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CENOVÝ PěEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2021/CAU
ZE DNE 24. LISTOPADU 2020
O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH
CEN ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKAěI HRAZENÝCH
Z VEěEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTċNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONģ
Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona þ. 265/1991 Sb., o pĤsobnosti orgánĤ ýeské
republiky v oblasti cen, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona
þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, vydává cenový pĜedpis:

ýást I.
Vymezení pojmĤ
Pro úþely tohoto cenového pĜedpisu se rozumí
a) hrazenými zdravotními službami zdravotní služby hrazené z veĜejného zdravotního
pojištČní podle zákona þ. 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ
a doplnČní nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
b) hrazenými pĜeshraniþními službami zdravotní služby þerpané v jiném þlenském státČ EU,
pokud jde o zdravotní služby, které by byly pĜi poskytnutí na území ýeské republiky hrazeny
z veĜejného zdravotního pojištČní,
c) pojištČncem
i. pojištČnec podle zákona þ. 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ
a doplnČní nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
ii. osoba zdravotnČ pojištČná ve veĜejném systému zdravotního pojištČní v ýeské republice,
v þlenském státČ EU, ve státČ Evropského hospodáĜského prostoru nebo Švýcarské
konfederace podle naĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 883/2004 o koordinaci
systémĤ sociálního zabezpeþení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, nebo naĜízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) þ. 1231/2010, kterým se rozšiĜuje pĤsobnost naĜízení (ES)
þ. 883/2004 a naĜízení (ES) þ. 987/2009 na státní pĜíslušníky tĜetích zemí, na které se tato
naĜízení dosud nevztahují pouze z dĤvodu jejich státní pĜíslušnosti, nebo podle jiných pĜímo
použitelných pĜedpisĤ Evropské unie, nebo osoba, která je pojištČncem státu, se kterým má
ýeská republika uzavĜenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvu v oblasti sociálního
zabezpeþení zahrnující oblast zdravotního pojištČní,
iii. osoba zamČstnaná na území ýR a její rodinní pĜíslušníci pobývající s ní legálnČ na území
ýR, a to za pĜedpokladu, že zamČstnaná osoba je obþanem státu, s nímž byla uzavĜena
asociaþní dohoda upravující nároky na zdravotní péþi,
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d) pojištČncem jiného þlenského státu EU osoba, která je zdravotnČ pojištČna ve
veĜejném systému zdravotního pojištČní pouze v jiném þlenském státČ EU,
e) vládním stipendistou cizí státní pĜíslušník, který byl pĜijat ke studiu na vysoké škole
v ýeské republice na náklady þeského státu a pobírá stipendium,
f)

výpomocnou zdravotní pojišĢovnou zdravotní pojišĢovna pĜíslušná pro úhradu
zdravotních služeb v ýeské republice za pojištČnce jiného þlenského státu EU, pojištČnce
þlenského státu Evropského spoleþenství volného obchodu (ESVO) nebo pojištČnce
Švýcarské konfederace, za pĜedpokladu, že pojištČnec na území ýR pobývá a þerpá
zdravotní služby pĜi pobytu mimo pĜíslušný þlenský stát, pĜiþemž tato zdravotní pojišĢovna
uhradí zdravotní služby jménem pĜíslušné instituce zdravotního pojištČní v jiném þlenském
státČ EU, ESVO nebo ve Švýcarské konfederaci,

g) smluvním poskytovatelem zdravotních služeb poskytovatel zdravotních služeb, který má
se zdravotní pojišĢovnou, u které je pojištČnec pojištČn, nebo kterou si zvolil jako
výpomocnou zdravotní pojišĢovnu, uzavĜenou smlouvu o poskytování a úhradČ hrazených
služeb; v pĜípadČ pojištČnce jiného þlenského státu EU se za smluvního poskytovatele
zdravotních služeb považuje poskytovatel zdravotních služeb, který má uzavĜenou smlouvu
o poskytování a úhradČ hrazených služeb s alespoĖ jednou zdravotní pojišĢovnou.

