi zdravotnického zařízení, 

jejich zadáváním v nemocničním informačním systému, zpracováním, pohledávkami 

za neplatiče regulačních poplatků a jejich vymáháním. V této kapitole je řešen přínos 

regulačních poplatků. 
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2. Zdravotní péče a zdravotnická zařízení v České republice 

 2.1  Zdravotnictví České republiky 

   Zdravotnictví je resortní systém obsahující soustavu odborných zařízení, orgánů 

a institucí (spolu s  lidmi, vybavením, poznatky a metodami), které byly vytvořeny s cílem 

poznávat  a uspokojovat zdravotní potřeby i oprávněné požadavky lidí. Zdravotnictví je 

systémem péče o zdraví a představuje její odbornou, profesionálně vykonávanou a resortně 

pojímanou část. Cílem zdravotnictví je přispívat ke zlepšování zdraví lidí a zajistit dobrou 

funkci systému poskytujícího zdravotnické služby. 

Zdravotnictví má dvě základní funkce. Jednou funkcí je vhodně usměrňovat 

a koordinovat široce pojatý systém péče o zdraví. Na péči o zdraví se podílí spolu 

se zdravotnictvím mnoho dalších činitelů. Zdravotnictví je zaměřeno na zdraví lidí, jeho 

ochranu, posilování a obnovu. Jde jak o zdraví, tak o všechny okolnosti, které s ním souvisí. 

Druhou funkcí je řídit (ať přímo nebo nepřímo) soustavu zdravotnictví jako souhrn 

zdravotnických zařízení poskytujících odborné zdravotnické služby. Zdravotnictví vychází 

ze svých zdrojů (pracovníci, zařízení, peníze a kvalifikace), soustředí se na činnosti ve snaze 

dosáhnout co nejlepších výsledků (nemocnost, úmrtnost, spokojenost pacientů).
1
  

2.1.1 Zdravotní politika a role státu 

Zdravotní politika je součástí programu politických stran. Stát pomocí zdravotní 

politiky zprostředkovává zdravotní péči obyvatelstva. Je východiskem, nástrojem i výsledkem 

zájmu o zdraví při spravování záležitostí obce i formou odpovědnosti za zdraví lidí. Vládní 

politická orientace se promítá do rozhodování zdravotní péče (podpora či naopak pozastavení 

privatizace nemocnic, zavedení nebo odmítnutí poplatků u lékaře). Cíle zdravotní politiky 

jsou vyjádřeny ve vládních programech, jejichž platnost je dlouhodobá a přesahuje funkční 

období vlády, která je schválila. 

Stát se na zdravotní politice podílí především: 

- tvorbou legislativy, 

- rozvojem vědy a osvěty, 

- financemi, 

-  formováním zdravotní soustavy. 

                                                             
1 KOLEKTIV AUTORŮ. Systém péče o zdraví a zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 186 s. ISBN 80-7013-417-8. 
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2.1.2  Nástroje zdravotní politiky  

Mezi nástroje zdravotní politiky patří: 

- legislativa, právní dokumenty (zákony, vyhlášky), 

- tvorba sítě zdravotnických zařízení (licence, registrace zdravotnických zařízení 

a zdravotnických pracovníků), 

- financování zdravotní péče (definování zdravotních výkonů hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění, stanovení standardní péče, na kterou má z veřejného 

zdravotního pojištění nárok každý občan, stanovení nadstandardní péče, kterou 

si hradí občan sám), 

- vzdělávání zdravotnických pracovníků, 

- sběr informací (Národní zdravotnický informační systém), 

- podpora vědy a výzkumu, 

- léková politika (kontrola tvorby cen léků, regulace cen léků). 

2.1.3  Vývoj zdravotnictví České republiky 

    První Československá republika převzala první model veřejného solidárního 

nemocenského pojištění po vzoru Německa, který byl na našem území zaveden již 

za Rakousko – Uherska v roce 1888. Nebyl však dostatečný a úplný. Nemocenské pojištění 

se týkalo živnostníků a zaměstnanců v továrnách, dolech a železnicích. Pracovníci 

v zemědělství, lesnictví, služebné a další byli z tohoto vyňati. Nemocenské pojištění bylo 

roztříštěno skoro na 1 500 malých nemocenských pokladen. 

    Po druhé světové válce byl zveřejněn Návrh na novou úpravu veřejného zdravotnictví 

a školení zdravotnického personálu. Deklaroval základní principy a hodnoty, jako právo 

každého občana na co nejkvalitnější preventivní a lékařskou péči. Hovořilo se v něm 

o národním pojištění, o ústavech národního zdraví, o poliklinikách, spádovosti a bezplatnosti. 

Důraz byl kladen na prevenci a kvalitu. V letech 1951 – 1953 došlo ke zrušení systému 

národního pojištění. Veškerá zodpovědnost za poskytování, řízení a kontrolování zdravotní 

péče byla převedena na stát, na ministerstvo zdravotnictví a na národní výbory. To vše 

na základě Sjednocovacích zákonů. Došlo k zestátnění všech zdravotnických zařízení 

a majetku Ústřední národní pojišťovny. Tento systém dosáhl zpočátku značných úspěchů. 

K úspěchům přispěla povinná opatření týkající se oblasti hygieny a epidemiologie, 

preventivních prohlídek a očkování. Od konce šedesátých let došlo ke stagnaci těchto 

ukazatelů zdravotního stavu. Příčinou byla změna obrazu nemocnosti. Do ústupu se dostávaly 

infekční nemoci a do popředí nemoci kardiovaskulární a onkologické, na které systém již 
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nebyl schopen reagovat. Tento stav vedl ke kritice tehdejšího režimu s poukazem na nutnost 

změny politiky a celého systému péče o zdraví. Chybějící moderní léky a zastaralé 

technologické vybavení přispívalo k nespokojenosti lékařů, kteří nemohli praktikovat nové 

moderní postupy a předepisovat léky, které byly běžně dostupné v jiných vyspělých zemích. 

Rovněž finanční ohodnocení zdravotníků bylo nízké. Nebyl zdůrazňován zdravý životní styl 

a podpora zdraví. 

   Po roce 1989 byla zahájena reforma zdravotnictví. Cílem byla liberalizace 

zdravotnické soustavy, zavedení systému veřejného zdravotního pojištění a odstátnění 

zdravotnických zařízení 

Veřejné zdravotní pojištění vzniklo v roce 1991 přijetím příslušných zákonů, v roce 

1992 vznikem Všeobecné zdravotní pojišťovny a později dalších zdravotních pojišťoven. 

Zároveň probíhal rozpad krajských, okresních ústavů národního zdraví a privatizace 

zdravotnických zařízení. Nakupovaly se nové přístroje, jako například počítačové tomografy, 

mamografy, magnetická rezonance, fonografy a jiné. Hledalo se optimální řešení financování 

zdravotní péče. V roce 1997 byl přijat nový zákon o veřejném zdravotním pojištění 

č. 48/1197 Sb., který upravuje podmínky, za kterých je poskytovaná bezplatná zdravotní péče, 

diferencuje financování nemocnic a ambulantních služeb a zavádí dohodovací řízení o výši 

úhrad za poskytnutou péči, výběrová řízení na poskytování zdravotní péče a další pravidla, 

která směřují k regulaci celého zdravotního systému.  

2.1.4  Základní právní předpisy v oblasti péče o zdraví 

   Základním zákonem, kterým se řídí zdravotní péče, je především Ústava ČR (zákon 

č. 1/1993 Sb.).  Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv 

a svobod, která v čl. 31 stanoví: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají 

na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky 

za podmínek, které stanoví zákon“ (zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). 

   Listina základních práv a svobod přiznává každému člověku právo na ochranu zdraví 

a poskytování bezplatné zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění. Každý má 

právo na poskytnutí první pomoci, nutné a nezbytné péče v době, kdy je ohrožen jeho život 

a zdraví. Poskytování této bezplatné péče na základě veřejného zdravotního pojištění 

a jakákoli jejich změna může být provedena jedině zákonem, a tímto zákonem je zákon 

č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění. Důležitá změna tohoto zákona nastala v roce 
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2007, kdy byl zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů novelizován 

zákon o veřejném zdravotním pojištění.  Byla zavedena spoluúčast pacienta na financování 

zdravotní péče od 1. ledna 2008. Byly zavedeny regulační poplatky, spolu s ročním 

ochranným limitem pro tyto poplatky, a to do výše 5 000 Kč. Dále je stále platný zákon 

č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje zásady 

o způsob zabezpečení péče o zdraví populace. Tento zákon prošel celou řadou změn. V roce 

1990 byla přijata novela zákona, která zavedla svobodnou volbu lékaře (praktického lékaře, 

ambulantních specialistů) a zdravotnického zařízení (nemocnic, zdravotních pojišťoven). 

Zákon stanovuje právo pacienta na informace o povaze jeho onemocnění, dále stanovuje 

povinnost každého zdravotníka postupovat lege artis, tj. v souladu se současnými dostupnými 

poznatky lékařské vědy. V roce 2007 úpravou tohoto zákona (zákon č.111/2007 Sb., novela: 

úprava informovaného souhlasu, poskytování informací a povinné mlčenlivosti, 

nahlížení do dokumentace, potraviny pro zvláštní lékařské účely a další změny 

a doplňky) zajišťuje bezvýjimečný přístup pacientů a osob, které pacient určí k jeho 

zdravotnické dokumentaci a záznamům vztahujícím se k jeho zdravotnímu stavu. 

  Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zabezpečuje stát ochranu 

zdraví, kterým stanovuje činnosti a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních 

a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících 

onemocnění a ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací. 

  Těmto zákonům České republiky je nadřazena mezinárodní smlouva vyhlášena Radou 

Evropy v roce 1997 stručně pod názvem Úmluva o lidských právech a biomedicíně. 

Znamená to, že všechny předpisy musí být v souladu s tímto dokumentem. Tato úmluva se 

týká práv osob, které se podrobují zákrokům v souvislosti s léčbou či výzkumem. Jde zde o tři 

okruhy práv: 

- právo na profesionální péči (povinnost lékaře postupovat lege artis), 

- právo na ochranu pacientovy svobody rozhodování (povinnost lékaře vyžádat 

si souhlas a pacienta poučit), 

- právo na soukromí (povinnost nesdělovat informace a správně nakládat 

se zdravotnickou dokumentací).
2
 

                                                             
2 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 

2009. 296 s. ISBN 978-80-7367-592-9.  
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2.2  Zdravotní péče v České republice 

2.2.1 Základní zdravotní péče  

   Základní zdravotní péče (ZZP) je nezbytně nutná péče, která je založena na prakticky 

a vědecky zdůvodněných metodách a postupech. Je dostupná všem, jak jednotlivcům, tak 

rodinám, a to za cenu, kterou si společnost může dovolit. Zahrnuje výchovu zaměřenou 

na zdravotní problémy, metody jejich prevence, zdravou výživu, základní sanitární hygienu, 

očkování, řádné léčení běžných nemocí a zásobování základními léky. 

Smyslem základní zdravotní péče je: 

- kontakt s každým, kdo potřebuje tuto pomoc, 

- působit v rodinách a domácnostech a nejen ve zdravotnických zařízeních, 

- rozvíjet kontakty.
3
 

2.2.2  Obecný model zdravotní péče v České republice 

  Současný model zdravotní péče v České republice je modelem národního zdravotního 

pojištění, založený na zákonné povinnosti každého občana platit zdravotní pojištění jako podíl 

ze svého příjmu. Zdravotní pojištění je povinné pro všechny a má spíše charakter povinné 

zdravotní daně. Za občany, kteří nejsou ekonomicky aktivní, hradí pojistné podle zákonem 

stanovených pravidel stát. 

Část zdravotní péče v České republice je financována přímo ze státního rozpočtu. Zde 

patří např. hygienický dozor, ochrana veřejného zdraví, vakcinační programy, programy 

podpory zdraví a podobně.  

  Součástí systému zdravotní péče v České republice je soukromý sektor. Ten poskytuje 

zdravotní péči za přímé platby, nikoli na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou. 

Soukromá zdravotnická zařízení jsou alternativou pro nejbohatší vrstvy společnosti a některé 

cizince, nabízející především estetickou medicínu, laserové oční operace, zubní péči 

a nadstandardní preventivní programy. 

Podíl přímých plateb občanů se na financování zdravotní péče postupně zvyšuje. 

Hlavním podílem na zvyšování těchto plateb je spoluúčast pacientů na platbách za zdravotní 

péči, tj. doplatků za léky, zdravotnické prostředky, materiály, výkony v zubní péči 

a nadstandardní preventivní programy. Zavedením regulačních poplatků v roce 2008 došlo 

                                                             
3
 KOLEKTIV AUTORŮ. Systém péče o zdraví a zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 186 s. ISBN 80-7013-417-8. 
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rovněž k navýšení spoluúčasti. Dochází ke zvyšování podílu zdravotní péče hrazené 

pacientem a zavedení nadstandardní péče. Problém je však v definici standardní 

a nadstandardní péče. Různý názor k tomuto tématu zaujímají jak politici, lékaři, tak i laická 

veřejnost. 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger ve Sněmovně při obhajobě zákona řekl, že ani v těch 

nejbohatších zemích světa není vyřešený problém, který přináší to, že jsou k dispozici stále 

kvalitnější léčebné postupy, ale zároveň je k dispozici jen určité množství peněz. Návrh, který 

schválili poslanci, počítá s tím, že připlácení za nadstandard se bude týkat asi půl procenta 

péče - vedle odlehčené sádry a kvalitnějších očních čoček také kloubních náhrad 

a robotických operací. Seznam nadstandardních úkonů by se ovšem měl postupně rozšiřovat.
4
 

2.2.3  Financování zdravotní péče 

Financování zdravotní péče ve vyspělých společnostech zajišťují především tři 

subjekty, které mají při zajišťování zdravotní péče své potřeby, zájmy a povinnosti. 

