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V Praze 11. dubna 2019

Váš dopis ze dne 8. dubna 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 8. dubna 2019, evidované pod ve věci

jaká je cena za lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řidičů důchodců?

Vám sděluji následující:

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, stanoví rozsah

zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Podle ustanovení

§ 15 odst. 15 uvedeného zákona se ze zdravotního pojištění nehradí vyšetření, prohlídky,

léčivé přípravky a jiné úkony/výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických

osob nebo v zájmu právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní

stav pojištěnce.

Typickým příkladem takového postupu je právě vystavení lékařského potvrzení

za vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, výkonu povolání

či k získání nějaké jiné způsobilosti. V těchto případech potřebné vyšetření včetně

vystavení potvrzení není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a musí si je tedy

žadatel uhradit sám.

Ceny takovýchto služeb jsou podle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví

pro účastníky veřejného zdravotního pojištění regulovány věcně usměrněnou cenou.

Do takové ceny může poskytovatel zdravotních služeb promítnout ekonomicky oprávněné
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náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk. To také znamená, že se ceny

u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb mohou lišit, protože míra přiměřenosti

zisku není právními předpisy dále upravena. Ceník takovýchto úkonů/služeb musí mít

lékař přístupný tak, aby byli pacienti informováni o cenách před jejich poskytnutím.

S pozdravem
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