ýást II.
Zdravotní služby
Oddíl A
Maximální ceny zdravotních služeb
1. Maximální cenou se tímto Cenovým pĜedpisem reguluje:
a) hodnota bodu pro zdravotní služby, kde se pro úþely vyúþtování a úhrady použije vyhláška
Ministerstva zdravotnictví þ. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonĤ
s bodovými hodnotami, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen vyhláška þ. 134/1998 Sb.),
které jsou poskytovány pojištČnci a pojištČnci jiného þlenského státu EU smluvním
poskytovatelem zdravotních služeb,
b) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánĤ státní správy hrazené
z prostĜedkĤ státního rozpoþtu,
c) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánĤ justice, státního
zastupitelství, policie nebo VČžeĖské služby ýR hrazené z prostĜedkĤ jejich vlastního
rozpoþtu,
d) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytnuté vládním stipendistĤm,
e) hodnota bodu pro neodkladnou zdravotní péþi neregulovanou podle písmen a) až d) nebo
Oddílu B poskytnutou smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
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cena zdravotních služeb v rozsahu neodkladné zdravotní péþe poskytovaných smluvním
i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékaĜství,

g) cena zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péþe poskytovaných pojištČnci
a pojištČnci jiného þlenského státu EU smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru
zubní lékaĜství hrazených z veĜejného zdravotního pojištČní.
2. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. a), d) a e) se stanoví souþinem
celkového poþtu bodĤ za zdravotní výkon a maximální ceny jednoho bodu ve výši 1,33 Kþ s tím, že
celkový poþet bodĤ za zdravotní výkon se vypoþte podle vyhlášky þ. 134/1998 Sb.
3. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. b) a c) je uvedena v PĜíloze þ. 1; jde-li
o zdravotní službu, která není uvedena v PĜíloze þ. 1, stanoví se maximální cena jako souþin
celkového poþtu bodĤ za zdravotní výkon a maximální ceny jednoho bodu ve výši 1,33 Kþ s tím, že
celkový souþet bodĤ za zdravotní výkon se vypoþte podle vyhlášky þ. 134/1998 Sb.
4. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. f) a g) poskytované poskytovateli
v oboru zubní lékaĜství je stanovena v PĜíloze þ. 2.

Oddíl B.
Pevná cena bodu neodkladné zdravotní péþe poskytované nesmluvními poskytovateli
zdravotních služeb
1. Pro stanovení ceny neodkladné zdravotní péþe, kde se pro úþely vyúþtování a úhrady použije
vyhláška þ. 134/1998 Sb., poskytované pojištČnci a pojištČnci jiného þlenského státu EU
nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, se stanoví pevná cena bodu ve výši 85 % hodnoty
bodu stanovené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví þ. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu,
výše úhrad hrazených služeb a regulaþních omezení pro rok 2021 (dále jen „vyhláška þ. 428/2020
Sb.“).
2. Jde-li o neodkladnou zdravotní péþi, kde se pro úþely vyúþtování a úhrady použije vyhláška
Ministerstva zdravotnictví þ. 134/1998 Sb., poskytovanou pojištČnci a pojištČnci jiného þlenského
státu EU nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, která byla zdravotní pojišĢovnČ vykázána
s hlavní nebo vedlejší diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení na COVID-19,
nepoužije se bod 1 a stanoví se pevná cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve
vyhlášce Ministerstva zdravotnictví þ. 428/2020 Sb.