Jsou to: 

- uživatelé (příjemci) zdravotní péče, pacienti, 

- poskytovatelé zdravotní péče, 

- plátci zdravotní péče. 

  Principy financování zdravotní péče v České republice se od dob jejího vzniku 

mnohokrát změnily. Oddělila se určitá část do sféry privátní, část zdravotní péče zůstala 

ve sféře státní. Stále se hledají vhodné principy financování zdravotnických subjektů, hledá 

se řešení, které by vyhovovalo všem stranám, protože i zde se projevuje rozpor, typický 

pro ekonomické subjekty, kdy „ každý má neomezená přání, ale omezené zdroje.“
5
  

Každá oblast zdravotnictví je v České republice financována trochu jinak. V ambulantních 

službách se uplatňují tyto formy proplácení: 

- kapitace (paušální příspěvek na každého zaregistrovaného pacienta, obvykle 

proplacený měsíčně), 

- za provedené výkony (lékaři a sestry vykazují provedené výkony zdravotním 

pojišťovnám, 

                                                             

4 Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/za-nadstandardni-peci-si-priplatite-v-nemocnici-date-nove-stovku-za-den-13p-

/domaci.aspx?c=A110621_094915_domaci_kop 

5 KOLEKTIV AUTORŮ. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 369s. ISBN       

80-7226-996-8. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/priznive-ceny-z-nas-delaji-misto-pro-vase-nakupy-10998378/10998378?rtype=V&rmain=7833188&ritem=10998378&rclanek=11411180&rslovo=419400&showdirect=1
http://zpravy.idnes.cz/ministr-heger-necha-odborniky-urcit-co-je-standardni-pece-a-co-uz-vic-11t-/domaci.aspx?c=A110517_144124_domaci_taj
http://zpravy.idnes.cz/za-nadstandardni-peci-si-priplatite-v-nemocnici-date-nove-stovku-za-den-13p-/domaci.aspx?c=A110621_094915_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/za-nadstandardni-peci-si-priplatite-v-nemocnici-date-nove-stovku-za-den-13p-/domaci.aspx?c=A110621_094915_domaci_kop
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- kombinace obou (asi dvě třetiny péče hrazeny kapitací, jedna třetina péče jsou výkony 

propláceny, např. očkování, preventivní prohlídky a návštěvní služba). 

U akutní, plánované nebo dlouhodobé lůžkové zdravotní péče dochází k těmto úhradám: 

- formou rozpočtu (podle předchozích rozpočtových období, tj. historických výdajů), 

- platbou za diagnózu (každý pacient po přijetí je zařazen do příslušné diagnostické 

skupiny, k níž je přiřazena cena péče), 

- platbou za nakoupené plánované výkony (za implantace umělých kyčelních nebo 

kolenních kloubů), nebo za plánovaný počet léčených náročných pacientů (např. 

onkologicky nemocní), 

- platbou za ošetřovací den (počet dnů, kdy je lůžko obsazeno pacientem). 

  V České republice ani v zemích Evropské unie již veřejné zdroje nestačí na pokrytí 

všech výdajů na zdravotní péči a zavádí se další formy finanční spoluúčasti pacientů na její 

úhradě. Pacient, za kterého hradí péči jeho zdravotní pojišťovna, se podílí a platí navíc určitou 

částku i hotově: 

- doplatky – například na stomatologické výkony nad rámec základní zdravotní péče, 

materiál, zdravotnické prostředky a léky, hrazené zčásti ze zdravotního pojištění, 

- regulační poplatky – za návštěvu lékaře, kdy bylo provedeno klinické vyšetření, 

za vydání každého léku předepsaného na receptu (od 1. ledna 2012 pouze jen 

za recept), za každý den lůžkové péče, za pohotovostní službu, 

- platby za nehrazenou a nadstandardní péči – péče, která nesouvisí se zdravotní 

péčí, za estetickou chirurgii, za vyšší komfort při poskytování zdravotní péče, 

za výkony poskytované ve vyšší než standardní kvalitě.
6
 

2.2.4 Organizace péče o zdraví 

   Ministerstvo zdravotnictví České republiky řídí péči o zdraví, je tvůrcem národní 

zdravotní politiky a zodpovídá za její úroveň. Rovněž zodpovídá za zdravotní bezpečnost 

obyvatelstva, za kvalitní a bezpečné poskytování zdravotní péče a za kvalifikaci 

zdravotnických pracovníků. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi. Je garantem vládní 

politiky, která se vztahuje ke zdraví obyvatelstva, ochraně veřejného zdraví, prevenci 

infekčních a neinfekčních chorob a krizové péči o obyvatelstvo v případě hromadných 

neštěstí.  

                                                             
6 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 

2009. 296 s. ISBN 978-80-7367-592-9.  
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  Krajské úřady jsou zřizovateli zdravotnických zařízení. Organizují výběrová řízení 

na poskytování zdravotní péče. Jsou rovněž zřizovateli zařízení zdravotnické záchranné 

služby. Tyto úřady přímo řídí nemocnice, které na ně byly převedeny po zrušení okresů v roce 

2003. Některé z těchto nemocnic byly později privatizovány formou akciových společností.  

  Po roce 1989 došlo ke zrušení centrálního řízení zdravotnických služeb. Celá 

ambulantní sféra zdravotní péče byla privatizována a také většina nemocnic prošla privatizací 

nebo byla převedena pod správu kraje nebo obce. Vlastnické poměry dosud procházejí 

změnami.  

 Nestátní zdravotnická zařízení, vymezuje zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči 

v nestátních zdravotnických zařízeních, která poskytují zdravotní péči, musí získat 

registraci na krajském úřadě a musí splňovat určité podmínky, ať už technické vybavení, 

či odborně způsobilý personál. Ti, kteří chtějí být financováni z veřejného zdravotního 

pojištění a ne jen platbami pacientů, musí uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami 

o poskytování zdravotnických služeb a jejich úhradě. Ukazatel dostupnosti zdravotnických 

služeb užívá těchto kritérií: 

- prostorovou, geografickou dostupnost (dosažitelnost zdravotnických služeb v místě 

bydliště nebo veřejnou dopravou), 

- časovou dostupnost (dosažitelnost zdravotnických služeb v okamžiku potřeby), 

- ekonomickou dostupnost (aby poskytování zdravotní služby nebylo závislé 

na finančních možnostech pacientů). 

Možnost rozdělení zdravotnických služeb podle různých kritérií: 

- na zdravotnické služby: - primární (prvního kontaktu), sekundární (specializované 

ambulantní) a terciární (specializované lůžkové), 

- podle naléhavosti: služby neodkladné, plánované akutní a plánované neakutní,  

- podle obsahu: preventivní diagnostické, konzultační, posudkové, léčebné, 

ošetřovatelské, hospicové a lékárenské. 

Zdravotní péče je zajišťována zdravotnickými zařízeními – poskytovateli 

zdravotnických služeb – zdravotnickou záchrannou službou, soukromými praxemi 

praktických lékařů, ambulantních specialistů, agenturami domácí péče, nemocnicemi, 

odbornými léčebnými ústavy, léčebnami dlouhodobě nemocných (LDN), hospici a ostatními 

smluvními zdravotnickými zařízeními včetně lázní.  
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Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. se člení zdravotní péče 

na ambulantní péči, primární zdravotní péči, specializovanou ambulantní zdravotní péči, 

zvláštní ambulantní péči a zvláštní ústavní péči - péči paliativní lůžkovou. 

 

Členění a rozbor jednotlivých péčí 

Akutní přednemocniční zdravotní péče 

 V 70. letech 20. století byl založen systém zdravotnické záchranné služby. Byl vyvolán 

potřebou rychle dostupných, mobilních ambulancí v souvislosti s nárůstem civilizačních 

nemocí (kardiovaskulárních onemocnění) a také s prudkým rozvojem průmyslové výroby, 

dopravy a rizikových sportů, spojených s nárůstem úrazovosti. Od roku 2000 je zdravotnická 

záchranná služba jednou ze složek integrovaného záchranného systému, spolu s Hasičským 

záchranným sborem a Policií České republiky. Doba 15 minut je časovým limitem od přijetí 

tísňové výzvy až po dobu dojezdu zdravotnické záchranné služby. 

Primární zdravotní péče 

         Je to péče, kterou poskytují praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, 

zubní lékaři a gynekologové. Dohromady představují téměř 50% všech lékařů v ambulantních 

službách. V případě praktických lékařů a jejich sester existuje i povinnost návštěvní služby 

u pacienta doma. Primární péči poskytují tzv. registrující lékaři. Občan má právo si zvolit 

svého lékaře. Ten při převzetí pacienta do péče vyplní registrační list. Na praktického lékaře 

pro dospělé připadlo v roce 2010 průměrně 1620 zaregistrovaných pacientů (Zdravotnická 

ročenka 2010).  

Sekundární ambulantní zdravotní péče – specializovaná 

Tato zdravotní péče je poskytována odbornými lékaři v privátních ordinacích nebo  

 ambulancích nemocnic. Ambulantní specialisté často pracují jako zaměstnanci jiných lékařů. 

V soukromých specializovaných ambulantních centrech nabízejí kompletní péči v určitém 

oboru. Pacient přichází k ambulantnímu specialistovi na základě doporučení praktického 

lékaře nebo si ho může svobodně zvolit a přijít i bez doporučení. Tento ničím neregulovaný 

přístup občanů ke zdravotnickým službám může být jednou z příčin vysoké návštěvnosti 

pacientů v ambulancích lékařů. 

 

 



15 
 

Zvláštní ambulantní péče 

Zvláštní ambulantní péče je poskytovaná pacientům s akutním nebo chronickým 

onemocněním, pacientům s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, kteří jsou 

závislí na pomoci v jejich vlastním sociálním prostředí. Také hospicová péče je považována 

za zvláštní ambulantní péči. Zvláštní ambulantní péče může mít různou podobu, a to: 

- domácí zdravotní péči, 

- zdravotní péči ve stacionářích, 

- zdravotně – sociální péči ve zdravotnických zařízeních. 

  Domácí zdravotní péče je terénní službou poskytovanou agenturami domácí péče 

na základě rozhodnutí praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře, 

který pacienta propouští z lůžkové péče. Agentury domácí péče jsou soukromá zdravotnická 

zařízení nebo jsou nestátními zdravotnickými zařízeními, jako například Charita Česká 

republika.  

Zdravotní péče ve stacionářích je hrazena pojišťovnou jen na základě doporučení 

ošetřujícího lékaře. Pacient do tohoto zařízení dochází denně nebo týdně, kdy je mu 

poskytnuta zdravotní péče (např. psychiatrická péče). 

Zdravotně - sociální péče ve zdravotnických zařízeních se poskytuje osobám z důvodů 

sociálních, nikoli zdravotních. Jsou to pacienti, jejichž zdravotní stav je stabilizován, 

ale potřebují jak základní ošetřovatelskou péči, tak sociální služby, bydlení, zajištění stravy, 

osobní hygienu, ochranu důstojnosti. Z pacienta se stane uživatel sociálních služeb. 

V nemocnici je tato služba poskytována na oddělení sociálních lůžek. Kvalita péče 

na sociálních lůžkách musí odpovídat požadavkům kvality sociálních služeb, jak vyplývá 

ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Zvláštní ústavní péče – paliativní a hospicová lůžková péče 

Od roku 2007 je z veřejného zdravotního pojištění hrazena paliativní péče a hospicová 

péče ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu. Jejich cílem je pomoci 

nemocnému člověku zemřít důstojně, bez bolesti a nezůstat během umírání osamocen.  

Terciární péče – ústavní lůžková péče v nemocnicích, léčebnách a odborných 

ústavech 

Tato péče je založena na vysoké odborné náročnosti diagnostických a léčebných 

výkonů. Využívá vyspělé techniky a profesionality zdravotnických týmů. Nemocnice patří 

k největším poskytovatelům zdravotnických služeb, avšak také k nejnákladnějším. Jsou 
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to zdravotnická zařízení různých velikostí, mající odlišná organizačně právní postavení 

a různé vlastníky. Stát si přes ministerstvo zdravotnictví stále ponechává kontrolu 

nad fakultními nemocnicemi, odbornými léčebnými ústavy a vědecko-výzkumnými 

institucemi.
7
  

2.3  Zdravotnická zařízení 

  Zdravotnické zařízení 

   Pojem „zdravotnické zařízení“ může vyvolávat různé dojmy. Například může jít 

o místnost plnou nejrůznějších nástrojů a přístrojů, které potřebuje lékař k výkonu lékařské 

praxe, včetně nábytku, psacích potřeb a skříňky obsahující sladkosti a obrázky pro děti. 

Podíváme-li se však na zdravotnické zařízení z jiného pohledu, nenalezneme pouze prostor 

o rozloze několika metrů čtverečních, ale především určitý celek tvořený hmotnými, 

nehmotnými a osobními složkami, jenž je určený a způsobilý k výkonu zdravotní péče. Vedle 

movitých věcí typu lehátka, stolu, židle, skříňky a obrázků na stěně, lze tak pod pojem 

„zdravotnické zařízení“ zařadit i dobrou pověst lékaře, která může být vyjádřena například 

vztahem mezi lékařem a jeho pacienty či samotným počtem pacientů v kartotéce lékaře. 

Zdravotnické zařízení je tedy tvořeno věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, které 

slouží k jeho provozu jako celku. 

  Provozování zdravotnického za řízení 

   Termín „provozování zdravotnického zařízení“ je možné vymezit v užším  a širším 

pojetí. Užší pojetí zahrnuje vazbu mezi lékařem a pacientem a s tím související otázky jako 

jsou například zdravotnická dokumentace a ochrana lékařského tajemství. Širší hledisko tento 

termín spojuje s vnějším světem, resp. udává postavení zdravotnického zařízení vůči ostatním 

státním i nestátním subjektům, který zásadním způsobem jeho existenci a běh ovlivňuje. 

