
Mělo by se platit u doktora? A u zubaře? 

Nebo by doktoři měli dostat jen peníze z pojištění?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál
Nevím jestli by se mělo nebo nemělo platit, ale každopádně nechápu proč musím u doktora trpět při odběru krve, očkování 

a ještě jim něco platit. No a o zubaři raději ani nemluvím. Nestačí jim, že mě připraví o zub? Já myslím, že když už jsem 

pojištěná, tak by lékařům peníze od pojišťovny mohly stačit :)

Soňa 13 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná
Měli bychom platit pouze v lékárnách za léky ne za prohlídku a radu u lékaře. U stomatologa bychom také neměli platit za 

běžná ošetření.
Kristýna 15 let

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem
Když člověk o sebe pečuje a navštěvuje zubaře pravidelně, tak by platit neměl. U jiných doktorů by mohl platit nynějších 30 

Kč. 
Radek 13 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí Nemělo by se platit. Sami máme málo a ještě by od nás chtěli peníze a pak si ztěžují v televizi jak jsou chudí. David 15 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová
Doktoři nepotřebují navíc nic, všichni máme málo. Potřebujeme peníze i na jiné věci. Já musím šetřit, protože chci jet na 

tábor.
Patrik 11 let

6 DD Kralupy nad Vltavou
Myslím si, že by se platit nemělo, protože když má někdo důležité problémy a nemá peníze, tak k tomu doktorovi nebo k 

zubaři nemůže jít, potom by mohl mít ještě větší problémy.
Sabinka 13 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou Ano, mělo by, ale například preventivní prohlídky by měly být zdarma. Ne jen u dětí a důchodců. Štěpánka 18 let

9 DD Valašské Meziříčí

Myslím, že by se u doktora platit nemělo. A jestli ano, pak jenom u specialistů. U zubaře jenom platit např. lepší plomby. 

Nevím jak jsou lékaři placení, ale myslím si, že když si platíme zdravotní pojištění měly by lékaři být placeni z tohoto 

pojištění. Zatím se mě placení poplatků netýká, protože jsem v DD mám však obavu, že až začnu pracovat nebude mě plat na 

všechny poplatky a daně stačit.

David 17 let

10 DD Dagmar Brno
Pltit by se u doktora nemělo, protože si každý platí zdravotní pojištění, které by mělo veškeré ošetření pokrýt. U zubaře je to 

přijatelné, protože zákroky mohou být porovedeny dle výběru - tedy i nadstandatně. Doktory by měla platit pojišťovna.
Ondra 14 let

11 DD Mikulov
Podle mě by se vše mělo platit z pojištění, protože ne vždycky u sebe mám peníze - v krizi většinou nemají lidi u sebe ani 30 

Kč.
Sára 14 let

12 DD Hrotovice
Řekl bych, že když si každý celý život platí zdravotní pojištění, měl by mít u lékaře vše zadarmo, protože když starý člověk 

zůstane sám a musí platit poplatky, nemá na normální život. Mladí lidé zase nemají práci a nemají z čeho platit, ale ti tak 

často k lékařům nechodí. Podle mě by se mělo platit pouze v nadstandardní péči.

Jirka 18 let

13 DD a ZŠ Vizovice
Já bych doktory platila až po vyléčení. A zubaře? Toho bycch neplatila vůbec, protože to pak bolí dvakrát - jednou peníze, 

podruhé bolest. Na základní ošetření přece dostávají peníze z pojišťoven.
Simona 14 let

14 DD Lipník nad Bečvou

Určitě by se u lékaře mělo platit, ale regulační poplatky jak jsou provedené v současné době se mi zdají jako nedobré řešení, 

podle mě by to  řešila promněnná výše poplatku, která by závisela na složitosti provedených lékařských úkonů. V zahraničí je 

placení u lékaře běžná praxe. Samozřejmě základní ošetření zranění a první pomoc by lékař musel provést zdarma. Peníze z 

poplatků by měly jít čistě do příjmů lékaře a ne být dále rozdělovány třetím stranám jako je tomu teď.

Vojta 19 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec
Myslím, že by lékařům měly stačit peníze od pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví by mělo brát ohled na naše staré 

spoluobčany, kteří celý život pracovali, teď mají nízký důchod a na léky a poplatky jim nezbývá.
Kuba 16 let

16 DD Senožaty Měli by platit oni mě za to, že se můžou v mé roztomilé pusince vždycky tak pěkně vyřádit. Sabina 17 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem Lékaře by měla platit pojišťovna a zubaře lidé co si zuby zkazí sami nebo si je zničí. Filip 10 let

19 Dětský domov RADOST

Podle mě by se u lékaře platit nemělo, protože ne každý má u sebe peníze a pak by ho neošetřili. Ať si to zaplatí pan Rath, 

když nás okrádá, my budeme platit a on si to bude strkat pod podlahu, proč  tedy platit? Když se budou platit poplatky u 

doktora, tak si za chvíli většina lidí řekne, že na to nemá a raději si to ošetří sami. Pak se tu třeba objeví mor a nebo jiné 

nemoci. Chudí lidé na poplatky u lékaře třeba nebudou mít peníze, bylo by to nespravedlivé.