Oddíl C.
Pevné ceny zdravotních služeb pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ pĜi þerpání
zdravotní péþe v zahraniþí
1. Cena bodu pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ pĜi þerpání neodkladné zdravotní
péþe mimo území státĤ aplikujících naĜízení o koordinaci systémĤ sociálního
zabezpeþení a mimo území státĤ, se kterými ýR uzavĜela dvoustrannou smlouvu
o sociálním zabezpeþení
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Pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ na neodkladnou zdravotní péþi þerpanou mimo území
státĤ, ve kterých se aplikují pĜedpisy EU v oblasti koordinace systémĤ sociálního zabezpeþení,
a mimo území státĤ, se kterými ýR uzavĜela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpeþení
zahrnující i nároky na zdravotní služby, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené
ve vyhlášce þ. 428/2020 Sb.
2. Cena bodu pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ pĜi þerpání neodkladné zdravotní
péþe v þlenských státech ESVO u poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného
na místní systém veĜejného zdravotního pojištČní
Pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ na neodkladnou zdravotní péþi þerpanou v þlenských
státech ESVO, pokud k þerpání došlo u místního poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného
na místní systém veĜejného zdravotního pojištČní, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu
stanovené ve vyhlášce þ. 428/2020 Sb.
3. Cena bodu pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ pĜi þerpání hrazených
pĜeshraniþních služeb a postupu podle naĜízení o koordinaci systémĤ sociálního
zabezpeþení
Pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ na hrazené pĜeshraniþní služby s výjimkou akutní lĤžkové
péþe se stanoví cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce þ. 428/2020 Sb.
Pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ na akutní lĤžkovou péþi se hospitalizace klasifikuje podle
pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientĤ1 platných pro kalendáĜní rok, ve kterém došlo
k þerpání pĜeshraniþních služeb. Náhrada nákladĤ za hospitalizaci se stanoví jako souþin pĜíslušné
relativní váhy pro rok 2021 uvedené ve vyhlášce þ. 428/2020 Sb. a technické sazby ve výši 57 297
Kþ. Postup podle vČty první až tĜetí se uplatní i pokud jde o výpoþet podle þl. 25 odst. 6 naĜízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 987/2009, kterým se stanoví provádČcí pravidla k naĜízení
(ES) þ. 883/2004 o koordinaci systémĤ sociálního zabezpeþení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

Oddíl D.
VČcnČ usmČrnČné ceny
1. VČcnČ usmČrnČnou cenou se podle tohoto cenového pĜedpisu regulují:
a) ceny zdravotních služeb nehrazených z veĜejného zdravotního pojištČní poskytnutých
pojištČnci a pojištČnci jiného þlenského státu EU poskytovatelem zdravotních služeb,
b) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péþe poskytnutých pojištČnci
a pojištČnci jiného þlenského státu EU nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
c) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péþe poskytnutých þeskému
obþanovi, který není pojištČncem,
(dále jen „cena regulované zdravotní služby“).
1

SdČlení ýeského statistického úĜadu þ. 385/2020 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientĤ CZ-DRG.
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2. Do ceny regulovaných zdravotních služeb lze promítnout pouze ekonomicky oprávnČné
náklady doložitelné z úþetnictví a pĜimČĜený zisk. Za ekonomicky oprávnČné náklady nelze uznat
zejména:
x
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x

