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Regulační poplatky v lékárně a doplatky za léky 
 

Milí spoluobčané, lámali jsme si hlavu, jak je to s těmi poplatky a doplatky a chtěli jsme v tom mít 

jasno. Proto jsme si pozvali na besedu osobu povolanou – vedoucího lékárny Rubus - pana Jiřího 

Malinu, PharmDr. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 10.7. v Sociálním centru denních aktivit Iskérka.   

Jestli i vás zajímá tato problematika, pak neváhejte a čtěte dál.Rádi se s vámi podělíme o vše, co jsme 

se dozvěděli my. Zeptali jsme se p. Jiřího Maliny:  

 

Když mám nízký příjem? 

Jednou z možností je požádat na Městském úřadě příspěvek tzv. potvrzení o hmotné nouzi, který 

osvobozuje pacienta na měsíc od placení poplatku za léky a u lékaře (ty ve výši 30,-), nikoli však od 

doplatků za léky. Toto potvrzení   se vydává s platností na jeden měsíc, poté je nutno znovu požádat o 

jeho vystavení. Podrobnosti sdělí pracovnice sociálního odboru příslušného Městského úřadu. 

 

Jak je to poplatky za recept? 

Poplatek 30,- Kč se platí  za druh léku na receptu,  nikoli za počet balení stejného léku. Pokud mám 

předepsané 2 druhy léků, platím tedy za každý druh 30,- Kč, celkem tedy 60,- Kč.  

Poplatek se platí pouze za lék, na který přispívá zdravotní pojišťovna.  Léky které si v plné výši hradí 

pacient jsou vydávány bez tohoto poplatku. 

 

Jak je to s doplatky za léky? Co a jak se započítává do stanoveného limitu 5.000,- Kč? 

Doplatky za jednotlivé léky, které skutečně zaplatíme v lékárně, nemusí vždy souhlasit s částkou, 

která je na příslušnou pojišťovnu započítána do ročního limitu. Pojišťovny pracují s tzv. 

započitatelnými doplatky,  jejichž výši stanovuje úhradová vyhláška. Započitatelný doplatek je 

stanoven  zpravidla podle nejlevnější varianty  daného léku, který je na trhu a také s ohledem, 

je-li lék zařazen mezi léky základní skupiny nebo je to doplňkový lék. 

Ani pracovník lékárny není schopen při výdeji léků na recept říct, jak se bude lišit skutečný doplatek 

od započitatelného doplatku – tedy jaký bude rozdíl mezi skutečným doplatkem a částkou, která je 

odvedena na pojišťovnu. 

To je možné zjistit  až po navedení receptu  do počítače, kdy příslušný systém automaticky vygeneruje 

skutečné doplatky a započitatelné doplatky.  

 

Jak mohu zjistit, jaká částka je odváděna na pojišťovnu?(výši započitatelného doplatku) 

Když zaplatím za léky na recept, mohu si nechat vystavit u pokladny 2 doklady: 

-první o zaplacení, kde je název léku, množství a cena, kterou skutečně platím včetně regulačních 30-ti 

korunových poplatků;  

-druhý, na kterém jsou vygenerovány započitatelné doplatky, které budou nahlášeny na zdravotní 

pojišťovnu pacienta. Tak mohu porovnat tyto doklady a zjistím, zda je mezi nimi rozdíl. Z toho 

vyplývá, že je důležité vždy správně nahlásit  i v lékárně svoji zdravotní pojišťovnu! 

 

Jak se dozvím, zda jsem již zaplatil za léky 5.000,- Kč  a dosáhl hranice , kdy by mi pojišťovna měla 

peníze vrátit? 

Při výdeji léků na recept jsou automaticky hlášeny započitatelné doplatky na příslušnou pojišťovnu, 

kde jsou evidovány pod rodným číslem. V případě, že dojde k dosažení hranice 5.000,- Kč, příslušná 

pojišťovna toto oznámí pojištěnci a vyplatí mu přeplatek. Přeplatky se vyplácejí 1x za  čtvrt roku. 

Započitatelné doplatky se odvádějí pojišťovně pouze za odběr léků, které předepíše lékař na recept, 

nikoli za léky nebo doplňky, které si kupujeme sami. 

Každý může osobně zajít na svoji pojišťovnu a požádat o informace o  aktuálním stavu. 

Jelikož se do limitu počítají i regulační poplatky u lékařů  a zdravotní pojišťovny mají ze zákona 

povinnost je evidovat a sčítat, není nutné doklady z lékárny požadovat a uschovávat. 

 

Mohu v lékárně žádat o vydání levnější varianty léku, než je předepsán? 

Ano, je to možné. Je  plně v kompetenci lékárníka nabídnout alternativu s nižším doplatkem. Ta musí 

složením a účinkem přesně odpovídat léku předepsanému na receptu. 
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V případě pochyb se doporučuje tuto změnu prodiskutovat s ošetřujícím lékařem. Tato změna může 

v některých specifických případech přinést jistá rizika, na ty by měl ale lékárník pacienta upozornit! 

 

Jsou rizika při výměně léku za levnější alternativu? 

I když jsou léky obsahem stejné, liší se technologií zpracování. Léky dražší-  originální mají někdy 

lepší technologie zpracování nebo čistotu účinné látky, aby měly co nejméně negativních účinků. Tzn., 

že tyto léky jsou očištěny od negativních příměsí na nejvyšší možnou míru.  

Léky, které jsou levnější, složením účinné látky splňují kritéria dané zákonem, způsob zpracování 

může mít ale vliv na rychlost nástupu a délku trvání účinku . Proto tyto léky mohou mít mnohem více 

vedlejších účinků. 

Další záležitostí je tzv. retardace neboli ovlivnění doby a množství uvolňovaného léku z tablety. Léky, 

které jsou vyráběny složitějšími technologickými postupy, mají schopnost pomaleji  uvolňovat léčivo, 

tedy doba působení je delší.  Toto kvalitnější zpracování může znamenat vyšší cenu. 

 

Dle vyhlášky může lékař předepsat léky pouze na 3 měsíce. 

 

Nezaměnitelnost léku 

Lékař může na recept zvýraznit „nezaměňovat“ a to znamená, že pacient nesmí dostat jiný lék, než 

který je na předpisu ani žádnou jinou alternativu. Je to z důvodu možné nesnášenlivosti jiného léku, 

alergie atd. V takovém případě se zvedá výše započitatelného doplatku, který eviduje pojišťovna. 

Takováto rozhodnutí si však musí lékař vždy obhájit před příslušnou zdravotní pojišťovnou, aby tento 

způsob nebyl zneužíván. 

 
Proč jsou v každé lékárně jiné ceny léků? 

Lékárna je samostatný ekonomický subjekt, která léky nakupuje z velkoskladů a od výrobců a 

prodává. Platí pro ni stejná pravidla jako pro obchody. Dodavatel dává různé druhy slev podle 

množství odebraného léku,  podle toho se tedy stanoví i cena. Velké lékárny, lékárny u nemocnic 

mohou některé léky nakoupit levněji nebo s s bonusy, cena léku může být proto výrazně nižší než u 

malých lékáren. 

 

Děkujeme za váš čas. Snad se vám mnohé vyjasnilo a využijete tyto informace ku prospěchu svému i 

druhých. 

 

Iskérka – o.s. 