Klíčovou úlohu v tomto ohledu zastává stát, jehož prvořadým posláním by mělo být vytvoření 

odpovídajícího prostředí, ve kterém by se činnost zdravotnických zařízení mohla co nejlépe 

realizovat. Tím je zejména myšleno poskytnutí takové právní úpravy, prostřednictvím níž by 

se daná oblast mohla nejen rozvíjet, ale také by byla zajištěna samotná činnost zdravotnických 

zařízení. 

   Další neméně významnou oblastí vztahů a vazeb, kterou nelze opomenout a která 

pojem „provozování zdravotnického zařízení“ též určuje, je oblast specifických vztahů 

                                                             
7
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 
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ke zdravotním pojišťovnám, k činnosti orgánů územní a zájmové-profesní samosprávy 

a zvláště k veřejnosti, neboť výlučně jí je poskytování zdravotní péče určeno. 

2.3.1 Typy zdravotnických zařízení 

   Z pohledu založení zdravotnického zařízení lze rozeznávat zdravotnická zařízení 

státu, obcí a zařízení zřizovaná a provozovaná soukromými subjekty, tj. fyzickými 

či právnickými osobami. 

 Jak již bylo uvedeno dříve, mezi zdravotnická zařízení státu patří ve smyslu vyhlášky 

ministerstva zdravotnictví č. 394/1991 Sb. o postavení, organizaci a činnosti fakultních 

nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských 

hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, 

fakultní nemocnice a další nemocnice, které kromě základní léčebné péče poskytují také 

specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou 

i nezbytná preventivní opatření, vybrané odborné léčebné ústavy a krajské hygienické stanice 

a hygienické stanice hlavního města Prahy. Tato zařízení zřizuje ministerstvo zdravotnictví 

jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou. 

  Nestatní zdravotnické zařízení vymezuje zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči 

v nestátních zdravotnických zařízeních, jako jiné zdravotnické zařízení, než 

zdravotnické zařízení státu. Z uvedeného vyplývá, že vedle soukromých zařízení lze 

za nestátní považovat i zařízení zřizovaná krajskými (dříve okresními) úřady a obcemi.
8
  

 Nestátní zdravotnická zařízení se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 

podvojného účetnictví, účetnictví vedou v plném rozsahu, postupují podle Českých 

účetních standardů č. 401 až 414, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání. Pokud ještě účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, řídí se 

vyhláškou 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., 

o účetnictví, veznění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě 

jednoduchého účetnictví. 

                                                             
8 http://www.epravo.cz/top/clanky/provozovani-zdravotnickych-zarizeni-55601.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/provozovani-zdravotnickych-zarizeni-55601.html
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 Nemocnice jako příspěvkové organizace jsou právnickými osobami, účetními 

jednotkami, poplatníky daně z příjmu právnických osob. Účetnictví vedou v plném rozsahu, 

popř. ve zjednodušeném rozsahu, pokud tak rozhodne zřizovatel. Účetní jednotky jsou 

povinny vést účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Dále se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky a Českými účetními standardy č. 701 až č. 708 pro některé vybrané 

účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.   

Mezi jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu patří akciové 

společnosti. Ty se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy č. 1 až č. 23 

pro podnikatele. 

Konkrétní data vztahující se ke konci roku 2010. 

Koncem roku 2010 bylo v České republice evidováno celkem 28 068 zdravotnických 

zařízení (viz tab. 2.1 a graf č. 2.1), z toho bylo 19 885 samostatných ordinací. Státních 

zařízení (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány) bylo 226, nestátních 

zařízení 27 842 (v tom zřizovatel kraj: 152, zřizovatel město, obec: 170 a zřizovatel fyzická 

osoba, církev, jiná právnická osoba: 27 520),(Zdravotnická ročenka ČR 2010).  

Tab. 2.1 – Rozdělení zdravotnických zařízení v České republice 

Typy zdravotnických zařízení Počet ZZ 

Státní zdravotnická zařízení 226 

Nestátní zdravotnická zařízení 27 842 

- zřizovatel kraj 152 

- zřizovatel město, obec 170 

- zřizovatel FO, PO, církev 27 520 

Celkem (státní ZZ + nestátní ZZ) 28 068 

Zdroj: Zdravotnická ročenka 2010. 
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Graf. 2.1 - Rozdělení zdravotnických zařízení v České republice 

Zdroj: Zdravotnická ročenka 2010. 

Typy zdravotnických zařízení:  

Zdravotnická zařízení se člení: 

- hygienické stanice, 

- zařízení ambulantní péče, 

- nemocnice, 

- odborné léčebné ústavy, 

- zařízení lékárenské péče, 

- zvláštní dětská zařízení. 

 

Hygienická služba (stanice) – jde o zařízení, která provádí nebo navrhují soubory 

základních terénních vyšetření a opatření a zajišťují odborné vedení ostatních zdravotnických 

zařízení a jejich pracovníků na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem. Ke změně 

struktury hygienických zařízení došlo 1. ledna 2003. Výkonem státní správy v krajích byly 

pověřeny krajské hygienické stanice jako organizační složky státu. Hygienickou službu 

vykonávají zdravotní ústavy jako příspěvkové organizace ministerstva zdravotnictví. 

  Zařízení ambulantní péče – zahrnují ordinace praktických lékařů pro dospělé, děti 

a dorost, ordinace ženských lékařů, stomatologů, případně dalších odborných lékařů, k jejichž 

návštěvě není třeba doporučení. Dále sem patří sdružená ambulantní zařízení, jimiž jsou 

FO, PO, církev

zřizovatel kraj

zřizovatel město, obec

státní zařízení
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léčebná zařízení, která jsou umístěna mimo území nemocnic, se kterými nejsou organizačně 

ani personálně spojena a v jejíchž ordinacích jsou poskytovány jednotlivcům nebo skupinám 

osob základní a specializované zdravotnické služby. Součástí sdružených ambulantních 

zařízení může být lékárna nebo výdejna léků, pokud je s nimi stavebně a organizačně spojena. 

Nemocnice – zde se poskytuje ambulantní a lůžková základní a specializovaná 

diagnostická a léčebná péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření. Jako součást 

nemocnice je možné zřídit lékárnu nebo výdejnu léků. V nemocnicích dochází k trvalému 

poklesu lůžek. Naopak v odborných léčebných ústavech došlo k nárůstu těchto lůžek.   

Již čtvrtým rokem Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky sleduje 

údaje o sociálních pobytových službách (na základě zákona č. 108/2006 Sb.). V roce 2010 

poskytovalo tyto služby 79 zařízení ústavní péče na 1 438 lůžkách. Počet těchto lůžek se tak 

oproti roku 2009 zvýšil o 20 %, viz tab. 2.2 (Zdravotnická ročenka ČR 2010). 

Tab. 2.2: Nárůst počtu sociálních lůžek 

 Počet zdravotnických zařízení Počet sociálních lůžek 

Rok 2009 63 1150 

Rok 2010 79 1438 

Zdroj: Zdravotnická ročenka 2010 

 Odborné léčebné ústavy – plní úkoly podle svého odborného zaměření a podle 

koncepcí příslušných medicínských oborů. Vyhláška do této kategorie řádí léčebny 

pro dlouhodobě nemocné, léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí, psychiatrické léčebny, 

rehabilitační ústavy, lázeňské léčebny, ozdravovny pro děti a dospělé a sanatoria. 

Dlouhodobě nejvyšší využití lůžkové kapacity vykazují rehabilitační ústavy, 

psychiatrické léčebny a léčebny pro dlouhodobě nemocné. Nejnižší využití lůžkové kapacity 

vykázaly v roce 2010, stejně jako v předchozích letech, ozdravovny (Zdravotnická ročenka 

ČR 2010). 

Lázeňskou péči poskytovalo v České republice koncem roku 2010 86 lázeňských 

léčeben s celkem 26 432 lůžky (oproti roku 2009 kapacita lázeňského lůžkového fondu klesla 

o 73 lůžek). Lázeňský lůžkový fond je již téměř plně zprivatizován (Zdravotnická ročenka ČR 

2010). 
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Zařízení lékárenské péče - tato zařízení slouží k zajištění nemocných léky 

a zdravotnickými potřebami. Zabezpečují přípravu, výdej, kontrolu a dispenzaci léčiv 

a zdravotnických potřeb. Léky jsou pacientům vydány: 

- zdarma – pokud je na daný lék či zdravotní pomůcku lékařský předpis, jsou tyto léky 

plně kryty zdravotní pojištěním. Lékárna dostane úhradu za tyto léky od zdravotní 

pojišťovny, 

- s doplatkem – pokud zdravotní pojišťovna nehradí plnou cenu ze zdravotního 

pojištění, ale jen jeho část, 

- s plnou úhradou v hotovosti – za léky, které nejsou na předpis nebo na jejichž úhradu 

zdravotní pojišťovna nepřispívá vůbec. 

      Lékárenskou péči poskytovalo koncem roku 2010 celkem 2 629 lékáren a 240 výdejen 

zdravotnických prostředků (obojí včetně odloučených pracovišť). Na 1 lékárnu pak připadalo 

v průměru 4 006 obyvatel. Síť lékáren však není dlouhodobě rovnoměrná, k zvětšování její 

hustoty dochází zejména v lukrativnějších lokalitách, tj. městech s větší hustotou 

obyvatelstva. (Zdravotnická ročenka ČR 2010). 

Zvláštní dětská zařízení – sestávající se z kojeneckých ústavů (poskytují ústavní 

a výchovnou péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, a to 

 zpravidla do věku jednoho roku), dětských domovů (poskytují ústavní a výchovnou péči 

dětem, o něž nemá kdo pečovat nebo jimž nelze ze sociálních důvodů zajistit péči ve vlastní 

rodině, popřípadě náhradní rodinnou péči, a to ve věku od jednoho do tří let, pokud 

ze zdravotních nebo sociálních důvodů ji není nutné poskytovat starším dětem), jeslí 

a mateřských škol (poskytují péči o všestranný rozvoj dětí). 
9
   

I v těchto zařízeních pokračoval v roce 2010 pokles počtu míst. (Zdravotnická ročenka 

ČR 2010). 

2.3.2  Ekonomické činnosti zdravotnického zařízení - nemocnice 

   Každý ekonomický subjekt se skládá z několika úseků ekonomických činností, které 

jsou v něm zastoupeny. A to ať je to subjekt malý nebo velký. Tyto činnosti mohou být 

uspořádány do útvarů, pokud se jedná o velká zdravotnická zařízení nebo je může vykonávat 

i samotný lékař, či zdravotní pracovník v postavení fyzické osoby nebo může mít na některé 

ekonomické činnosti sjednánu spolupráci například s účetní firmou nebo daňovým poradcem. 

Velké nemocnice mají pro ekonomické činnosti vytvořenou řadu ekonomických útvarů, jako 

                                                             
9 http://www.epravo.cz/top/clanky/provozovani-zdravotnickych-zarizeni-55601.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/provozovani-zdravotnickych-zarizeni-55601.html
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například oddělení finančního účetnictví, oddělení plánování, oddělení lidských zdrojů, 

oddělení zdravotních pojišťoven a oddělení zásobování. 

  Mezi základní činnosti zdravotnického zařízení patří: 

a) zásobování, 

b) vlastní poskytování služeb,  

c) pomocné a obsluhující činnosti, 

d) výstupní činnosti zdravotnické péče, 

e) řízení a správa.  

    Zdravotnickým zařízením, na které je tato práce zaměřena, je nemocnice jako 

příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je územně samosprávný celek, a to 

Moravskoslezský kraj. Hlavní činností nemocnice je poskytovat zdravotní péči a vše co s ní 

souvisí, jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách. Nemocnice provozuje také 

doplňkovou činnost. K doplňkové činnosti nemocnice patří, např. zprostředkování služeb 

(materiálně technické zásobování pro cizí subjekty, praní prádla pro cizí subjekty, hovorné 

zaměstnanců, sterilizace zdravotnického materiálu), nakládání s odpady (prodej zbytků 

stravovacího provozu, prodej šrotu, prodej odpadního ustalovače a služby čističky odpadních 

vod), ubytovací služby, pronájem a půjčování movitých věcí, realitní činnost včetně 

krátkodobého pronájmu nemovitého majetku, silniční motorová doprava nákladní, testování, 

měření a analýzy, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských 

věd.
10

 

 

 

  

                                                             
10 Zřizovací listina příspěvkové organizace 
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3. Regulační poplatky ve zdravotnictví 

3.1  Česká zdravotnická reforma  

   Zdravotnická reforma byla součástí politického programu pravicově orientované 

koaliční vlády. Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění 

zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla některá ustanovení zákona 

č. 48/1997 Sb. změněna a doplněna. Zásadní změnou, mající dopad na činnost zdravotnických 

zařízení, včetně zařízení lékárenské péče a zdravotních pojišťoven, je zavedení regulačních 

poplatků, limitu regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny 

pro zvláštní lékařské účely. 

3.1.1  Zavedení regulačních poplatků 

   Regulační poplatky ve zdravotnictví byly zavedeny změnou zákona č.48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění, a to od 1. ledna 2008. Cílem jejich zavedení bylo zamezit 

plýtvání, nadužívání léků a zdravotnických služeb, zkrátit čekací dobu v čekárnách lékařů, 

nezneužívat záchrannou službu. Pojištěnec by měl zvážit, zda takovou službu nebo takové 

množství léků skutečně potřebuje. 

   Tehdejší ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek vysvětluje zavedení v „Návodu 

na použití českého zdravotnictví v roce 2008“, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky, slovy: „Zdravotnický systém musí být připraven kdykoliv nám pomoci, a to díky 

vzdělaným a schopným zdravotníkům, špičkové zdravotnické technice a nejmodernějším 

lékům. To všechno stojí ohromné peníze, doslova dvě stovky miliard korun ročně. Jsou to 

vzácné peníze. Skládáme se na ně všichni prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. 