penále, úroky z prodlení a penČžní náhrady škod související s investiþní výstavbou,
zavinČná manka,
škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraĖováním (kromČ škod zpĤsobených
živelními pohromami), vþetnČ snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob,
náhrady škod a odškodnČní,
odmČny a plnČní ve prospČch þlenĤ statutárních orgánĤ a dalších volených orgánĤ
právnických osob,
pokuty, úroky z prodlení, penále, popĜ. jiná plnČní, za nedodržení povinností podle smluv
a pĜedpisĤ (vþetnČ ekologických),
nevyužité provozní náklady spojené s pĜípravou a zabezpeþením investiþní výstavby
(zmaĜené investice),
náklady na zastavenou pĜípravu a zábČh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
pĜirážky k poplatkĤm placeným za zneþištČní ovzduší, popĜ. další platby sankþní povahy
(napĜ. za škody zpĤsobené na zemČdČlských pĤdách),
platby za promlþené dluhy,
opakovanČ zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
odpisy vyšší než odpovídá skuteþnČ uplatnČným odpisĤm podle jiného právního pĜedpisu,
odpisy majetku nabytého bezúplatným pĜevodem s výjimkou majetku pĜevedeného podle
zákona þ. 92/1991 Sb., o podmínkách pĜevodu majetku státu na jiné osoby, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ,
výdaje na reprezentaci,
poskytnuté dary,
cestovné vyplácené nad rámec jiného právního pĜedpisu,
penČžité vyrovnání (napĜ. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním
pĜedpisem,
platby pojistného na pojištČní škod zpĤsobených statutárními orgány a dalšími volenými
orgány právnických osob,
pĜíspČvky na životní pojištČní a penzijní pĜipojištČní podnikající fyzické osoby nebo þlenĤ
statutárního orgánu právnické osoby,
pojištČní rizik a pojištČní právní ochrany, s výjimkou pojištČní podle § 45 odst. 2 písm. n)
zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
odvod do státního rozpoþtu pĜi neplnČní stanoveného podílu zdravotnČ postižených
na celkovém poþtu zamČstnancĤ,
pĜíspČvky na závodní stravování zajišĢované prostĜednictvím jiných subjektĤ nad 55 % ceny
jednoho hlavního jídla v prĤbČhu jedné pracovní smČny a souþasnČ nad 70 % stravného pĜi
trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
náklady na pohonné hmoty pro soukromé úþely,
náklady na studium na stĜedních a vysokých školách a na manažerská studia,
náklady na splátky leasingové spoleþnosti za vČci, které byly dĜíve ve vlastnictví nájemce
a byly následnČ prodány leasingové spoleþnosti a pronajaty nájemcem (zpČtný leasing),
zvýšení cen vstupĤ, které v dobČ zpracování kalkulace vČcnČ usmČrĖované ceny nebyly
spotĜebovávány,
náklady spojené s dlouhodobČ nevyužitým majetkem,
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odpisy promlþených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daĖovou uznatelnost,
náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
daĖ z pĜíjmĤ právnických a fyzických osob podnikajících,
výplaty podílu na zisku,
náklady vynaložené neúþelnČ v rozporu s principem Ĝádného hospodáĜe,
zamČstnanecké benefity hrazené zamČstnavatelem (napĜ. pĜíspČvky na penzijní pojištČní,
pĜíspČvky na životní nebo kapitálové pojištČní, pĜíspČvky na ozdravné pobyty, pĜíspČvky
na dovolenou, pĜíspČvky na stavební spoĜení, odmČny pĜi životním jubileu, apod.),
náklady na reklamu a propagaci, u nichž není prokazatelné, že slouží k podpoĜe
poskytovaných zdravotních služeb, náklady na ochranné známky, náklady na sponzorování
sportovních a kulturních akcí,
nákup nápojĤ a náplní do kávovarĤ, nápojových automatĤ, apod., pokud nesplĖuje
podmínky pro poskytování ochranných nápojĤ dle NaĜízení vlády þ. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci,
náklady na jazykové kurzy pro zamČstnance, kteĜí prokazatelnČ nezastupují zamČstnavatele
v mezinárodních institucích, pravidelnČ nekomunikují se zahraniþními obchodními partnery,
pravidelnČ nejsou vysíláni na zahraniþní cesty a v souvislosti s plnČním pracovních
povinností nepracují s cizojazyþnými texty.

3. Do ceny regulovaných zdravotních služeb nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou þinnost
než poskytování zdravotních služeb, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za zdravotní služby.
4. Kalkulovaná cena regulované zdravotní služby je sestavována s využitím kalkulaþního
vzorce:
minutová režijní sazba (minutová kalkulace) * þas trvání zdravotní služby (þas výkonu) + zvlášĢ
úþtované položky
PĜitom platí, že
–

kalkulace minutové režijní sazby (minutováé kalkulace) je zpracována ve struktuĜe podle pĜílohy
þ. 1 k vyhlášce þ. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, a zahrnuje:
1) pĜímý materiál obsahující základní spoleþný materiál, který lze použít u všech
poskytovaných zdravotních služeb, s výjimkou zvlášĢ úþtovaných položek, a dále s výjimkou
zvlášĢ úþtovaných léþivých pĜípravkĤ, zvlášĢ úþtovaného materiálu a stomatologických
výrobkĤ u služeb hrazených z veĜejného zdravotního pojištČní,
2) pĜímé mzdy obsahující mzdy pracovníkĤ související se všemi poskytovanými zdravotními
službami,
3) ostatní pĜímé náklady obsahující zákonné sociální a zdravotní pojištČní
v návaznosti na pĜímé mzdy,
4) nepĜímé náklady,
5) ostatní náklady,
6) pĜimČĜený zisk,
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–

–

–



33

VĚSTNÍK MZ ČR

kalkulace minutové režijní sazby (minutová kalkulace) vychází z þasového fondu ordinaþní doby
(poþet minut/rok) po odeþtení plánované dovolené a nepĜítomnosti nad rámec dovolené (úþast
na semináĜích, školeních apod.),
jako zvlášĢ úþtovaná položka mĤže být k výkonu vykázán pouze léþivý pĜípravek, potravina pro
zvláštní lékaĜské úþely, zdravotnický prostĜedek nebo stomatologický výrobek pĜi výkonu
jednoznaþnČ spotĜebovaný, který není zahrnut do minutové kalkulace,
u zvlášĢ úþtované položky se vykazuje její druh a spotĜebované množství.

