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6.6.2016 

 

Stanovisko výboru ČSORLCHHK ČLS JEP k problematice náležitostí poukazu při 

výdeji sluchadla mimo rámec zdravotního pojištění (dále pouze poukaz). 

 

I. Současná právní úprava: 

Zák. č. 268/2014 Sb. O zdravotnických prostředcích v § 46 odst. 2) říká 

(2) Zdravotnický prostředek, který může ohrozit zdraví nebo život člověka, může být vydáván 

pouze na poukaz. Seznam takových zdravotnických prostředků stanoví prováděcí předpis. 

 

Prováděcí předpis Vyhláška MZ č. 62/2015 Sb. v § 6 jmenuje 

h) sluchadla 

 

Vyhláška 62/2015 Sb § 48 vyjmenovává náležitosti poukazu 

1) označení zdravotní pojišťovny 

2) jméno, adresa a číslo pojištěnce 

3) předepsaný zdravotnický prostředek a jeho kód (pokud existuje) 

4) diagnóza pacientka  

5) razítko a podpis lékaře 

 

II. Informace od ZP (VZP, ZP MV ČR, OZP) 

31.3.2016 

Zdravotní pojišťovny považují poukaz za doklad o fakturaci, kterou mají lékaři proplatit. 

Poukaz odmítají jako evidenční doklad o výdeji sluchadla bez povinnosti platby a takový 

poukaz nepřijímají. 

 

III. Vývody  

Vzhledem k tomu, že zákonná norma vyžaduje od lékaře vydávajícího sluchadlo mimo rámec 

zdravotního pojištění poukaz, který musí obsahovat výše uvedené položky a současně 
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zdravotní pojišťovny evidenci podobných poukazů odmítají, doporučuje výbor 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku následující postup: 

 

1) Vyhláška 62/1015 Sb. § 48 neurčuje formu poukazu, ale pouze povinnost uvést 

jednotlivé položky. 

2) Všechny tyto položky jsou obvykle obsaženy v každé kartě pacienta.  

3) Kartu pacienta s vyplněnými všemi uvedenými údaji lze tedy považovat v rámci 

zákona za poukaz.  

4) V případě výše uvedeném je třeba pouze pečlivého doplnění karty pacienta a není 

třeba žádné další speciální postupy. 

 

IV. Upozornění  

1) Pro ambulantní privátní foniatry a lékaře ORL lékaře s licencí platí, že vedení 

podrobné dokumentace v kartě pacienta, kde jsou zaznamenána všechna vyžadovaná 

data, lze považovat za platný poukaz na sluchadlo, které bylo vydáno mimo rámec 

všeobecného zdravotního pojištění.  

2) Pro několik státních foniatrických ambulancí, a to v případě, že není výdejce současně 

i držitel licence (často nemocnice),  je třeba mít kompletně vyplněný Poukaz.  

 

 

Vypracoval: Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA 
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