A s těmito vzácnými financemi se neuvěřitelně plýtvá. Tato rozmařilost jde na vrub nám všem, 

my všichni jsme odpovědní za to, že se peníze na léčbu infarktu či rakoviny vyhazují oknem. 

Když říkám, že jsme odpovědní všichni, myslím tím nejen například lékaře a zdravotní 

pojišťovny, nebo ministra zdravotnictví, ale také pacienty.“
11

  

 Na ukázku jsou uvedeny zdravotní úkony a jejich ceny, které jsou placeny z veřejného 

zdravotního pojištění za jednoho pacienta, viz tab. 3.1. Tyto zdravotní úkony proplácí 

zdravotní pojišťovny nemocnici.  

 

                                                             
11 Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Návod na použití českého zdravotnictví v roce 2008 (str. 3) 
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Tab. 3.1 Ceny za zdravotní výkony v Kč 

Zdravotní výkony 

 

Ceny výkonů 

 

prohlídka u ambulantního specialisty    170 - 600 i více 

léčba angíny                                                        1 500 

operace slepého střeva                                                      22 000 

operace kyčelního kloubu - totální endoprotéza       80 000 (polovinu tvoří cena materiálu) 

operace rakoviny tlustého střeva a konečníku                                                     150 000 

léčba ischemické choroby srdeční (léčená 

revaskularizací)                         
100 000 - 300 000 

operace srdce -  koronární bypass                                                                               350 000 - 400 000 

léčba akutní leukémie (komplikovaná)                                                                      200 000 - 1 000 000 

operace transplantace plic s pooperačními 

komplikacemi a péčí na ARO   
2 000 000 

dlouhodobá ventilace na ARO                                                                                      2 500 000 

Zdroj:Ministerstvo zdravotnictví ČR: Návod na použití českého zdravotnictví v roce 2008

  

 

3.1.2  Poplatky jako forma spoluúčasti 

  Všechny zdravotní systémy mají nedostatek prostředků. Vzniká otázka, kde peníze 

vzít, podle jakých pravidel je rozdělit a jak dosáhnout toho, aby jejich spravedlivým 

vynaložením získali občané co největší zdravotní užitek. I když by se na první pohled mohlo 

zdát, že nedostatek peněz je problém ekonomický, zkušenost ukazuje, že na jeho řešení 

nestačí ani sami ekonomové. Jde i o důležitý problém medicínský, etický, humánní, sociální 

a politický.
12

 

 Samostatné regulační poplatky jsou sice jenom části toho, jak nápravě systému 

pomoci, přesto jsou velmi podstatnou částí. Není ani tak důležitá finanční stránka, tedy ona 

samostatná částka, která se díky poplatkům vybere, jako spíše to, že tyto poplatky jsou 

jakýmsi druhem spoluúčasti ve zdravotnictví. Spoluúčast, kterou se těmito poplatky jednotliví 

pacienti podílejí na zdravotní péči, je v našem případě nepřiměřená celkovým nákladům 

na zdravotní péči.  

 

                                                             
12

 KOLEKTIV AUTORŮ. Systém péče o zdraví a zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů.  186 s. ISBN 80-7013-417-8.  
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3.1.3  Druhy a úhrady regulačních poplatků 

 

             Regulační poplatek je poplatek hrazený pacientem, nebo jeho zákonným zástupcem 

v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Regulační poplatek se vybírá na základě zákona 

č. 48/1997  Sb., o veřejném zdravotní pojištění, § 16a. 

Rozlišujeme tyto druhy regulačních poplatků: 

- regulační poplatek ve výši 30,- Kč za návštěvu ambulance. Tento poplatek hradí 

pacient v případě, že bylo lékařem provedeno klinické vyšetření, a to ve všední den, 

- regulační poplatek ve výši 30,- Kč hradí pacient za vydání každého plně nebo 

částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní léčebné účely. 

Od 1. ledna 2012 už pacient neplatí za každou položku na receptu, ale jen za recept,  

- regulační poplatek ve výši 100,- Kč hradí pacient za každý den, ve kterém mu byla 

poskytnuta ústavní péče, přičemž den přijetí a den propuštění se počítá jako jeden 

den. Dnem 1. prosince 2011 nabyl účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění 

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, kde došlo ke změně 

výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace z 60,- Kč na 100,- Kč, 

- regulační poplatek ve výš 90,- Kč hradí pacient za vyšetření na ambulanci v době 

ústavní pohotovostní péče. 

       Poplatek ve výši 30,- Kč se  vybírá za  návštěvu,  při  které  bylo  provedeno  klinické 

vyšetření (vyšetření, které naplňuje obsah komplexního, cíleného, kontrolního nebo 

konziliárního vyšetření) u praktického lékaře, u ženského lékaře, u lékaře poskytujícího 

specializovanou ambulantní zdravotní péči včetně ambulancí lůžkových zdravotnických 

zařízení po dovršení 18 let věku, u praktického lékaře pro děti a dorost po dovršení 18 let 

do věku 19 let. Dále se vybírá u klinického psychologa, klinického logopeda, za návštěvu, 

při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře a za návštěvní službu poskytnutou 

praktickými lékaři, taktéž po dovršení 18 let.  

Poplatek ve výši 30,- Kč se vybírá za recept, na jehož základě došlo k výdeji prvního 

z balení předepsaných hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské 

účely, bez ohledu na počet těchto přípravků a počet těchto balení. 

 Poplatek ve výši 100,- Kč se vybírá za každý den, ve kterém byla poskytována ústavní 

péče (v nemocnicích, v odborných léčebných ústavech a léčebnách dlouhodobě nemocných), 
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komplexní lázeňská péče, ústavní péče v dětských odborných léčebnách a v ozdravovnách. 

Pacient na propustce tento poplatek nehradí. 

 Poplatek ve výši 90,- Kč se vybírá za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým 

zařízením. Je to za lékařskou službu první pomoci nebo lékařské služby první pomoci 

poskytovanými zubními lékaři a za ústavní pohotovostní službu v sobotu, v neděli nebo 

ve svátek a v pracovních dnech v době od 17:00 do 7:00 hodin. Poplatek se hradí i v případě, 

že pohotovostní služba je poskytována u pacienta na jeho výzvu. Zabezpečuje-li lékařskou 

službu první pomoci zdravotnická záchranná služba, poplatek se rovněž hradí. 

Úhrady regulačních poplatků 

Úhrady regulačních poplatků jsou stanoveny zákonem č. 48/1997  Sb., o veřejném 

zdravotní pojištění, § 16a. 

Poplatky hradí: 

- pacient, který je účasten veřejnému zdravotnímu pojištění nebo za něj jeho zákonný 

zástupce, 

- pacienti, kteří čerpají zdravotní péči na území České republiky, ačkoli jsou pojištěnci 

jiného členského státu Evropské unie nebo státu, se kterým je uzavřena dvoustranná 

smlouva, 

- cizinci, kterým je poskytována zdravotní péče hrazená na základě resortní 

mezinárodní smlouvy ze státního rozpočtu. 

Poplatky nehradí:  

- pacient, který je od povinnosti platit poplatek osvobozen nebo v případech, které 

jsou uvedeny v zákoně a ve kterých se poplatek nehradí, 

- pacient, který není pojištěncem podle zákona, tzn., že nemá na území České republiky 

trvalý pobyt, ani není zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý 

pobyt na území České republiky. 

  Kdy se nehradí poplatky 

Poplatek ve výši 30,-Kč nehradí pacient: 

- za preventivní prohlídku, 

- za dispenzární péči, 

- hemodialýzu, 
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- děti do dovršení 18 ti let věku včetně toho dne, následující den po 18. narozeninách 

již poplatky hradí, 

- laboratorní nebo diagnostické vyšetření, 

- vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně, 

- případy, kdy lékař, psycholog nebo logoped neprovádí klinické vyšetření, 

- za výdej zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz, 

- za výdej léčivých přípravků předepsaných na recept s uvedením „hradí pacient“, 

- za poskytování zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, 

- který se prokáže rozhodnutím o hmotné nouzi (toto potvrzení nesmí být starší 

30 dnů), 

- výdej léčivých přípravků předepsaných na recept, avšak nehrazených z veřejného 

zdravotního pojištění, 

- výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis a pojištěnec je 

hradí plně.    

Poplatek ve výši 100,- Kč nehradí pacient: 

- jedná-li se o ústavní péči o narozené dítě, a to ode dne porodu do dne propuštění 

ze zdravotnického zařízení ústavní péče, ve kterém k porodu došlo. Bude-li nutné 

po propuštění ze zdravotnického zařízení dítě znovu hospitalizovat, poplatky již 

zákonný zástupce při dalších hospitalizacích bude hradit. 

Žádné poplatky se nehradí: 

- jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech, ve školských zařízeních pro výkon 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo v pěstounské 

péči, 

- jde-li o ochranné léčení nařízené soudem, 

- při léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit, 

při nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení, při nařízeném karanténním opatření, 

- jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím o hmotné nouzi (toto potvrzení 

nesmí být starší 30 dnů, je to příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná 

okamžitá pomoc), 

- při posuzování zdravotní způsobilosti pacienta k odběru tkání a orgánů, 

- jde-li o pacienta, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby. 
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3.1.4  Limity regulačních poplatků 

 Limity regulačních poplatků jsou stanoveny zákonem č. 48/1997  Sb., o veřejném 

zdravotní pojištění, § 16b. 

   Současně s regulačními poplatky byl zaveden tzv. ochranný limit ve výši 5.000,- Kč, 

jehož smyslem bylo a je chránit chronicky nemocné před neúměrně vysokými platbami 

za návštěvy lékařů a léčiva. Do ochranného limitu se započítávají doplatky za léky, poplatky 

za výdej léčiv a za návštěvu u lékaře. Doplatky se týkají nejlevnějších možných druhů léků, 

které pacient může užívat.  Nově byla dána pravomoc do rukou lékárníků, vyměnit 

předepsaný lék za levnější, ale stejně účinný, pokud to lékař výslovně nezakáže. 

Od 1. dubna 2009 došlo v oblasti regulačních poplatků ke změnám. Především došlo 

k osvobození osob mladších 18 let, které již nejsou povinny platit 30,- Kč regulační poplatky. 

Pro tyto osoby a rovněž pro seniory starší 65 let byla změněna výše ochranného limitu, která 

v současné době činí 2.500,- Kč ročně. 

      Položky nezapočitatelné do limitu 5 000,- Kč, resp. 2 500,- Kč 

 Mezi položky nezapočitatelné do tohoto limitu patří: 

- poplatek ve výši 90,- Kč za pohotovostní službu poskytovanou zdravotnickým 

zařízením, 

- poplatek ve výši 100,- Kč za hospitalizační péči, 

- doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely 

obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě, (to neplatí 

pro pojištěnce starší 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65 let, jež měly tyto 

přípravky předepsané na recept), 

- doplatky na zdravotnické prostředky vydané na poukazy,  

- doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky účtované jako ZULP a hrazené 

z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče. 

Položky započitatelné do limitu 5 000,- Kč, resp. 2 500, 

Do limitu 2 500,- Kč se u dětí do 18 let od 1. dubna 2009 započítávají tyto položky: 

- 30,- Kč poplatek za návštěvu u klinického psychologa, 

- 30,- Kč poplatek za návštěvu u klinického logopeda, 

- 30,- Kč poplatek za recept (pokud jsou přípravky plně nebo částečně hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění), 
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- doplatky na částečně hrazené přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 

s obsahem stejně účinné látky a stejné cesty podání, jehož doplatek na množstevní 

jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo 

ukončení dodávání. 

Do limitu 2 500,- Kč se u seniorů nad 65 let věku od 1. dubna 2009 započítávají tyto 

položky:  

- 30,- Kč poplatek za návštěvu praktického, gynekologického a zubního lékaře, kdy 

bylo provedeno klinické vyšetření, lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní 

zdravotní péči, 

- 30,- Kč poplatek za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem, 

- 30,- Kč poplatek za návštěvu u klinického psychologa, 

- 30,- Kč poplatek za návštěvu u klinického logopeda, 

- 30,- Kč poplatek za recept (pokud jsou přípravky plně nebo částečně hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění), 

- doplatky na léčivý přípravek nebo pro potravinu pro zvláštní lékařské účely 

s obsahem stejně léčivé látky a stejné cesty podání, jehož doplatek na množstevní 

jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo 

ukončení dodávání. 

- doplatky na léčivé přípravky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění 

obsahující léčivé látky určené k podpůrné a doplňkové léčbě předepsané na recept. 

U pojištěnců starších 18 let a mladších 65 let se do limitu 5 000,- Kč od 1. dubna 2009 

započítávají tyto položky: 

- 30,- Kč poplatek za návštěvu praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost 

(po dovršení 18 let do 19 let věku), gynekologického lékaře, u lékaře poskytujícího 

specializovanou ambulantní zdravotní péči, kdy bylo provedeno klinické vyšetření, 

- 30,- Kč poplatek za návštěvu u klinického psychologa, 

- 30,- Kč poplatek za návštěvu u klinického logopeda, 

- 30,- Kč poplatek za návštěvu u zubního lékaře, kdy bylo provedeno klinické 

vyšetření, 

- 30,- Kč poplatek za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým 

lékařem pro děti a dorost, 
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- 30,- Kč- poplatek za vydání každého, z veřejného zdravotního pojištění plně nebo 

částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, 

předepsaného na receptu, bez ohledu na počet balení, 

- doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské 

účely s obsahem stejně účinné látky a stejné cesty podání, jehož doplatek 

na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno 

přerušení nebo ukončení dodávání. 

3.1.5  Lhůty pro hrazení poplatků 

 Lhůty pro hrazení regulačních poplatků jsou stanoveny zákonem č. 48/1997  Sb., 

o veřejném zdravotní pojištění, § 16a. 