5. PĜimČĜeným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající obvyklému
zisku dlouhodobČ dosahovanému pĜi srovnatelných ekonomických þinnostech, který zajišĢuje
pĜimČĜenou návratnost použitého kapitálu v pĜimČĜeném þasovém období. PĜimČĜený zisk lze
uplatnit i k poĜizovací cenČ zvlášĢ úþtované položky doložitelné z úþetnictví.

Oddíl E.
Regulace ceny testování na onemocnČní COVID-19 pro samoplátce
V pĜípadČ poskytnutí zdravotní služby za pĜímou úhradu a v souvislosti s diagnózami U07.1 –
COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení na COVID-19 nebo za úþelem vylouþení tČchto diagnóz
pojištČnci, pojištČnci jiného þlenského státu EU nebo þeskému obþanovi, který není pojištČncem,
se reguluje:
1. maximální cenou ve výši 1 310 Kþ bez DPH zdravotní služba detekce nukleové kyseliny
SARS-COV-2 pomocí metody PCR,
2. maximální cenou ve výši 200 Kþ bez DPH zdravotní služba odbČru biologického materiálu
jiného než krev na laboratorní vyšetĜení podle bodu 1, a
3. vČcnČ usmČrnČnou cenou pĜeprava biologického materiálu podle bodu 2 do místa provedení
zdravotních služeb podle bodu 1; do vČcnČ usmČrnČné ceny lze promítnout pouze
ekonomicky oprávnČné náklady této pĜepravy doložitelné z úþetnictví a zisk až do výše 10 %
tČchto nákladĤ, a
4. maximální cenou ve výši 351 Kþ bez DPH zdravotní služba vyšetĜení na pĜítomnost antigenu
viru SARS-COV-2, pĜiþemž tato cena zahrnuje odbČr biologického materiálu, jeho
zpracování, testovací kit na antigenní test, vyhodnocení testu, spotĜebované osobní
ochranné prostĜedky a zápis do Informaþního systému infekþních nemocí spravovaného
Ústavem zdravotnických informací a statistiky ýeské republiky;
v tČchto pĜípadech se nepoužije Oddíl D.

Oddíl F.
Náhrada cestovních nákladĤ
Výše náhrady cestovních nákladĤ pojištČnci, který využil k pĜepravČ soukromé vozidlo Ĝízené jinou
osobou v souladu s § 37 odst. 2 zákona þ. 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ
a doplnČní nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, se stanoví souþinem
poþtu kilometrĤ pĜepravy a sazby na kilometr pĜepravy.
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Sazba na kilometr pĜepravy se stanoví podle následujícího vzorce:
sazba na kilometr pĜepravy = x + (6*y)/100,
kde x je sazba základní náhrady za používání osobních silniþních motorových vozidel, y je výše
prĤmČrné ceny benzinu automobilového 95 oktanĤ, uvedené ve vyhlášce Ministerstva práce
a sociálních vČcí o zmČnČ sazby základní náhrady za používání silniþních motorových vozidel
a stravného a o stanovení prĤmČrné ceny pohonných hmot pro úþely poskytování cestovních
náhrad, ve znČní úþinném v roce 2021.

ýást III.
Zrušovací ustanovení
Tímto Cenovým pĜedpisem se ruší Cenový pĜedpis Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU ze dne
10. prosince 2019 (VČstník Ministerstva zdravotnictví þ. 12/2019), Cenový pĜedpis Ministerstva
zdravotnictví 7/2020/CAU ze dne 17. bĜezna 2020 (VČstník Ministerstva zdravotnictví 3/2020) a
Cenový pĜedpis Ministerstva zdravotnictví 8/2020/CAU ze dne 14. kvČtna 2020 (VČstník
Ministerstva zdravotnictví 6/2020) .

