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Newsletter pracovní skupiny OSDA 

Vážení kolegové,
v aktuálním NEWSLETTERU dáme prostor 

Vašim dotazům, které se týkají problematiky 
regulačních poplatků u specialisty a povinnosti 
vydávání lékařské zprávy pacientovi pro potřeby 
praktického lékaře.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Platí těhotné ženy regulační poplatek 
u specialisty – diabetologa? Je rozdíl mezi 
tím, zda již diabetes mellitus pacientka měla, 
nebo ho dostala až v těhotenství?

Problematika placení regulačních poplatků 
je soustředěna v ust. § 16a a § 16b zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
Z obecné povinnosti platit zdravotnické poplatky 
ve výši 30,- Kč stanovené v ust. § 16a odst 1 
písm. a) zákona platí řada výjimek. Výjimka týka-
jící se těhotných žen je upravena v ust. § 16a 
odst. 3 písm. b) zákona, kde se stanoví, že regu-
lační poplatek se neplatí, jde-li o dispenzární 
péči poskytovanou osobám uvedeným v ust. 
§ 31 odst. 1 pím. b) a d) zákona, tedy mimo jiné 
těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství. 
Toto ustanovení je však třeba vykládat nejen 
prostým jazykovým výkladem textu zákona, ale 
rovněž v souvislosti se smyslem ustanovení § 31 
odst. 1 písm. a) zákona, na který je ve výjimce 
odkazováno. Jedná se o ustanovení upravu-
jící výčet skupin osob, kterým je v souvislosti s 
jejich „zvláštním (zdravotním) stavem“ poskyto-
vána dispenzární péče jako součást péče hra-
zené. U těhotných žen je to od zjištění těhoten-
ství dispenzární péče u dispenzarizujícího lékaře 
– gynekologa. Nejedná se tedy o veškerou dis-
penzární péči v rámci jiných oborů, poskytova-
nou průběžně před i po těhotenství (zde napří-
klad u diabetologa), která je ženám s ohledem 
na jejich zdravotní stav poskytována, ale právě 
a pouze o dispenzární péči vyvolanou těhoten-
stvím, poskytovanou u poskytovatele zdravot-
ních služeb – gynekologa. V tomto smyslu je 
tedy třeba učinit závěr, že je-li těhotná žena 
současně dispenzarizována u svého diabe-
tologa, neplatí pro ni po dobu těhotenství 
výjimka platit regulační poplatky svému dia-
betologovi, této povinnosti je zproštěna jen 
u svého gynekologa v souvislosti s poskytová-
ním dispenzární péče pro její těhotenství.

Výjimkou je situace, kdy je žena svým gyne-
kologem předána do péče jinému specialistovi, 
zde diabetologovi, je-li důvodem dispenzarizace 
těhotenský diabetes mellitus, jako komplikace 
těhotenství. V takovém případě se tedy regu-
lační poplatek rovněž neplatí. V podrobnostech 
lze odkázat na metodiku Ministerstva zdravot-
nictví ČR dostupnou na http://www.mzcr.cz/
Odbornik/dokumenty/metodicky-pokyn-zneni-
-platne-od-112012_5740_1197_3.html, která  

dává lékařům podrobný návod jak k vybírání 
regulačních poplatků přistupovat.

Je povinností lékaře specialisty (diabe-
tologa) zasílat praktickému lékaři po každé 
návštěvě jeho pacienta informaci o vyšetření 
(či pacientovi zprávu případně vždy předat, ať 
ji donese svému praktickému lékaři)?

