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Současná situace 

• Nerovnoměrné rozmístění po ČR 

• Nedostatek zubařů v odlehlých oblastech 

• Mnoho pacientů má problém s nalezením zubního lékaře 

pro neakutní péči v blízkosti bydliště 

• Malý zájem o pojištěnce 

• Malý zájem o dětské pacienty 

 



Cíl programu 

• Zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče ve 

všech regionech ČR. 

• Zřízení praxí v odlehlých oblastech.  

• Snížení počtu obyvatel na 1 stomatologa pod 2 000. 

• Pokrýt vysoké počáteční výdaje spojené se zřízením praxe, 

které mohou odradit lékaře z méně lukrativních oblastí. 

Kam bude dotace směřovat: 

• Do oblastí, kde je zdravotní péče zubních lékařů omezena.  

• Na porytí investičních nákladů souvisejících se zařízením 

ordinace (např. křeslo, RTG, počítač atd.) 

 

 

 



Komise pro dostupnost stomatologické péče 

• Zástupci Ministerstva zdravotnictví, zdravotních 

pojišťoven a České stomatologické komory. 

• Na začátku dubna vytipuje konkrétní oblasti (obce) s 

omezenou dostupností stomatologické péče. 

• Adresa dent@mzcr.cz pro zasílání podnětů od pacientů na 

oblasti, kde není dostatečně zajištěna stomatologická péče. 

mailto:dent@mzcr.cz


Dostupnost stomatologické péče 



Podmínky pro udělení dotace 

• Udržitelnost – poskytování zdravotních služeb v dané 

oblasti po dobu minimálně 5 let. 

• Smlouva alespoň se 4 zdravotními pojišťovnami s 

největším zastoupením pojištěnců v dané oblasti. 

• Ordinační doba alespoň 35 hodin týdně rozloženo do 5 

pracovních dnů týdně (při kratší ordinační době bude 

poskytnutá dotace poměrně snížena). 

• Minimálně 1 500 registrovaných pojištěnců do 2 let od 

poskytnutí dotace. 

 



Upřednostňovány žádosti, kde žadatel: 

• plánuje převzít praxi včetně registrovaných pojištěnců. 

• se zaváže, že přijme 100 % pacientů, které k němu 

zdravotní pojišťovna pošle. 

• se zaváže, že bude přijímat dětské pacienty. 

 



Financování programu 

• Maximálně výše dotace 1,2 mil. Kč 

• Finanční prostředky určeny jen na nezbytně nutné náklady 

spojené s vybavením ordinace 

• Spoluúčast 30 % 

• MZ plánuje vyčlenit přes 100 mil. Kč ze státního rozpočtu 

• Během 4 let dotace až pro 100 žadatelů 

 

 



Většina všech dotazovaných považuje tento způsob 

podpory jako dostatečně atraktivní 

Ano 
93 

56% 

Ne 
47 

28% 

Jiné 
27 

16% 

Je dotace na vybavení ordinace pro Vás dostatečně atraktivní 
nebo by dle Vašeho názoru byla více motivující dotace směřující 

do jiné oblasti nákladů? 

Ano

Ne

Jiné



Třetina by zvážila otevření praxe v lokalitě s omezenou 

dostupností stomatologické péče 

Ano 
57 

30% 

Ne 
117 
63% 

Byli byste ochotni otevřít si za stávajících podmínek 
ambulanci v oblasti s omezenou dostupností stomatologické 

péče? 

Ano

Ne

Jiné



Harmonogram 

• První jednání Komise pro dostupnost stomatologické 

péče proběhne v dubnu 2018 

• Dotační program bude vyhlášen v květnu 2018 

• Termín realizace programu do roku 2021 



Česká stomatologická 

komora 

váš spojenec a rádce 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 

prezident 



Kapacita poskytovatelů stomatologie 



Věková struktura stomatologů 





Praha 
40% 

zbytek 
ČR 
60% 



Praha+ 
kr. 

města 
53% 

zbytek 
ČR 
47% 



Dojížďka za stomatologií 



Kapacita vzhledem k poptávce 



Proč nejsou zubní lékaři na venkově  a co s tím? 

 

1/ Zdravotní pojišťovny přesunuly v minulých letech na 
příkaz dřívějších vedení Ministerstva (úhradová 
vyhláška) polovinu peněz stomatologie do ostatní 
medicíny, zejména do nemocnic  

 

2/ Zdravotní pojišťovny podepisovaly nové smlouvy do 
center krajských měst a ne zpátky  

na venkov 

 

3/ Zdravotní pojišťovny nepodporovaly přebírání praxí i 
s pacienty ale dovolovaly vytváření nových 

 

4/ Primární musí být zabezpečení 10 milionů pojištěnců 
a ne počet vykázaných výkonů. 
 



Proč nejsou zubní lékaři na venkově  a co s tím? 

 

5/ Typický mladý zubní lékař je maminka s 
malými dětmi 

 

6/ Asi 1500 zubních lékařů chce prodat praxi. 

 

7/ Stomatologie a požadavky mladších 
pacientů se mění 

 

8/ Více občanů České republiky na lékařské 
fakulty! 
 



 

Děkujeme za pozornost 

 

 
www.mzcr.cz 