Andrea 16 let

20 DD a školní jídelna Chomutov
Nemělo by se platit, protože kolikrát na to ty lidi nemají a pak zbytečně nechodí k lékaři. Poplatí nájem, poplatky, které 

potřebují a na poplatek u doktora jim nezbude!!
Miroslav 18 let

21 DD Nepomuk Neplatit poplatky u doktora i zubaře, už takhle je toho hodně zpoplatněno v našem zdravotnictví. Marika 13 let

22 DD Jablonné v Podještědí
Myslím si, že každý pracující i lidé, kteří jsou na pracovním úřadě odvádí dost ze své mzdy na zdravotní pojištění. Tak proč by 

měli platit? A přece nemohou za to, když omarodí. A co by měl dělat člověk, který nemá peníze? Přece ho nenechají umřít? 

Pojišťovny by si měly pokrátit své odměny a nestavět si paláce.

Martina 17 let

23 DD Husita, o.p.s.

Lidé nemocní, staří či neschopní se sami o sebe starat, beroucí měsíčně přibližně 10 tis si ze svého platu musejí hradit jídlo, 

oblečení, nájem, elektřinu, vodu, plyna jiné věci. 10 tis je málo a léky a vůbec celé ošetřovné je drahé a hodně lidí si to ani 

nemůže dovolit. Když si pan Rath může v krabici od bína brát 7 milionů a dalších 30 mít pod podlahou, proč bychom měly 

platit ještě nějaké poplatky? Beztak už toho platíme víc než dost.

Eliška 16 let

24 DD a školní jídelna Čeladná Platit by se nemělo, od toho jsou daně. Marcela 17 let

25 DD Černá Voda U doktora a u zubaře by lidé platit neměli, protože už platí zdravotní pojištění - spíše by si naši politici měli snížit platy!!! Jaromír 18 let

26 DD Zlín
U lékaře a zubaře by se platit mělo, protože jsou to studovaní lidé a odborníci, pokud nimi skutečně jsou. Pokud jimi nejsou, 

mělo by se jim zaplatit za to, že dobrovolně odejdou a neudělají nám ze života peklo ! :)
Štefan 16 let
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27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně
Nevadilo by mi, že bych musela zaplatit u doktora nějaký poplatek, ale za to by nám doktoři mohli na oplátku nachystat 

nějaké občerstvení, třeba banány, zákusky nebo čokoládu. To by se mi líbilo.
Marcela 13 let

28 DD Pardubice Proč bych měl platit u doktora a u zubaře? Na to si platím pojištění. Já si další platby ze svého platu nebudu moci dovolit. Gabriel 14 let

29 DD Kroměříž

Myslíme, že nějaké základní pojištění by mělo existovat, ale doplatek také. Sama z vlastní zkušenosti již vím, že když je něco 

zadarmo tak si tak toho člověk neváží než když si na to musí vydělat nebo přispět. A zdravotní péče je vlastně takový 

produkt. Člověk kolikrát zaplatí třeba za opravu auta a nad tím se ani nepozastaví, ale jakmile má dát 30 ,- za doplatek za 

remcá. Takže nějak tak by se to mělo vyvážit. 

Natalie 17 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře Já nevím jestli se má doktorům platit a zubaři už vůbec, já se tam vždycky bojím a ještě abych platila. Kateřina 11 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá Mělo by se platit. Kdyby se neplatilo, dítě by nemohlo jít k zubaři a doktorce. Terezka 8 let

32 DD a školní jídelna Budišov

Myslím si, že poplatek 30 Kč u doktora je smysluplný. Bohužel neplní takovou funkci, jakou plnit měl. Měl by odradit 

hypochondry od častých návštěv doktorů, kteří mají  kalendáře plné lidí, jenž pomoc doktorů vůbec nepotřebují. Bohužel 

hypochondrů jsou ordinace stále plné a dostat se v malém městě k doktorovi Vám může trvat i několik týdnů. Dalším úkolem 

poplatků by mohlo být zavedení a celkové zlepšení péče o pacienty. K tomu také nedošlo aspoň ne v případě mých doktorů. 

Čekárny prázdné, vybavení chabé, přístup k pacientům hrozný a rychlost žádná. Z poplatků se stal jen boční výdělek doktorů, 

zůstávají-li peníze jim. Nezůstávají-li jim jsou výdělkem někoho jiného - nejspíše těch našich politiků, kteří si sedí na kapse a 

vydělávají kde se dá, aby ale oni sami podpořili orginace nesoukromých doktorů, to je ani nenapadne. Poplatky jsou tedy v 

tuhle chvíli dosti zbytečné. Takoví důchodci, kteří lékařskou pomoc opravdu potřebují na poplatcích přijdou o půlku důchodu 

a z té druhé půlky si nakoupí prášky, které jim doktor předepíše a tak se z doktořiny stává jeden velký kolotoč výdajů a 

výdělků a výsledek pražádný.

Tereza 18 let

33 DD Frýdek Místek

Nemělo by se platit u doktora ani u zubaře, protože by mělo být dostatek peněz vybraných od lidí na zdravotní pojištění. Tím 

pádem by takové ošetření měl platit stát, ale nikdo neví, kde tyto vybrané peníze mizí. Obyčejní lidé nemají tolik peněz, aby 

si mohli všechno platit sami. Pokud je pan doktor kapacita a dělá si svou práci dobře, proč by musel dostávat peníze jen z 

pojišťoven. 

Jiří 19 let

34 DD Semily Jo, mělo by se platit za kontroly. V akutních případech bych to dal zadáčo. Radek 14 let