ýást IV.
Úþinnost
Cenový pĜedpis nabývá úþinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr zdravotnictví:
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
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PƎílohaē.1

Specifické zdravotní výkony (maximální ceny a urþené podmínky)

I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VċCÍ, ÚěAD PRÁCE ýR,
ORGÁNY SOCIÁLNċ-PRÁVNÍ OCHRANY DċTÍ, ýESKÁ SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEýENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEýENÍ1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 19), 20)

Maximální
cena
(cena bez DPH)

A. Oblast dĤchodového a nemocenského pojištČní, státní sociální
podpory, pomoci v hmotné nouzi a péþe o rodinu a dítČ, sociálních
služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
1. LékaĜský nález – komplexní vyšetĜení zdravotního stavu osoby vþetnČ vyplnČní
pĜíslušného tiskopisu pro úþely posouzení zdravotního stavu ve vČcech sociálního
zabezpeþení

689 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
2. LékaĜský nález – cílené vyšetĜení zdravotního stavu osoby vþetnČ vyplnČní pĜíslušného
tiskopisu pro úþely posouzení zdravotního stavu ve vČcech sociálního zabezpeþení

348 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + 1 administrativní úkon)
3. VyjádĜení lékaĜe na pĜíslušném tiskopise pro úþely umístČní osoby do zaĜízení sociálních
služeb

306 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
4. VyjádĜení lékaĜe o zdravotním stavu
– nezletilého dítČte pro úþely umístČní do zaĜízení pro výkon ústavní výchovy
a zaĜízení pro dČti vyžadující okamžitou pomoc
– nezletilého dítČte pro úþely svČĜení do náhradní rodinné péþe

505 Kþ

– dítČte, u nČhož je podezĜení, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu
v souvislosti s trestným þinem nebo pĜestupkem
(cílené vyšetĜení lékaĜem)
5. VyjádĜení lékaĜe o zdravotním stavu
– osoby pro úþely posouzení vhodnosti stát se pČstounem nebo osvojitelem
– dítČte, které nemá na území ýR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na
území ýR po dobu nejménČ 90 dnĤ, ani není oprávnČno podle zvláštního právního
pĜedpisu trvale pobývat na území ýR

505 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + administrativní úkon)
6. VyjádĜení lékaĜe ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítČte, rodiþe nebo jiné osoby
odpovČdné za výchovu dítČte pro úþely sociálnČ právní ochrany dČtí
(administrativní úkon)

102 Kþ
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7. Nezbytná administrativní þinnost lékaĜe související se zapĤjþením zdravotnické
dokumentace pro úþely resortu práce a sociálních vČcí
(administrativní úkon + prokazatelnČ vynaložené náklady na doporuþené poštovné)
8. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta, žadatele o
pĜíspČvek na péþi, pokud následná nebo dlouhodobá lĤžková péþe pro tutéž nemoc nebo
úraz trvá nepĜetržitČ déle než 60 dnĤ
(podrobný výpis ze
administrativní úkon)

zdravotnické

dokumentace

hospitalizovaného

pacienta

ČÁSTKA 14/2020

102 Kþ +
doporuþené
poštovné
409 Kþ

+

9. VyjádĜení (potvrzení) lékaĜe o zdravotním stavu obþana pro úþely nepojistných
sociálních dávek

102 Kþ

(administrativní úkon)

B1. Oblast zamČstnanosti
1. a) VyšetĜení zdravotního stavu uchazeþe o zamČstnání nebo osoby se zdravotním
postižením registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékaĜství na žádost
úĜadu práce za úþelem zprostĜedkování vhodného zamČstnání nebo pracovního uplatnČní
odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, pĜíp. hodnocení schopnosti být zaĜazen do
rekvalifikace

246 Kþ

b) VyšetĜení pro zaĜazení na veĜejnou službu
(cílené vyšetĜení praktickým lékaĜem)
2. VyjádĜení registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékaĜství o
zdravotním stavu osoby pĜed nástupem do urþeného rekvalifikaþního kurzu pro potĜeby
úĜadu práce

162 Kþ

(kontrolní vyšetĜení praktickým lékaĜem)
3. VyjádĜení registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékaĜství k vhodnosti
zprostĜedkovávaného zamČstnání na žádost úĜadu práce

