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(Dokončení ze str. 6)
„Úhrady z veřejného zdravotního 

pojištění jsou nadále stanoveny u brý-
lových obrub a čoček pro děti dle záko-
nem stanovených podmínek,“ uvádí 
mluvčí k následujícímu přehledu. 
Dodává, že nově jsou naopak dětem 
hrazeny tvrzené silikátové brýlové 
čočky. 

Sférické čočky jsou hrazeny 
dětem do 5 let včetně (1 pár za rok), 
tórické pak dětem do 5 let včetně v 
množství 3 páry za rok a dětem od 6 
do 14 let včetně 1 pár za rok.

Lentikulární čočky (pro vyso-
ké hodnoty dioptrií) jsou nově hra-
zeny pojištěncům s oční vadou nad 
10 dioptrií, a to dětem do 5 let věku 
včetně 3 páry za rok, od 6 do 14 let 
včetně 1 pár za rok, nad 15 let (tedy 
i dospělým pojištěncům) pak je hra-
zen 1 pár za 3 roky.

Plastové brýlové čočky jsou při 
oční vadě nad 3 dioptrie hrazeny 
dětem do 5 let včetně (sférické 3 
páry za rok, tórické 2 páry za rok) a 
dětem do 14 let včetně 1 pár za rok, 
pojištěncům nad 15 let pak jen brý-
lové čočky plastové tórické při vadě 
nad 10 dioptrií (1 pár za 3 roky).

Prizmatické čočky budou hraze-
ny obdobně jako dosud pro korekci 
diplopie (dvojitého vidění) či stra-
bismu (šilhání), a to dětem do 5 let 
včetně 3 páry za rok, od 5 do 14 let 

včetně 1 pár za rok, pojištěncům od 
15 let 1 pár za 3 roky.

Bifokální čočky mají stanove-
nou úhradu pro pojištěnce do 17 
let včetně, kteří mají sníženou mož-
nost výměny brýlí, strabismus či 
afakii (stav, kdy v oku chybí čočka v 
důsledku úrazu, operace apod.).

Vysokoindexové čočky (vyten-
čené) mohou být hrazeny jen se 
souhlasem revizního lékaře, a to u 
pojištěnců s krátkozrakostí nad 10 
dioptrií či poruchami centrálního 
zorného pole. 

Brýlové obruby mají stanove-
nou úhradu z veřejného zdravotní-
ho pojištění u dětí – do 5 let včetně 
3 ks za rok, od 6 do 14 let včetně 1 
ks za rok. 

Kontaktní čočky měkké budou 
hrazeny v případě oční vady nad 10 
dioptrií, u dioptrického rozdílu mezi 
pravým a levým okem 3 dioptrie a 
více.

„Příloha č. 3 zákona stanoví nejen, 
které zdravotnické prostředky mají sta-
novenou úhradu z veřejného zdravot-
ního pojištění a za jakých podmínek, 
ale i úhradové limity – např. na brýlo-
vé obruby je stanoven úhradový limit 
300,15 Kč (261 Kč bez DPH) za kus. 
Zbývající částku do plné ceny si musí 
pojištěnec zaplatit, stejně jako dřív,“ 
informuje na závěr  Vlastimil Sršeň.
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Brýle pro děti.
Jak jsou nově hrazeny