  Lhůty pro hrazení regulačních poplatků se u jednotlivých druhů poplatků liší: 

- ihned se hradí regulační poplatek za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku 

nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařízením lékárenské péče, 

- ihned se také platí zdravotnickým zařízením v souvislosti s poskytováním zdravotní 

péče, nebo podle dohody, 

- nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění z ústavní péče, pokud hospitalizace 

nepřesáhla 30 dní, 

- vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to tehdy pokud je pojištěnec 

hospitalizován déle než 30 dní. 

3.1.6 Povinnosti zdravotnických zařízení a zařízení lékárenské péče v souvislosti 

s regulačními  poplatky 

Povinnosti zdravotnických zařízení a zařízení lékárenské péče v souvislosti 

s regulačními poplatky jsou stanoveny zákonem č. 48/1997  Sb., o veřejném zdravotní 

pojištění, § 16a. 

Zdravotnická zařízení a zařízení lékárenské péče mají tyto povinnosti: 

- sdělovat informace o poplatcích zdravotní pojišťovně v rámci poskytnuté 

zdravotní péče za příslušný kalendářní měsíc, nebo příslušné kalendářní čtvrtletí. 

Informace musí obsahovat: číslo pojištěnce, výši poplatku, datum, ke kterému se 

poplatek váže, název léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, 

- vybírat poplatky a doplatky je povinné. Poplatky jsou příjmem zdravotnického 

zařízení. Tyto poplatky je zdravotnické zařízení povinno použít na úhradu nákladů 
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spojených s jeho provozem a na jeho modernizaci. Při zjištění porušování této 

povinnosti je zdravotní pojišťovna oprávněna uložit pokutu až do výše 1 000 000,- 

Kč. To lze i opakovaně. Opakované udělení pokuty je důvodem pro ukončení 

smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče bez výpovědní lhůty podle §17 odst. 

3 zákona, 

- nevybírat poplatky v souvislosti s poskytováním hrazené péče, která podle tohoto 

zákona regulačním poplatkům nepodléhá. Zdravotní pojišťovna je při opakovaném 

porušování oprávněna uložit pokutu zdravotnickému zařízení do výše 50 000,- Kč 

a rovněž může ukončit smlouvu se zdravotnickým zařízením, jak tomu bylo 

v předcházejícím bodě, 

- vystavit na žádost doklad o zaplacení poplatku. Doklad o zaplacení musí 

obsahovat: číslo pojištěnce, výši poplatku, datum zaplacení (popř. datum k jakému se 

poplatek váže, je-li poplatek uhrazen jiný den), razítko zdravotnického zařízení, 

podpis osoby, která poplatek přijala a název léčivého přípravku nebo potravina 

pro zvláštní lékařské účely. 

3.1.7 Povinnosti zdravotních pojišťoven a práva pojištěnce v souvislosti s poplatky 

Povinnosti zdravotních pojišťoven a práva pojištěnce v souvislosti s poplatky jsou 

stanoveny zákonem č. 48/1997  Sb., o veřejném zdravotní pojištění, § 16a. 

Mezi povinnosti zdravotních pojišťoven v souvislosti s regulačními poplatky 

patří: 

- evidovat poplatky a doplatky na osobním účtu každého pojištěnce, 

- sledovat limity 2 500,- Kč a 5 000,-Kč, 

- jedenkrát ročně poskytnout na požádání bezplatně výpis, 

- ve lhůtě 60 dnů po skončení čtvrtletí uhradit pojištěnci, nebo jeho zákonnému 

zástupci částku přesahující limit 5 000,- Kč, resp. 2 500,- Kč, 

- v následujícím čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen, tuto částku uhradit, 

- při změně zdravotní pojišťovny v průběhu kalendářního roku je zdravotní pojišťovna 

povinna oznámit nové zdravotní pojišťovně pojištěnce skutečnosti rozhodné 

 pro výpočet částky. 

Mezi práva pojištěnce v souvislosti s regulačními poplatky patří: 

- zdravotnické zařízení je povinno vystavit doklad o zaplacení na žádost pojištěnce, 

- na započtení poplatků do limitu 5 000,- Kč, resp. 2 500,- Kč, 
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- na započtení doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny 

pro zvláštní lékařské účely do limitu,  

- na uhrazení částky přesahující limit 5000,- Kč, resp. 2 500,- Kč ve lhůtě 

60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit 

překročen.
13

 

3.2 Poplatky hrazené krajem 

 Zavedením regulačních poplatků od 1. ledna 2008 došlo k obavám široké veřejnosti, 

jak bude dopad těchto poplatků ovlivňovat domácnosti a zda se poskytování zdravotní péče 

nedotkne rodin s nižšími příjmy. Také vyvstal názor, proč by měli občané platit regulační 

poplatky, když platí zdravotní pojištění a zda vybírání těchto poplatků není v rozporu 

se zákonem.  

Mezi pravicí a levicí vznikly spory ohledně regulačních poplatků. V roce 2008 

před krajskými volbami se Česká strana sociálně demokratická pokoušela o zrušení těchto 

poplatků, avšak její návrh byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut. Po krajských volbách, kdy 

Česká strana sociálně demokratická zvítězila, začala v roce 2009 proplácet regulační poplatky 

za pacienty v krajských zdravotnických zařízeních. První začal proplácet regulační poplatky 

za pacienty Středočeský kraj, a to v lednu 2009 v čele s hejtmanem Davidem Rathem, po té 

se přidaly další kraje, kromě Prahy, která nikdy regulační poplatky neproplácela.  

 Mezi kraji, které regulační poplatky proplácely, existovaly různé způsoby proplacení 

těchto poplatků, a to ať už formou ústní nebo písemnou. 

Způsoby proplácení regulačních poplatků: 

- podepsané prohlášení – kraj Liberecký 

- písemná darovací smlouva – kraj Olomoucký, Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina, 

- ústní darovací smlouva – kraj Středočeský, 

- návrh na uzavření darovací smlouvy – kraj Pardubický, 

- žádost o poskytnutí finančního daru – kraj Zlínský, 

- žádost o poskytnutí daru – kraj Plzeňský, 

- přijetí veřejného příslibu Ústeckého kraje – kraj Ústecký, 

                                                             
13 Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely 

zákona č.48/1997 Sb., v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní 

lékařské účely (účinnost od 1. ledna 2012). 
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- trojstranná dohoda o zaplacení regulačních poplatků – kraj Moravskoslezský, 

- písemná nebo ústní darovací smlouva – Královéhradecký a Karlovarský. 

Regulační poplatky byly propláceny buď okamžitě, tzn., že pacient nemusel poplatek 

uhradit vůbec, nebo musel poplatek uhradit a pak mu byl vrácen. Kraje přestaly regulační 

poplatky hradit v roce 2010, v létě. Česká strana sociálně demokratická počítala s úhradami 

poplatků do voleb v květnu 2010, poté chtěla poplatky zrušit. Ve volbách však nezvítězila
14

. 

 

3.3 Výdaje na zdravotnictví 

V této kapitole je uveden přehled výdajů na zdravotnictví za posledních pět let (z dat 

uvedených z Ústavu zdravotnických informací a statistiky). 

Celkové výdaje na zdravotnictví se skládají z výdajů veřejných a soukromých. 

 Veřejné výdaje jsou souhrnné finanční prostředky vynaložené vládou daného státu 

na různé účely (obrana, bezpečnost, policie, zdravotnictví, sociální politika, mzdy státních 

úředníků, vzdělání, zahraniční politika, apod.). Sledují se za účelem zjištění hrubého 

domácího produktu. Výdaje veřejných rozpočtů jsou určeny na financování činností veřejného 

sektoru a poskytování veřejných služeb. Do veřejných výdajů zahrnujeme výdaje ze státního 

a místních rozpočtů a výdaje ze zdravotního pojištění, viz tab. 3.2.  

Soukromé výdaje na zdravotní péči jsou výdaje domácností.  Zavedením regulačních 

poplatků došlo ke zvýšení výdajů těchto domácností, což dokazuje následující tabulka 3.2. 

Tyto výdaje domácností i v dalších letech porostou, například z důvodů zvýšení poplatku 

v nemocnici za jeden den hospitalizace z 60,- na 100,- Kč (platnost od 1. prosince 2011). 

V následující tabulce 3.2 jsou uvedeny celkové výdaje na zdravotnictví za posledních 

pět let (rok 2011 není doposud v datech Ústavu zdravotnických informací a statistiky uveden). 

 Veřejné výdaje jsou v letech před zavedením regulačních poplatků i po jejich zavedení 

srovnatelné. Tendence je rostoucí, což odpovídá trendu vývoje vynakládání finančních 

prostředků na zdravotnictví. 

 Velký nárůst u soukromých výdajů (na vrub pacienta) byl zaznamenán v roce 2008. 

Od té doby se stabilizoval. 

                                                             
14 PERNICOVÁ, Adéla. Problematika regulačních poplatků v kontextu krajské politiky. Brno, 2011. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko - správní fakulta,  Katedra veřejné ekonomie. 
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Tab. 3. 2 – Celkové výdaje na zdravotnictví (v mil. Kč) za celou Českou republiku 

Celkové výdaje na zdravotnictví 
Rok 

2006 

Rok 

2007 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Veřejné výdaje 197 027 206 563 218 719 241 637 243 283 

 -ze státního a místních rozpočtů 22 827 22 850 21 439 23 007 20 781 

 -ze zdravotního pojištění 174 200 183 713 197 280 218 630 222 502 

 Soukromé výdaje 29 783 35 370 45 801 47 954 47 129 

 Celkem (veřejné + soukromé  

výdaje ) 
226 810 241 933 264 520 289 591 290 412 

Zdroj: http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/ekonomika-financni-analyzy/vydaje-

zdravotnictvi 

V následující tabulce 3.3 jsou uvedeny celkové výdaje na zdravotnictví, přepočtené 

na jednoho obyvatele (i zde ještě nejsou známa data z Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky z roku 2011).  Také zde je možnost sledovat vývoj výdajů na zdravotnictví, 

jak veřejných tak soukromých. 

Tab. 3. 3 – Vývoj celkových výdajů na zdravotnictví na 1 obyvatele (v Kč) za celou 

Českou republiku  

Celkové výdaje na 

zdravotnictví  

Rok  

2006 

Rok  

2007 

Rok  

2008 

Rok  

2009 

Rok  

2010 

 Veřejné výdaje 19 191 20 011 20 971 23 032 23 132 

 Soukromé výdaje 2 901 3 426 4 391 4 571 4 481 

 Celkem 22 092 23 437 25 362 27 603 27 613 

Zdroj: http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/ekonomika-financni-analyzy/vydaje-

zdravotnictvi 

 

 

 

 

http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/ekonomika-financni-analyzy/vydaje-zdravotnictvi
http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/ekonomika-financni-analyzy/vydaje-zdravotnictvi
http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/ekonomika-financni-analyzy/vydaje-zdravotnictvi
http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/ekonomika-financni-analyzy/vydaje-zdravotnictvi
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4. Regulační poplatky v praxi zdravotnického zařízení 

Tato část kapitoly je věnována regulačním poplatkům z pohledu nemocnice jako 

příspěvkové organizace. Čím se řídí příspěvková organizace, je popsáno v kapitole 2.3.1. 

Regulační poplatky jsou příjmem nemocnice. 

4.1  Výběr a účtování jednotlivých druhů regulačních poplatků 

Pro samotné zpracovávání regulačních poplatků využívá nemocnice nemocniční 

informační systém (NIS) a informační systém pro lékárny Lekis. Oba tyto informační systémy 

podporují agendu regulačních poplatků. 

NIS podporuje diagnosticko-terapeutický proces v nemocnici. Umožňuje vést 

zdravotní dokumentaci ambulantních i hospitalizovaných pacientů podle platných standardů, 

ukládat informace o jejich vyšetřeních a léčbě, tyto informace třídit a dle potřeby zobrazovat.  

NIS dále podporuje vedení výkaznictví. Jde především o vykazování zdravotní péče 

pojišťovnám, dále pak o výstup informací statistického charakteru jak pro vedení nemocnice, 

tak pro Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) či zřizovatele. 

Lekis je informační systém pro lékárny. Pokrývá agendy od objednávání zboží, přes 

vedení skladů až po podporu prodeje léků či výdeje léků na recept, včetně vykazování 

preskripce zdravotním pojišťovnám.  Má za cíl zajistit potřebné výstupy pro nadřízené 

instituce a majitele lékáren. Nelze ho však zaměňovat se softwarem pro účetnictví lékárny, 

i když umožňuje tisk, případně export výstupů pro správné vedení účetnictví. Bezproblémově 

zajistí chod, jak nejmenší lékárny na malém městě, tak obří lékárny ve fakultní nemocnici.  

 

Účtování a výběr regulačních poplatků za ambulantní ošetření pacientů 

Úhrada těchto poplatků se provádí v platebních automatech, popř. přímo 

na ambulancích. Za výběr poplatků z automatů je zodpovědná pokladní a za výběr poplatků 

na ambulancích je zodpovědná určená sestra, se kterou je sepsána dohoda o hmotné 

zodpovědnosti. Tyto poplatky jsou příjmem do pokladny a účtují se na vrub střediska 

regulační poplatky určeného pro regulační poplatky za ambulantní péči.
15

 

                                                             
15 Vnitřní účetní směrnice nemocnice 2011.   



36 
 

 TEXT MD DAL 

1. Úhrada regulačních poplatků za ambulantní péči 261 602 

 

261 – Pokladna 

602 – Výnos z prodeje služeb  

Na konci měsíce nemocnice středisko pro regulační poplatky přeúčtuje dle záznamu 

v nemocničním informačním systému (dále NIS) pro zdravotní pojišťovny na jednotlivá 

ambulantní nákladová střediska (například na interní, chirurgickou a ortopedickou 

ambulanci). Zůstatek na středisku regulační poplatky nemocnice na konci roku vyruší, jelikož 

stvrzenky z automatů mají platnost pouze do konce kalendářního roku. 

