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Opařany 121, 391 61 Opařany

Ceník 2K/2018

Ceník 2K/2018
REGULAČNÍ POPLATKY
v souladu s § 16a zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

A. Regulační poplatky v DPN Opařany
Regulační poplatek – ÚPS (ústavní pohotovostní služba)
ve výši 90,- Kč
 za vyšetření – neodkladná péče ústavní pohotovostní službou v sobotu, v neděli nebo ve
svátek a v pracovních dnech v době od 17.00 hod. do 7.00 hod., pokud nedojde
k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče. Poplatek platí pacienti bez ohledu na věk.
Tato plnění jsou osvobozena od DPH.

B. Výběr regulačních poplatků v DPN Opařany


v hotovosti
 v ordinaci ÚPS

Na vyžádání je pacientovi (zákonnému zástupci) vystaven doklad o zaplacení regulačního poplatku.

C. Osvobození od poplatků v DPN Opařany
Regulační poplatky se neplatí:
1. jde-li o pojištěnce
a) umístěné
 v dětských domovech
 ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
b) svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona o rodině
2. jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným
orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního
předpisu, které nesmí být starší než 30 dnů.
Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:
a) příspěvek na živobytí
b) doplatek na bydlení
c) mimořádnou okamžitou pomoc
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D. Vymáhání regulačních poplatků
Vybrané poplatky jsou příjmem DPN Opařany. Pokud není od poplatků pojištěnec osvobozen, je
nemocnice povinna regulační poplatky vybírat a využít je na úhradu nákladů spojených s provozem
zdravotnického zařízení a jeho modernizaci.
Regulační poplatky jsou právně vymahatelnými dluhy dle platných právních předpisů a jejich
uhrazení je vymáháno i soudní cestou nebo postoupením pohledávek.

Platné sazby DPH - základní 21%, snížená 15%.
Ceník je platný od 1. 9. 2018, nahrazuje ceník 2K/2016 z 1. 7. 2016.
Originál ceníku je uložen u náměstkyně pro ekonomiku a provoz.
Zpracovala: Jitka Kopcová, MBA
náměstkyně pro ekonomiku a provoz
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