
Úplné zrušení tzv. regulačních poplatků bez náhrady je pro ČLK nepřijatelné 
 
   Česká lékařská komora protestovala proti nelogickému a asociálnímu systému Julínkových 
poplatků v podobě definované zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
Změny, které přinesly zákon č. 270/2008 Sb. a zákon č. 59/2009 Sb., zmírnily některé 
nedostatky a připodobnily systém tzv. regulačních poplatků obdobným pravidlům platným 
v řadě  vyspělých evropských zemích. 
 
   V současnosti považujeme za nejproblematičtější tzv. regulační poplatky vázané na výdej 
léku na lékařský předpis a nesmyslný systém započítávání spoluúčasti pacientů na úhradě 
ceny léků do tzv. ochranného limitu, který může vést paradoxně ke zvyšování výdajů za léky 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tato část tzv. regulačních poplatků zůstává 
široké veřejnosti zcela nepochopitelnou a občané s ní většinou nesouhlasí. Může tedy být 
zrušena.  
 
   Naproti tomu s placením tzv. regulačních poplatků v souvislosti s lékařskou péčí se většina 
občanů již smířila a tyto poplatky asi nepředstavují zásadní bariéru v přístupu k lékařské péči. 
Ostatně na výrazném nárůstu podílu soukromých výdajů na úhradě zdravotní péče 
v uplynulých letech se podílí zejména doplatky a platby za léky. Přímé platby občanů již tvoří 
15,5 % všech výdajů na zdravotnictví v České republice a skutečně mohou představovat pro 
některé skupiny spoluobčanů ekonomický problém. Ten je však v souladu s návrhy ČLK  
řešitelný definováním standardů péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a vytvořením 
prostoru pro komerční připojištění.  
 
   Systém tzv. regulačních poplatků lze jistě dále kultivovat. Diskutovat můžeme například o 
možnosti osvobození seniorů od placení poplatků nebo o limitování délky hospitalizace, za 
níž je pacient povinen platit poplatek, který by v tomto případě neměl být chybně nazýván 
„regulačním“, ale správně „příspěvkem na hotelové služby“, jehož výše by měla být vyšší… 
O všech takových návrzích je Česká lékařská komora připravena jednat.  
 
   Poslanci ČSSD navrhované úplné zrušení všech tzv. regulačních poplatků však musíme 
odmítnout již z toho prostého důvodu, že by mělo významný negativní dopad na příjmy 
zdravotnických zařízení, které nebudou v roce 2010 dostatečně navýšeny prostřednictví tzv. 
úhradové vyhlášky. Důvodem je stagnace příjmů systému veřejného zdravotního pojištění 
objektivně zapříčiněná ekonomickou recesí a subjektivně potencovaná politickými 
rozhodnutími snížit platy zaměstnancům veřejného sektoru a valorizovat platby pojistného za 
tzv. státní pojištěnce méně, než o kolik předpokládal dříve platný zákon. Každopádně ani za 
jeden z těchto hlavních důvodů hrozících ekonomických problémů zdravotnických zařízení 
nenesou odpovědnost lékaři ani ostatní zdravotníci. Bylo by tedy velkou chybou jejich 
ekonomické problémy ještě zhoršovat plošným zrušením všech tzv. regulačních poplatků, 
které pro zdravotnická zařízení představují podstatný zdroj příjmů, aniž by byla zároveň 



navrhována kompenzace v podobě odpovídajícího zvýšení úhrad lékařské péče z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. 
 
   Česká lékařská komora je připravena i nadále jednat o všech návrzích, které by mohly 
zlepšit kvalitu a dostupnost lékařské péče v České republice. Návrh označený jako sněmovní 
tisk č. 942 je však pro lékaře i jejich profesní samosprávu nepřijatelný, proto jsem jménem 
České lékařské komory požádat předsedu ČSSD Ing. Paroubka a další předkladatele návrhu o 
jeho zásadní úpravu nebo o stažení tohoto návrhu z projednávání v Poslanecké sněmovně.  
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