Regulační poplatek za ambulantní ošetření je osvobozen od DPH dle § 58 zákona 

235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

Účtování a výběr regulačních poplatků za hospitalizaci 

 Po ukončení hospitalizace je pacientovi vystaven výměr platby za regulační poplatky 

dle délky hospitalizace, a to na základě údajů uložených v NIS. Úhradu regulačních poplatků 

provádí pacient přímo v pokladně nemocnice, popř. převodem na účet nemocnice nebo 

úhradou složenky na poště. Na základě měsíčních sestav z NIS, zaúčtuje nemocnice předpis 

úhrady hospitalizačních poplatků. 

          

241 – Běžný účet 

261 – Pokladna 

315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

602 – Výnos z prodeje služeb  

Regulační poplatek za hospitalizaci je osvobozen od DPH dle § 58 zákona 235/2004 

Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 TEXT MD DAL 

1. Předpis úhrady za regulační poplatky 315 602 

2. Úhrada regulačních poplatků do pokladny 261 315 

3. Úhrada regulačních poplatků na účet 241 315 
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Účtování regulačních poplatků za vydání léčivého přípravku v lékárnách 

Úhradu poplatků provádí klient lékárny ihned při výdeji léků z lékárny. Úhrada je 

zaznamenána v informačním systému lékárny ( Lekis) a poplatky jsou odvedeny do pokladny 

v denních tržbách lékáren.  

Hodnota regulačního poplatku za vydání léčivého přípravku je včetně DPH. 

 

261 – Pokladna 

343 – Daň z přidané hodnoty 

602 – Výnos z prodeje služeb 

4.1.1 Zadávání poplatků do informačního systému 

Pro zadávání regulačních poplatků do nemocničního informačního systému je 

vypracovaná vnitřní směrnice nemocnice. 

Na ambulancích zadává tento poplatek (regulační poplatek 30,- Kč a 90,- Kč) 

zdravotnický pracovník: 

- zkontroluje nastavený druh regulačního poplatku, v případě potřeby jej změní, 

- v případě, že pacient je od poplatku osvobozen, zadá tuto informaci, 

- zadá informaci, zda pacient poplatek zaplatil, 

- pokud pacient nezaplatil, vytiskne zdravotnický pracovník „Výměr regulačního 

poplatku“, pro daný typ poplatku, 

- pokud pacient odmítne podepsat tento výměr, zaznamená zdravotnický pracovník 

údaj o odmítnutí, 

- po kontrole zdravotnický pracovník záznam autorizuje, uzamkne a uloží, 

- v případě uzamčení chybného záznamu, požádá pověřenou osobu o odemknutí, 

provede opravu a záznam opět autorizuje, 

- v případě dodatečného zaplacení regulačního poplatku, např. při dalším ošetření 

požádá pověřenou osobu o odemčení poplatku, opraví poplatek na stav zaplaceno 

s datem platby a záznam opět uzamkne. 

 

 

 TEXT MD DAL 

1. Úhrada regulačních poplatků v lékárně 261 602 

2. Daň z přidané hodnoty 261 343 
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Při ukončení hospitalizace pacienta zdravotnický pracovník: 

- zkontroluje doklad pro vykazování zdravotní péče pojišťovnám, zda obsahuje správná 

data zahájení a ukončení hospitalizace, po té záznam uloží, 

- otevře formulář regulační poplatek a vytvoří nový záznam regulačního poplatku, 

zkontroluje údaje o počtu hospitalizovaných dní pacienta a částku regulačního 

poplatku, 

- v případě, že pacient je od poplatku osvobozen, zadá tuto informaci do systému, 

- po kontrole zdravotnický pracovník záznam autorizuje, uzamkne a uloží, 

- informace o zaplacení nezadává. Tuto informaci zadává pracovnice finanční účtárny 

na základě pokladního dokladu nebo bankovního výpisu, 

- v případě překladu pacienta na jinou stanici nebo oddělení vytiskne zdravotnický 

pracovník doklad o vytvoření záznamu regulačního poplatku a přiloží jej 

k překladové zprávě pacienta, 

- v ostatních případech vytiskne „ Výměr regulačního poplatku“ a předá jej pacientovi 

nebo jeho zákonnému zástupci, 

- pokud se zjistí chyba a pacient je stále přítomen, požádá zdravotnický pracovník 

o odemčení záznamu, záznam opraví, vytiskne a předá pacientovi. V případě 

nepřítomnosti pacienta provede opravu výměru a stvrdí ji podpisem a razítkem. Tuto 

skutečnost dá na vědomí pacientovi, popř. oprávněné osobě telefonicky nebo 

písemně.  

NIS také vyhledává chyby ve vystavených regulačních poplatcích. Například vypíše 

pacienty, u kterých nebyl založen záznam regulačního poplatku nebo vypíše pacienty, 

u kterých nesouhlasí počet ošetřovacích dnů v dokladech pro zdravotní pojišťovnu 

a záznamech regulačních poplatků. Osoba zodpovědná za tuto kontrolu denně generuje 

uvedené statistiky. Vypsané pacienty prověří a v případě chybně vystaveného poplatku zajistí 

správné vyplnění opravného výměru a zajistí doručení výměru pacientovi a pracovnici 

finanční účtárny.
16

 

4.2 Výnosy nemocnice z regulačních poplatků 

 V této kapitole je popsán vývoj jednotlivých regulačních poplatků. Dále jsou zde 

uvedeny výnosy nemocnice z regulačních poplatků za jednotlivá léta od jejich vzniku. 

                                                             
16 Vnitřní směrnice nemocnice. 
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 V tabulce 4.1 jsou uvedeny výnosy nemocnice za jednotlivé regulační poplatky 

od jejich vzniku v roce 2008. 

Tab. 4. 1 – Přehled výnosů za regulační poplatky za nemocnici od jejich vzniku v roce 

2008 v Kč. 

 

Výnosy z RP 
Rok 

2008 2009 2010 2011 

Za lůžkovou péči 11 938 410 10 897 920   9 739 830  9 066 250  

Za ambulantní péči   6 089 670   3 265 590   3 743 711   4 664 840 

Za lékárny  4 552 941  2 642 086   4 223 771   5 099 572 

Celkem 22 581 021   16 805 596 17 707 312 18 830 662 

Zdroj: účetní závěrky nemocnice. 

Výnosy za lůžkovou (hospitalizační) péči rok od roku klesají. V počátcích zavedení 

regulačních poplatků se tento poplatek vybíral i za novorozence. To vedlo k řadě diskusí.  

Poplatek byl k datu 1. 8. 2008 zrušen, novorozenci byli od tohoto poplatku osvobozeni. Dále 

v rámci restrukturalizace lůžkového fondu klesá počet lůžek na odděleních, v horších 

případech se dokonce uzavírají celá oddělení, viz následující tabulka 4. 2. Zkracuje se doba 

pobytu na odděleních, a to na dobu nezbytně nutnou po zákroku, k čemuž přispívá i moderní 

medicína a nové moderní postupy léčení. 

Z této tabulky není čitelné uzavření nebo sloučení některých oddělení. Například 

v roce 2011 došlo ke snížení počtu lůžek na oddělení transpiračních a respiračních nemocí 

(TRN) a otorhinolaryngologie (ORL). Tyto oddělení nezanikly prozatím úplně, ale byly 

sloučeny. Oddělení otorhinolaryngologie se sloučilo s chirurgickým oddělením a oddělení 

transpiračních a respiračních nemocí se sloučilo s oddělením interním. 

V tabulce jsou uvedena jednotlivá oddělení a stav lůžek na těchto odděleních 

za poslední tři roky. 
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Tab. 4.2 - Přehled vývoje lůžkového fondu nemocnice 

Oddělení 

Počet lůžek 

Stav 

k 31. 12. 2009 

Stav 

k 31. 12. 2010 

Stav 

k 31. 12. 2011 

Interní odd.  114 114 94 

Interní JIP 10 10 10 

TRN 30 30 20 

Dětské odd. 31 31 25 

Dětská JIP 5 5 5 

Novorozenecké odd. 18 18 18 

Gynekologické odd. 20 20 20 

Porodnické odd. 18 18 18 

Gynek. – porod. JIP 3 3 3 

Chirurgické odd. 133 109 74 

Chirurgická JIP 17 14 14 

ORL  25 15 10 

Oční odd. 30 20 10 

ARO 10 10 10 

Sociální lůžka 30 60 90 

Neurologické odd. 30 25 25 

Ortopedické odd. 54 46 36 

Ortopedická JIP 6 6 6 

Rehabilitační odd. 46 21 21 

LDN 180 125 125 

DIP 0 10 10 

DIOP 0 5 5 

Celkem 810 715 649 

Zdroj: Informace o lůžkovém fondu nemocnice. 

Výnosy za ambulantní péči poklesly v roce 2009 zrušením 30,- Kč poplatků pro děti 

do 18 let věku. Taktéž dochází k rušení některých ambulancí.  

I výnosy za regulační poplatky v lékárnách kolísají. V roce 2010 a 2011 sledujeme 

nárůst regulačních poplatků. Jednou z možností tohoto nárůstu může být zavedení klientských 

slev. Na základě odběrů mohlo zařízení poskytovat slevy za objem odběrů jak ve volném 

prodeji, tak ve výdeji na recept či poukaz. Od 1. prosince 2011 je zakázáno poskytování 

jakýchkoliv výhod nebo darů majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím 

třetích osob. Lékárny tedy již nemohou poskytovat žádné slevy, bonusové karty apod. 

v souvislosti s výdejem léčivého přípravku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění 

vázaného na lékařský předpis.  
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V lékárně se před 1. lednem 2012 platil regulační poplatek za každou položku 

na receptu. Od 1. ledna 2012, jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1.3, se platí regulační poplatek 

za recept. To nejspíš povede v roce 2012 ke snížení tržeb za tento druh regulačního poplatku. 

Vývoj jednotlivých regulačních poplatků je uveden v tabulce 4.3.  Od jejich vzniku 

v roce 2008 do listopadu 2011 nedošlo k žádným změnám. V prosinci 2011 byl regulační 

poplatek za lůžkovou péči navýšen na 100,- Kč za jeden den hospitalizace. Po té v lednu 2012 

došlo ke změně regulačního poplatku za léky (neplatí se za každou položku na receptu, 

ale za recept). 

Tab. 4.3 – Druhy regulačních poplatků a jejich výše 

Druh regulačního poplatku 

Rok 

2008-

2010 

do 

11/2011 

od 

12/2011 

 

2012 

Regulační poplatek za ambulantní péči 30 30 30 30 

Regulační poplatek za pohotovostní péči 90 90 90 90 

Regulační poplatek za ústavní péči 60 60 100 100 

Regulační poplatek za léky - za každou 

položku na receptu 
30 30 30  

Regulační poplatek za léky - za recept     30 

Zdroj: vlastní. 

Regulační poplatky se týkají každého z nás. Myslím si, že ze strany pacientů nebyly 

přijaty příznivě. Týkají se některých skupin obyvatelstva více, některých méně. K osobám, 

kterých se tyto poplatky dotkly nejvíce a zasáhly nejvíce do jejich rozpočtů, patří především 

důchodci, chronicky nemocní lidé a rodiny s dětmi. 

Na druhé straně zavedení regulačních poplatků mělo a má pro zdravotnictví velký 

přínos. Z pohledu zdravotnického zařízení jsou to peněžní prostředky, které lze použít na 

nákup nových přístrojů, zavedení nových metod, na modernizaci nebo na pokrytí nákladů 

na provoz zdravotnického zařízení. 

Vlivem regulačních poplatků se snížila frekvence ambulantních návštěv, která byla 

u nás jedna z nejvyšších v Evropě, snížil se i počet vystavených receptů. V důsledku toho 

se v České republice snížily náklady na zdravotní péči z pohledu zdravotního pojištění. Tato 

problematika je uvedena v tabulce 4.7 a 4.8. 
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Přínos regulačních poplatků je popsán v kapitole 4.5. 

4.3 Chod regulačních poplatků v praxi 

Tato část kapitoly popisuje způsob zadávání regulačních poplatků (od příchodu 

pacienta na ambulanci nebo lůžkové oddělení až po jeho odchod nebo propuštění). Dále je zde 

popsána skutečnost vymáhání pohledávek za tyto regulační poplatky. 

 Popis vzniku regulačních poplatků v nemocnici 

Záznam o regulačním poplatku se vytváří v NIS na základě zdravotnické 

dokumentace. Vypadá to jednoduše, ale bohužel tomu tak není, dochází zde k chybám. 

Regulační poplatky zadávají lékaři a zdravotní sestry.  

Na ambulancích dochází většinou k platbě ihned (buď formou kuponu z automatu, 

nebo v hotovosti) a k registraci platby dochází v rámci ambulantní návštěvy. Zde může dojít 

k opomenutí registrace platby v NIS. 

Na lůžkovém oddělení dochází k vystavení výměru regulačního poplatku 

za poskytnutou hospitalizační péči na základě dříve zadaných informací o hospitalizaci. Tyto 

informace mohou být chybné a chybná může být tudíž částka uvedená na výměru. Výměr 

se předává pacientovi a jeho kopie je uložena do zdravotnické dokumentace pacienta. Pacient 

je povinen poplatek uhradit do osmi dnů, a to buď hotově v pokladně nemocnice, nebo 

bezhotovostně na účet. Údaje o platbě obdrží pověřená pracovnice finanční účtárny, která 

zaregistruje platbu v NIS.  

