
Tisková zpráva 
 

 DARY ZA REGULAČNÍ POPLATKY POSKYTOVANÉ KRAJEM SKONČILY 

 V NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNĚ JE NAHRADÍ SLEVY 
 
 
Vážení spoluobčané.  
 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje ukončilo na svém zasedání dne 22. 6. 2010 poskytování 
darů v souvislosti s úhradou regulačních poplatků ve všech zdravotnických zařízeních 
zřizovaných nebo zakládaných Jihočeským krajem ke dni 30. 6. 2010.  
 
Forma poskytnutí daru Jihočeským krajem mohla být využívána od února 2009 do 
provedené změny ve výše uvedeném termínu.  
 
 
 
Toto rozhodnutí se týká i Nemocnice České Budějovice, a.s., která také jako ostatní 
nemocnice v Jihočeském kraji zahájí od 1. 7. 2010 vybírání regulačních poplatků.    

 
 
V této souvislosti Nemocnice České Budějovice, a.s. přistoupila k následujícím opatřením: 
 
V lékárně Nemocnice České Budějovice je standardně při každém odběru léků s doplatkem 
realizována dle cenového předpisu MZČR 2/2009 FAR sleva do 30 Kč z doplatků na tento lék 
(položky na receptu).  
 
S účinností od července 2010 dále zavádí lékárna Nemocnice České Budějovice systém 
„věrnostních zákaznických karet a bonusových kuponů „.  
Každý zákazník lékárny při odběru léků na recept, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění, obdrží při předložení této věrnostní karty další slevu ve výši 5 % z doplatků na léky. Mimo 
to obdrží na účtence bonusový kupón na uplatnění 10% slevy z hodnoty zboží za jakýkoliv nákup 
ve volném prodeji v lékárně Nemocnice České Budějovice.    
 
Zákaznické karty a bonusové kupóny lze využívat během běžné provozní doby lékárny. 
Nelze je uplatnit v době pohotovostního provozu lékárny.   
 
Věříme, že váš vztah k naší nemocnici zůstane nezměněn, nadále budeme usilovat ve všech 
medicínských oborech o vysokou kvalitu léčebné péče, o profesionální a přitom lidský 
přístup ke každému pacientovi při využití nejnovějších zdravotnických přístrojových 
technologií. 
 
Od 1. července 2010 tedy končí možnost přijetí daru od Jihočeského kraje za regulační 
poplatky a ty budou po ošetření v ambulancích, při hospitalizaci pacientů i při pohotovosti 
vybírány v souladu se zákonem.  
 
 
V Českých Budějovicích dne 29. června 2010  
 
  
  
           MUDr. Břetislav Shon 
    Předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. 
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