Ano, taková povinnost je v našem práv-
ním řádu stanovena v rámci komplexní úpravy 
zdravotních služeb provedené novým zákonem 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdra-
votních službách)(dále jen „zákon“). Jedná se 
o jednu z povinností uvedených v ust. § 45 
zákona, konkrétně v ust. § 45 odst. 2 písm. f) 
zákona, které říká, že každý poskytovatel zdra-
votních služeb – tedy i specialista diabetolog – 
je povinen předat zprávu o poskytnutých zdra-
votních službách registrujícímu poskytovateli 
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, 
je-li mu tento poskytovatel znám, a na vyžá-
dání též poskytovateli zdravotnické záchranné 
služby nebo pacientovi. Z tohoto ustanovení 
tak lze odvodit, že specialista by měl pokaždé, 
když poskytne zdravotní služby svému paci-
entovi – diabetikovi, zpracovat a předat lékař-
skou zprávu registrujícímu praktickému lékaři. 
Tato povinnost je stanovena s podmínkou, že 
je specialistovi osoba příslušného praktického 
lékaře známa. A opačně tedy platí, že povinnost 
předat zprávu praktickému lékaři není jen tehdy, 
kdy je specialista v případě potřeby schopen 
prokázat, že mu praktický lékař pacienta znám 
nebyl. To může být prokázáno například zápi-
sem ve zdravotnické dokumentaci o tom, že se 
na jméno a pracoviště praktického lékaře paci-
enta zeptal a tento mu tuto informaci odepřel 
či jí nebyl schopen poskytnout, případně pro-
hlášením pacienta v tomto smyslu. Pokud však 
lze ze všeho seznat, že specialista s praktickým 
lékařem ohledně příslušného pacienta komu-
nikuje, je třeba příslušnou povinnost důsledně 
plnit. Nový zákon totiž každou povinnost dopl-
nil i sankcí za její neplnění. Pokud tedy lékař – 
specialista zprávu o poskytnutých zdravotních 
službách registrujícímu praktickému lékaři 
nepředá, dopouští se správního deliktu dle ust. 
§ 117 odst. 1 písm. t) zákona, za který mu může 
být podle ust. § 117 odst. 4 písm. e) zákona 
uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč. 

Co se týká termínu „předat zprávu“  
– k tomu lze uvést, že lékař svou povinnost 
splní až tím, že se požadovaná zpráva skutečně 
dostane do rukou registrujícího praktického 
lékaře. Vedle osobního předání tak připadá v 
úvahu zaslání poštovní přepravou, datovou 
schránkou, naproti tomu předání prostřednic-
tvím pacienta (se žádostí, aby zprávu svému 
praktickému lékaři donesl) již nelze hodnotit 
jako způsob, kterým je povinnost lékaře s jis-

totou splněna, neboť nelze vyloučit situaci, kdy 
pacient tuto prosbu lékaře, ať už vědomě, či 
opomenutím, nesplní. Na lékaře přitom dopadá 
rovněž povinnost zachovat lékařské tajemství, 
neboť lékařská zpráva obsahuje citlivé údaje 
chráněné zákonem. Proto například prosté 
zaslání e-mailem bez jakéhokoliv zabezpečení 
obsahu zprávy (například uzamčením přílohy) 
nelze doporučit. 

Příslušná problematika je v současné 
době vnímána jako konfliktní, proto je jednou 
z oblastí, která by měla být předmětem příští 
rozsáhlejší novelizace zákona.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali za Vaši účast na 
workshopech, které se uskutečnily ve dnech 
2. 11. 2012 v Olomouci a 10. 11. 2012 v Podě-
bradech. Na základě velice podnětné diskuze 
a Vašeho zájmu připravujeme navazující spe-
cializované workshopy, které budou věnovány 
detailněji ekonomické a právní problematice 
provozu privátních diabetologických ambu-
lancí, otázce regulací, aplikace nové zdra-
votnické legislativy a konkrétním problémům  
z Vaší praxe. 

Naše veliké poděkování patří paní Prof. 
MUDr. Jindřišce Perušičové, DrSc. za poskyt-
nutí možnosti se aktivně podílet na workshopu 
v rámci 18. Postgraduálního diabetologického 
semináře.

WORKSHOP OSAD

Dovolujeme si Vás informovat, že Občan-
ské sdružení ambulantních diabetologů při-
pravuje tradiční podzimní workshop, který se 
uskuteční ve dnech 23. – 24. 11. 2012 v hotelu 
Globus v Praze a na který jste srdečně zváni. 
Podrobnější informace získáte na www.osad.cz.

UPOZORNĚNÍ - PŘEREGISTRACE

Dovolujeme si upozornit, že již zbývají 
pouze necelé 2 měsíce do konce vypršení 
lhůty (31. 12. 2012), do které je možné doru-
čit žádost o přeregistraci zdravotnického 
zařízení na příslušný krajský úřad. Žádosti 
Vám jsou k dispozici ke stažení na webových 
stránkách příslušných krajských úřadů, jejich 
vyplnění je otázkou pouze několika minut.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA
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