Při zavedení regulačních poplatků měli povinnost zadávat úhrady do NIS zdravotní 

pracovníci, a to na základě pokladního dokladu, který obdrželi od pacienta.  Spousta těchto 

poplatků v té době zadaná nebyla. Rovněž ani pacient není povinen v den propuštění poplatek 

uhradit, má na to dalších osm dní. Vzniklo mnoho nesrovnalostí se záznamy o výnosech 

z regulačních poplatků v účetnictví a úhradami zaznamenanými v NIS. Po několika jednáních 

bylo rozhodnuto, že regulační poplatky budou zadávány do NIS pracovnicí finanční účtárny 

na základě pokladních dokladů, která má rovněž v kompetenci účtování pokladny. Tato 

pracovnice zadává také úhrady z výpisů bankovních účtů za regulační poplatky do programu 

NIS. Tím došlo k výraznému poklesu  chybovostí a nesrovnalostí mezi výnosy z regulačních 

poplatků a jeho úhradami v NIS. 

 Další četně vyskytující se chybou je nezadání osvobození pacienta od placení 

regulačního poplatku z jakéhokoliv důvodu. Ať je to chyba na straně pacienta, jenž 
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nepředložil doklad o hmotné nouzi z jakékoliv příčiny nebo chyba zdravotnických 

pracovníků, kteří tuto skutečnost opomenou uvést do NIS. Problém hlavně vyvstane v době, 

kdy dluh pacienta překročí částku 1000,- Kč a je mu zaslána upomínka, která se generuje 

v NIS na základě těchto údajů. Neprávem tak dostane pacient upomínku a nastává vzájemné 

důkazní řízení. 

 Další možnou chybou, a to neúmyslnou, může být vymazání platby v NIS při opravě 

dat zdravotnické dokumentace. Často také dochází k opravě dat přijetí a propuštění, a to 

v době kdy už byl poplatek dokonce uhrazen. Zdravotnický pracovník musí pak vše dořešit 

s pacientem a pracovnicí finanční účtárny. Taktéž neúmyslně může nastat chyba nezadáním 

poplatku pracovnicí finanční účtárny do NIS. Data ve finančním účetnictví by měla souhlasit 

s daty, která jsou v systému NIS. Z výše uvedeného je zřejmé, že tomu tak není. 

Tato chybovost se týká především poplatků za hospitalizační péči. 

Na ukázku je uveden v tabulce 4.4 přehled regulačních poplatků za lůžkovou 

hospitalizaci, v němž jsou uvedena data z účetnictví a data z NIS za rok 2010 a 2011. 

Tab. 4.4 – Přehled regulačních poplatků z NIS a z účetnictví za nemocnici 

Zdroj:Vlastní.  

Vysvětlivky: 

nárok - celková částka za hospitalizaci,  

platby - zaplacené regulační poplatky za hospitalizaci, 

dluh - nezaplacené regulační poplatky za hospitalizaci, 

pohledávky – předepsané pohledávky nemocnice za regulační poplatky, 

uhrazené pohledávky (tržby) - zaplacené regulační poplatky za hospitalizaci, 

neuhrazené pohledávky - nezaplacené regulační poplatky za hospitalizaci. 

Chyby jsou způsobeny nesprávným zadáváním poplatků, jejich přepisováním 

a možností zdravotnického pracovníka kdykoliv regulační poplatek pozměnit, a to i v době 

kdy je regulační poplatek uhrazen. Výnosy jsou data, která jsou účtována měsíčně (jsou pevně 

 NIS Účetnictví 

Rok Nárok Platby Dluh Pohledávky Uhrazené 

pohledávky 

Neuhrazené 

pohledávky 

2010 9 714 810 9 407 070 307 740 9 739 830 9 430 290 309 540 

2011 9 085 260 8 567 400 517 860 9 066 250 8 549 710 516 540 
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daná) do účetnictví. Nároky se mění během celého roku (pacienti je platí průběžně). Do NIS 

může zasáhnout kterýkoli zdravotní pracovník a pozměnit je (nechtěně). To vede k rozdílům 

mezi daty v NIS a daty v účetnictví. 

4.3.1  Způsob vymáhání pohledávek za regulační poplatky nemocnicí 

Nemocnice řeší vnitřní směrnicí vymáhání pohledávek za dluhy vzniklé 

z neuhrazených regulačních poplatků. Z nemocničního informačního systému se každé 

čtvrtletí vygenerují upomínky za dluhy z regulačních poplatků, jejichž celková dlužná částka 

činí 1 000,- Kč a více u jednotlivého pacienta. Dle směrnice zasílá nemocnice dlužníkovi 

nejvýše dvakrát tuto upomínku. Pacientovi je nabízena možnost splátek dluhu formou 

splátkového kalendáře. V případě nezaplacení dlužné částky předá nemocnice dluh 

k vymáhání právníkovi. Nyní nemocnice řeší vymáhání pohledávek za regulační poplatky 

prostřednictvím externí firmy. 

V této tabulce jsou uvedeny přehledy pohledávek za regulační poplatky od roku 2008 

– 2011 z celkového počtu nárokovaných regulačních poplatků.  

Tab. 4.5 – Přehled pohledávek za regulační poplatky za nemocnici v Kč 

Zdroj: účetní závěrky nemocnice 

Z této tabulky lze vyvodit závěr, kolik % tvoří každým rokem neuhrazené regulační 

poplatky a jejich podíl z celkových výnosů za regulační poplatky nemocnice. 

Nejvyšší dlužná částka za jednotlivce v této nemocnici činí 25 260,- Kč. Řízení 

ohledně této pohledávky bylo zastaveno v důsledku vznesení žádosti na radu kraje upustit 

od vymáhání této pohledávky dle zřizovací listiny. Dle zřizovací listiny je nemocnice 

oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek. 

 Data z účetní závěrky 

Rok Pohledávky 
Neuhrazené 

pohledávky 

Podíl neuhrazených pohledávek 

z celkové částky pohledávek 

2008 10 897 920 518 090 4,75 

2009 11 938 410 647 580 5,42 

2010 9 739 830 309 540 3,18 

2011 9 066 250 516 540 5,70 

Celkem 41 642 410 1 991 750 4,78 
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Je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele, nejde-

li o pohledávku do výše 25 000,- Kč v jednotlivém případě, jestliže dlužník zemřel 

a pohledávka nemohla být uspokojena anebo je promlčena a dlužník odmítá dluh zaplatit 

anebo nelze-li prokázat dobu pohledávky anebo její výši, a to ani v soudním či jiném řízení.
17

    

4.4 Způsoby vymáhání pohledávek u ostatních zdravotnických zařízení 

 Regulační poplatky se vybírají v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů od ledna 2008. Nezaplacený regulační 

poplatek je pohledávka jako kterákoliv jiná. Povinností není jen na straně pacienta poplatek 

uhradit, ale i na straně nemocnice nebo zdravotnického zařízení poplatek vybrat. 

 Způsoby vymáhání regulačních poplatků nemocnicemi 

Prozatím každá nemocnice řeší své pohledávky za dlužníky sama a volí různé 

způsoby. V následující části kapitoly je uvedeno několik způsobů vymáhání regulačních 

poplatků nemocnicemi. Jedná se většinou o zprávy z tisku. 

Například nemocnice Třebíč s celkovou nižší dlužnou částkou předává vymáhání 

těchto pohledávek profesionální firmě. Částky relativně malé často převyšují administrativní 

náklady. Proto nemocnice sahá po této možnosti. Upozorňuje pacienta, který má důkaz, 

že svůj poplatek uhradil (nic tedy nedluží), aby tento doklad dodatečně předložil.
18

  

Fakultní nemocnice Hradec Králové vymáhá pohledávky soudní cestou, ale jen ty 

za dlouhodobější hospitalizaci. Na základě tohoto rozhodnutí nejprve pošle dlužníkům 

doporučený dopis. Bohužel spousta dopisů se vrací zpět. Jak uvádí fakultní nemocnice, 

situace je komplikovaná i pro samotné dlužníky. Ti si neuvědomují, že jejich dluh může 

vyšplhat nahoru až několikanásobně. Nemocnice uvádí článek Hospodářských novin, které už 

v listopadu 2010 propočítaly, kam až se může vyšplhat výše dluhu při nezaplacení 90,- Kč 

poplatku za ošetření na pohotovosti. Tento dluh se vyšplhal až na částku 14 370,- Kč včetně 

soudního poplatku a odměny pro exekutora a advokáta.
19

 

 Také společnost Krajská zdravotní, a.s. přistoupila k vymáhání dluhu za regulační 

poplatky. Tato společnost zastřešuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 

a Chomutově. Krajská zdravotní, a.s. se rozhodla k mimosoudnímu vymáhání nejstarších 

                                                             
17 Zřizovací listina příspěvkové organizace. 

18
 http://www.nem-tr.cz/cze/pacient/regulacni-poplatky/ 

 
19

 http://denikreferendum.cz/clanek/7369-neplaticum-regulacnich-poplatku-hrozi-vysoke-exekuce  (18. listopadu 

2010) 
 

http://www.nem-tr.cz/cze/pacient/regulacni-poplatky/
http://denikreferendum.cz/clanek/7369-neplaticum-regulacnich-poplatku-hrozi-vysoke-exekuce
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pohledávek. Nejdříve upozorňovala dlužníky, aby svůj dluh uhradili. Informovala, jak ověřit 

výši dluhu a poskytla přibližně tříměsíční lhůtu na jejich zaplacení. Zároveň zdůraznila, že při 

neuhrazení dluhu narůstá navýšení jejich pohledávky. Přesto byl ohlas nulový a pohledávky 

se navýšily o další jeden milion Kč. Ti, kdo nevyužili možnosti úhrady poplatků a jejich dluh 

byl splatný v roce 2008, obdrželi výzvu k úhradě svých závazků. Nyní už i mimo dlužnou 

částku museli také uhradit úrok z prodlení a náklady na vymáhání. I přesto je mimosoudní 

vymáhání pro dlužníky stále výhodnější než soudní vymáhání, ke kterému bude muset 

Krajská zdravotní, a.s. přistoupit u těch, kteří nezaplatí. Každý dluh se tak zvýší 

několikanásobně.
20

 

 Podobné problémy řeší i nemocnice v Moravskoslezském kraji. Pacienti dluží 

nemocnicím přes deset miliónů korun (viz tab. 4.4). Také zde předávají dluhy právnickým 

firmám.  

 Bohumínská městská nemocnice, a.s. upozorňuje pacienty zasláním dvou upomínek, 

nebo možností úhrady dlužných částek formou splátkového kalendáře. „Dlužníci měli dost 

času své dluhy splatit. Další nečinnost by nebyla fér vůči těm, kteří si své závazky řádně plní 

a platí,“ řekl starosta Bohumína, jehož městská rada už prodej dluhů odsouhlasila.  

V krajských nemocnicích Moravskoslezského kraje dluží pacienti za regulační 

poplatky více než 8,6 miliónu korun. Každá nemocnice řeší své pohledávky za dlužníky sama 

a volí různé způsoby. Některé z nich už zvolily vymáhání dlužných částek prostřednictvím 

externí firmy.  

Také nemocnici ve Frýdku – Místku dluží pacienti za regulační poplatky skoro jeden 

milión korun. „Nejstarší dlužné částky například za hospitalizaci pacienta jsou datovány již 

od 3. ledna 2008, tedy prakticky od doby, kdy byly regulační poplatky zavedeny,“ přibližuje 

mluvčí nemocnice. „Některé dluhy dosahují výše několika tisíc korun, nejvyšší dluh u nás činí 

téměř 17 000,- Kč,“ dodala.  

Nezaplacené regulační poplatky řeší také Fakultní nemocnice Ostrava, která 

spolupracuje s advokátní kanceláří. Pacienty nejprve upozorní upomínkou. Při neakceptování 

upomínky předává pohledávku k vymáhání externí advokátní kanceláři, se kterou má 

uzavřenou smlouvu.
21

 

                                                             
20 http://www.kzcr.eu/tiskove-zpravy/krajska-zdravotni-pristoupila-k-mimosoudnimu-vymahani-dluznych-

regulacnich-poplatku.aspx?id=97e7f154-bd1a-4c7b-bee1-e61745b64649 (3. ledna 2012) 

21
: http://ostrava.idnes.cz/nemocnice-na-ostravsku-pritvrzuji-vuci-dluznikum-regulacnich-poplatku-1ow-

/ostrava-zpravy.aspx?c=A110819_1637530_ostrava-zpravy_jog (19. srpna 2011) 

http://www.kzcr.eu/tiskove-zpravy/krajska-zdravotni-pristoupila-k-mimosoudnimu-vymahani-dluznych-regulacnich-poplatku.aspx?id=97e7f154-bd1a-4c7b-bee1-e61745b64649
http://www.kzcr.eu/tiskove-zpravy/krajska-zdravotni-pristoupila-k-mimosoudnimu-vymahani-dluznych-regulacnich-poplatku.aspx?id=97e7f154-bd1a-4c7b-bee1-e61745b64649
http://ostrava.idnes.cz/nemocnice-na-ostravsku-pritvrzuji-vuci-dluznikum-regulacnich-poplatku-1ow-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110819_1637530_ostrava-zpravy_jog
http://ostrava.idnes.cz/nemocnice-na-ostravsku-pritvrzuji-vuci-dluznikum-regulacnich-poplatku-1ow-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110819_1637530_ostrava-zpravy_jog
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Tab. 4.6 – Dluh pacientů za regulační poplatky v  Moravskoslezském kraji k srpnu 2011 

 

Nemocnice Částka dluhu (Kč)  

Fakultní nemocnice Ostrava 2 500 000 

Nemocnice Ostrava - Fifejdy 3 340 000 

Nemocnice Bohumín 400 000 

Krajské nemocnice Moravskoslezského kraje *  8 600 000 

Nemocnice Agel Vítkovice 508 000 

Nemocnice Agel Český Těšín 120 000 

Nemocnice Agel Bruntál 392 000 

Nemocnice Agel Třinec - Podlesí 57 000 

Celkem 15 917 000 

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/nemocnice-na-ostravsku-pritvrzuji-vuci-dluznikum-regulacnich-

poplatku-1ow-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110819_1637530_ostrava-zpravy_jog 

*Krajské nemocnice Moravskoslezského kraje  

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 8 nemocnic, z nichž 7 je zřízeno jako 

příspěvková organizace a 1 jako akciová společnost. 

