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Často od vás chodí dotazy na přeplatky z doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro 
zvláštní lékařské účely započitatelných do zákonem stanoveného limitu. Jejich úhradu 
provádí zdravotní pojišťovna 4x ročně (v měsících únor, květen, srpen a listopad) 
automaticky, a to do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byl limit 
překročen. Pojištěnci tak o ně nemusí ani žádat, ani hlídat jejich výši. Částka je 
uhrazena přímo na bankovní účet pojištěnce, pokud ho má u OZP zaregistrovaný, 
nebo ji od 3. Q 2021 vracíme šekovou poukázkou prostřednictvím České pošty. 

Vzhledem k tomu, že zasílání extrémně nízkých přeplatků složenkou není 
ekonomické, byla novelou zákona upravena hranice pro zaslání přeplatku. Nově 
tak budou moci pojišťovny poslat klientovi peníze až v momentě, kdy součet přeplatků 
nad zákonem stanovený limit překročí hranici 200 korun. Pojišťovnám tak díky 
novele ubude i počet plateb. Přeplatky, které se nedaří pojišťovnám prokazatelně 
doručit, jsou evidovány do doby promlčení – tedy tři roky. Poté jsou účetně odepsány. 

Ochranné limity k doplatkům na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely 
jsou stanovené zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů. Liší se dle věku a zdravotního stavu 
jednotlivce: 

•   do 18 let věku (včetně)                                                               1 000 Kč 

•   od 19 do 64 let                                                                            5 000 Kč 

•   od 65 let věku do 69 let věku (včetně)                                         1 000 Kč 

•   nad 70 let (včetně) a u vybraných pojištěnců s invaliditou               500 Kč 

 

Výdaje za léky si lze zkontrolovat ve  VITAKARTĚ v části Vykázaná péče, nebo lze o 
výpis z osobního účtu zažádat jednou ročně prostřednictvím papírového formuláře 
ZDE>>   

Jaké regulační poplatky a započitatelné doplatky, jste zaplatili u lékaře, si můžete 
ověřit i v aplikaci na webu OZP  ZDE >> 

Ve třetím letošním čtvrtletí překročilo ochranný limit na započitatelné doplatky za 
léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 31 476 pojištěnců OZP, 
mezi které bylo rozděleno celkem 17 072 083 Kč. 

https://www.ozp.cz/vkol
https://www.ozp.cz/web/files-c/62/04.pdf?210811
https://www.ozp.cz/web/files-c/500/zadost_o_vypis_z_uctu_2104.pdf
https://www.ozp.cz/web/files-c/500/zadost_o_vypis_z_uctu_2104.pdf
https://www.ozp.cz/regulacni-poplatky/
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