
         

INFORMACE O REGULAČNÍCH POPLATCÍCH 

VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ 
 

 

Vážení pacienti, 
 

dnem 1.1.2015 budou zrušeny regulační poplatky ve zdravotnictví, tj. regulační poplatek 30 Kč za 

klinické vyšetření u lékaře a za recept v lékárně. Zůstává pouze regulační poplatek 90 Kč za 

návštěvu pohotovosti. Poplatek 100 Kč za den pobytu v nemocnici byl zrušen již výrokem Ústavního 

soudu, a to od 1. 1. 2014. Nemocnicím, lékařům a lékárnám bude tento výpadek kompenzován díky 

prosazenému zvýšení plateb za státního pojištěnce a skrze tzv. úhradovou vyhlášku. Více informací 

naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-zrusila-poplatky-za-navstevu-lekare-a-za-recept-

v-lekarnach-_9289_3030_1.html 

POPLATEK ZA NÁVŠTĚVU POHOTOVOSTI ve výši 90,- Kč 
 
 

ZPŮSOB ÚHRADY VE FN PLZEŇ 

■ PLATEBNÍ ZNÁMKOU v hodnotě 30,- Kč v počtu 3 kusů 

■ v hotovosti (zpětně) na označených PLATEBNÍCH MÍSTECH FN  
 
POPLATEK SE HRADÍ 

■ v pracovních dnech od 17.00 do 7.00 hod. 

■ v sobotu, v neděli nebo ve svátek 
 
POPLATEK SE NEHRADÍ 

■ dojde-li k následnému přijetí pacienta do nemocnice 
 
 
OSVOBOZENI OD PLATBY POPLATKU JSOU 
■ pojištěnci v hmotné nouzi,  
■ pojištěnci umístění v dětských domovech anebo školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, 
■ občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu, 

■ občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví (léčení 

některých infekčních onemocnění, nařízená izolace, karanténní opatření a p o d . )  

 

Nárok na osvobození od poplatků je nutné vždy doložit příslušným a platným úředním dokladem. 
 
 

PLATEBNÍ ZNÁMKA VE FN PLZEŇ - je cenina v hodnotě 30,- Kč určená k úhradě 
regulačních poplatků za návštěvu pohotovosti ve výši 90,- Kč ve FN Plzeň. 

                                                                                                                       

■ je platná pouze ve FN Plzeň,  
■ její platnost není časově omezena, 
■ je přenosná – není vázána na jméno, 

■ je samolepící a je opatřena ochrannými prvky proti padělání, 

■ lze ji zakoupit pouze ve FN Plzeň na označených PRODEJNÍCH MÍSTECH, 
■ je v nepoškozeném stavu vratná v plné výši na všech prodejních místech 
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