Mezi tyto nemocnice patří: 

- Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, 

- Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace, 

- Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, 

- Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, 

- Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, 

- Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, 

- Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, 

- Bílovecká nemocnice, akciová společnost. 

     

4.5 Přínos regulačních poplatků 

 

      „Zdravotnictví spotřebuje obrovský balík peněz, v roce 2007 už dosáhlo hranice 200 

miliard korun. Většinu z tohoto balíku tvoří peníze z veřejného zdravotního pojištění, na který 

se všichni skládáme. Činíme tak proto, abychom měli jistotu, že když skutečně onemocníme, 

dostane se nám včas moderní léčby. Protože ale tyto peníze nevytahujeme přímo z peněženky, 

http://ostrava.idnes.cz/nemocnice-na-ostravsku-pritvrzuji-vuci-dluznikum-regulacnich-poplatku-1ow-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110819_1637530_ostrava-zpravy_jog
http://ostrava.idnes.cz/nemocnice-na-ostravsku-pritvrzuji-vuci-dluznikum-regulacnich-poplatku-1ow-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110819_1637530_ostrava-zpravy_jog
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nejsme si vůbec vědomi, co která péče stojí, viz tab. 3.1. Např. úhrada na anesteticko-

resuscitačním oddělení (ARO) se pohybuje kolem 30 tisíc korun denně, ale náklady tu značně 

kolísají, zejména díky použití velmi drahých léků (kupříkladu jedna dávka derivátů krevních 

destiček stojí kolem 40 tisíc korun). Za určitých okolností se tato částka může vyšplhat 

i na půl miliónu korun. Podobné je to s péčí o novorozence, který je ve vážném zdravotním 

stavu – jenom provoz inkubátoru stojí denně i více než dvacet tisíc korun, pokud k tomu 

připočteme podávání speciálních léků v desetitisícových hodnotách a některé velmi specifické 

techniky, například na zajištění dýchání nezralých novorozenců, náhle se pohybujeme 

ve stotisících korun. Čím dále více lidí bude potřebovat zdravotní péči, včetně té velmi drahé. 

Je proto nezbytné s vzácnými penězi z veřejného zdravotního pojištění začít zacházet velice 

uvážlivě.“
22

 

Dle statistických údajů zavedení těchto poplatků je velkým přínosem pro zdravotnická 

zařízení a zdravotnictví vůbec. Zde je doložena část tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví 

ze dne 11. 3. 2009, která je přístupna na internetových stránkách http://www.mzcr.cz/:   

 „Za první rok fungování se poplatky osvědčily a do českého zdravotnictví přinesly 

celkovou úsporu ve výši deset miliard korun – pět miliard korun se vybralo na regulačních 

poplatcích a dalších pět miliard představují úspory uvnitř systému, které zdravotní pojišťovny 

využily na financování moderní špičkové léčby, viz tab. 4. 7. Tyto finanční prostředky 

umožnily mimo jiné zpřístupnění dříve nedostupné a nákladné léčby pro vážně nemocné, 

zvýšení dostupnosti účinné a moderní léčby ve specializovaných centrech, zvýšení počtu 

operačních zákroků, zkrácení dlouhých čekacích lhůt nebo navýšení financování zdravotnické 

záchranné služby a rozšíření počtu výjezdových stanovišť. V neposlední řadě regulační 

poplatky zvýšily dostupnost zdravotnických zařízení, uvolnily přeplněné čekárny a zvýšily tak 

komfort. Lékařská služba první pomoci přestala být zneužívaná a využívali ji pouze ti, kteří 

pomoc skutečně potřebovali.“
23

 

Zdravotnická zařízení mají nyní k dispozici finance, které tak mohou využít na zlepšení 

kvality poskytnuté péče či nákup moderních a vysoce účinných zdravotnických přístrojů, 

které přispějí ke zkvalitnění péče o pacienty. 

Na druhou stranu narostlo zdravotnickým zařízením za dobu fungování zdravotnických 

poplatků obrovské množství pohledávek za neplatiče těchto poplatků. Bohužel ne všichni 

                                                             
22 Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Návod na použití českého zdravotnictví v roce 2008 ( str. 5) 

 
23 http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-regulacni-poplatky-prinesly-celkovou-usporu-miliard-korun-

ktera-se-investovala-do-drive-omezene-dostupne-a-nakladne-lecby-vazne-nemocnych_1259_868_1.html 

http://www.mzcr.cz/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-regulacni-poplatky-prinesly-celkovou-usporu-miliard-korun-ktera-se-investovala-do-drive-omezene-dostupne-a-nakladne-lecby-vazne-nemocnych_1259_868_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-regulacni-poplatky-prinesly-celkovou-usporu-miliard-korun-ktera-se-investovala-do-drive-omezene-dostupne-a-nakladne-lecby-vazne-nemocnych_1259_868_1.html
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občané dodržují tento zákon, ať je to už z důvodu nedostatků peněžních prostředků nebo 

prostě pouze z nezodpovědnosti. Zdravotnickým zařízením tak narůstají náklady na vymáhání 

těchto zákonem stanovených poplatků. 

Tab. 4.7 – Celkový finanční dopad regulačních poplatků v roce 2008 v celé České 

republice      

Zdroj:http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-regulacni-poplatky-prinesly-celkovou-usporu-miliard-

korun-ktera-se-investovala-do-drive-omezene-dostupne-a-nakladne-lecby-vazne-nemocnych_1259_868_1.html 

Zavedením regulačních poplatků se změnila poptávka po zdravotnických službách, viz 

tab. 4.8. Pacienti už nemají subjektivní pocit, že služby týkající se zdravotnictví jsou zcela 

zdarma. Pokud mají tento pocit, že je něco naprosto zdarma, tak mají tendenci s tím plýtvat 

a nezabývat se tím, že spotřebovávají něco, co sami nezbytně nepotřebují.  

Plýtvání je nedbalá, bezohledná spotřeba zdrojů. Bereme-li péči o zdraví 

a zdravotnictví jako systém, potom zdroje, kterých se plýtvání týká, mohou být peníze, 

pracovníci, zdravotnická zařízení i výzkum. Snížení nákladů nemusí znamenat omezení 

plýtvání. Nejde o to, aby provoz zdravotnického zařízení byl laciný. Projevem plýtvání je 

například zbytečná práce, tzn. hospitalizace pacienta, který mohl být vyléčen ambulantně. Zde 

je plýtvání spojeno se zdravotní potřebou, potřebou zdravotnických služeb a zdravotní péče. 

 Vybrané regulační 

poplatky 

Odhad úspory  

Ambulantní 

služby 

1 801 mil. Kč 1 250 mil. Kč  

(ušetřeno 4,15 milionů klinických vyšetření) 

R 

R   Recepty  

v lékárnách 

2 437 mil. Kč 3 630 mil. Kč  

(zabráněno obvyklému 9% nárustu nákladů) 

Následná úspora 1 600 mil. Kč na straně pacientů 

(zamezení růstu doplatků - kompenzován růst cen 

vzhledem k inflaci) 

Pohotovost 107 mil. Kč 0 mil. Kč  

(ušetřeno 400 tisíc návštěv na pohotovosti) 

Lůžkové služby 679 mil. Kč 165 mil. Kč  

(205 tisíc ušetřených ošetřovacích dní) 

Celkem  5 024 mil. Kč  5 045 mil. Kč 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-regulacni-poplatky-prinesly-celkovou-usporu-miliard-korun-ktera-se-investovala-do-drive-omezene-dostupne-a-nakladne-lecby-vazne-nemocnych_1259_868_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-regulacni-poplatky-prinesly-celkovou-usporu-miliard-korun-ktera-se-investovala-do-drive-omezene-dostupne-a-nakladne-lecby-vazne-nemocnych_1259_868_1.html
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Plýtvání se dá ve zdravotnictví rozdělit do čtyř úrovní, na úroveň politickou, manažerskou, 

poskytovatele zdravotní péče a jejich příjemce. 

V následující tabulce je uvedena změna počtu zdravotních služeb v roce 2008 

po zavedení regulačních poplatků. 

Tab. 4.8 - Změna počtu zdravotních služeb v roce 2008 po zavedení regulačních 

poplatků v České republice 

Zdravotní služby 

Změna počtu návštěv, počtu 

receptů, počtu jednotlivých 

položek na receptu (v %) 

Návštěvy ambulantních specialistů -15,32 

Návštěvy ambulantních specialistů v lůžkových zařízeních -19,15 

Dispenzární prohlídky 10,83 

Pohotovost -36,07 

Výjezdy záchranné služby 0,49 

Počet ošetřovacích dnů v nemocnicích -1,37 

Počet hospitalizovaných v nemocnicích 3,18 

Počet ošetřovacích dnů v zařízeních následné péče -3,75 

Počet hospitalizovaných v zařízeních následné péče 5,09 

Počet položek na receptu -30,67 

Počet receptů -27,95 

Počet balení léků -21,09 

Celková úhrada -3,48 

Zdroj:http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-regulacni-poplatky-prinesly-celkovou-usporu-miliard-

korun-ktera-se-investovala-do-drive-omezene-dostupne-a-nakladne-lecby-vazne-nemocnych_1259_868_1.html 

Podle tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví z 11. března 2009 přinesly regulační 

poplatky do zdravotnictví 5 miliard korun. K největšímu snížení počtu pacientů došlo 

na pohotovosti, dále potom v  lékárnách, a to počtem položek na receptu, počtem receptů 

a počtem balení léků. Také ubylo pacientů v ambulancích specializované zdravotní péče, jak 

ambulantní tak lůžkové. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-regulacni-poplatky-prinesly-celkovou-usporu-miliard-korun-ktera-se-investovala-do-drive-omezene-dostupne-a-nakladne-lecby-vazne-nemocnych_1259_868_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskova-zprava-regulacni-poplatky-prinesly-celkovou-usporu-miliard-korun-ktera-se-investovala-do-drive-omezene-dostupne-a-nakladne-lecby-vazne-nemocnych_1259_868_1.html
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5. Závěr 

Regulační poplatky hýbou politickou scénou a tím ovlivňují volební výsledky. Názory 

stran se na tuto problematiku liší. Levicově zaměření tvrdí, že nic neřeší, pouze zhoršují 

zdraví občanů, protože jsou často nuceni přecházet diagnózy. Naopak pravicově zaměření 

tvrdí, že zavedením regulačních poplatků se ušetřily miliardy, které se používají na zlepšení 

zdravotní péče o vážně nemocné pacienty. Lékař tím získává i více času na pacienta. Záleží na 

lidech, jak jsme regulační poplatky přijali a komu dáme za pravdu. 

Regulační poplatky a vše, co je s nimi spjato zapříčinilo již řadu diskuzí. Přitom zdraví 

patří k nejdůležitějším hodnotám člověka. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit regulační 

poplatky zavedené v roce 2008, zda jsou přínosem pro nemocnici. 

Zavedení regulačních poplatků je pro nemocnici přínosem. Jsou peněžními prostředky, 

které lze využít na nákup nových přístrojů, na modernizaci a na pokrytí nákladů na provoz 

nemocnice. Na druhou stranu vznikly nemocnici nové pohledávky a nové náklady 

na vymáhání těchto pohledávek. Pohledávky vznikly z neuhrazených regulačních poplatků 

a náklady nemocnice vznikly na zasílání upomínek za regulační poplatky a ztrátou času, který 

musí pracovnice finanční účtárny těmto pohledávkám věnovat při jejich zpracovávání. 

Přínosem regulačních poplatků je především zpřístupnění dříve omezeně dostupné 

a nákladné léčby pro vážně nemocné pacienty. Dále se zvyšuje dostupnost účinné a moderní 

léčby ve specializovaných centrech, dochází ke zkrácení dlouhých čekacích lhůt, zvyšuje se 

počet operačních zákroků. Navyšuje se financování zdravotnické záchranné služby a rozšiřuje 

se počet výjezdových pracovišť. Lékařská služba první pomoci přestala být zneužívána 

a  využívají ji pouze ti, kteří pomoc skutečně potřebují. Zvyšuje se dostupnost zdravotní 

péče a zvyšuje se komfort pro pacienty. 

Zavedením regulačních poplatků nedošlo ke snížení nákladů na zdravotní péči, ale 

mělo vliv na snížení jejich růstu. Dále zavedením regulačních poplatků došlo ke zvýšení 

výdajů domácností, soukromých výdajů. Tyto výdaje i v dalších letech nejspíš porostou, 

například z důvodů plánovaného zvýšení poplatků za ambulantní péči z 30,- Kč na 50,- Kč, 

o kterém se začalo v poslední době hovořit. 

Je tedy možné vyvodit závěr, že zavedení regulačních poplatků je skutečně přínosem 

pro nemocnici. A jde o to, aby tento dopad skutečně pocítil každý pacient této nemocnice.   
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Seznam zkratek: 
apod. – a podobně 

ARO – anestesiologicko-resuscitační oddělení 

a.s. – akciová společnost 

atd. – a tak dále 

č. – číslo 

ČOV – čistička odpadních vod 

ČR – Česká republika 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

ČÚS – České účetní standardy 

DIP – dlouhodobá intenzivní péče 

DIOP – dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EU – Evropská unie 

JIP – Jednotka intenzivní péče 

LDN – léčebna dlouhodobě nemocných 

Lekis – Lékárenský informační systém 

LSPP – lékařská služba první pomoci 

MD – má dáti 

mj. – mimo jiné 

NIS – Nemocniční informační systém 

odst. – odstavec 

ORL – otorhinolaryngologie 

RP – regulační poplatek 

SL – sociální lůžka 

TRN – transpirační a respirační nemoci 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky 

ZULP  – zvlášť účtované léčivé přípravky 

ZZ – zdravotnické zařízení 
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