162 Kþ

(kontrolní vyšetĜení praktickým lékaĜem)
4. VyjádĜení poskytovatele pracovnČlékaĜských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního
pomČru osoby se zdravotním postižením

162 Kþ

(kontrolní vyšetĜení lékaĜem)
5. CílenČ zamČĜená ergodiagnostika provedená rehabilitaþním lékaĜem pro úþely
zamČstnanosti na základČ speciálních vyšetĜovacích metod (zvlášĢ úþtovaných)

482 Kþ

(cílené vyšetĜení odborníkem v oboru rehabilitaþní a fyzikální medicíny)
6. Cílené vyšetĜení psychologem pro úþely zamČstnanosti à 60 minut

794 Kþ

(cílené psychologické vyšetĜení)
7. Polyelektromyografické vyšetĜení pro úþely zamČstnanosti se zamČĜením
a) jen na horní konþetiny
b) na celkové pohybové stereotypy

a) 522 Kþ
b) 1 044 Kþ
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(polyelektromyografické vyšetĜení)
8. Dynamometrie s použitím pĜístrojĤ pro úþely zamČstnanosti provedená nelékaĜským
zdravotnickým pracovníkem

192 Kþ

(vyšetĜení s použitím pĜístroje)
9. Kineziologický rozbor pro úþely zamČstnanosti provedený fyzioterapeutem

561 Kþ

(kineziologický rozbor)
10. Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro úþely
zamČstnanosti provedené ergoterapeutem (každá modelová situace zvlášĢ)

280 Kþ

(individuální ergoterapie základní)
11. Nezbytná administrativní þinnost lékaĜe související se zapĤjþením zdravotnické
dokumentace pro úþely resortu práce a sociálních vČcí
(administrativní úkon + prokazatelnČ vynaložené náklady na doporuþené poštovné)
12. Cílené vyšetĜení neurologem pro úþely zamČstnanosti

102 Kþ +
doporuþené
poštovné
482 Kþ

(cílené neurologické vyšetĜení)
13. Standardní vyšetĜení EEG pro úþely zamČstnanosti (jen technické provedení)

805 Kþ

(vyšetĜení elektroencefalogramem)
14. VyšetĜení zdravotního stavu obþana, vþetnČ vyplnČní pĜíslušného tiskopisu pro úþely
posouzení zdravotní zpĤsobilosti k Ĝízení motorového vozidla

639 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
15. Standardní vyšetĜení EEG pro úþely zamČstnanosti (vyhodnocení)

471 Kþ

(vyhodnocení elektroencefalogramu)
16. Vydání potvrzení o doþasné neschopnosti uchazeþe o zamČstnání plnit povinnosti
uchazeþe o zamČstnání z dĤvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeþe o zamČstnání

102 Kþ

(administrativní úkon)
17. Vydání potvrzení o ošetĜení nebo vyšetĜení uchazeþe o zamČstnání poskytovatelem
zdravotních služeb na žádost uchazeþe o zamČstnání

102 Kþ

(administrativní úkon)

B2. Oblast zamČstnanosti a pracovní rehabilitace - cílená þi komplexní
ergodiagnostika provedená Ergodiagnostickými centry
1. Komplexní vstupní vyšetĜení lékaĜem rehabilitaþní a fyzikální medicíny
(ergodiagnostikem) vþetnČ studia zdravotnické dokumetace klienta a sestavení plánu
ergodiagnostiky

1 194 Kþ

2. Ergoterapeutické vyšetĜení základní

625 Kþ

3. AMAS - sebehodnocení

137 Kþ
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4. Testy funkþní motoriky ruky (Purdue – Pegboard #32020, Jebsen-Taylor)

434 Kþ

5. VyšetĜení stisku – dynamometrie Jamar

147 Kþ

6. Sebehodnocení bolesti (projekþní sebehodnocení a VAS)

66 Kþ

7. Pracovní kĜivka

270 Kþ

8. Dotazník WHO DAS II

145 Kþ

9. VyšetĜení þití

67 Kþ

10. Struktura dne

69 Kþ

11. Dotazník zájmĤ

69 Kþ

12. Funkþní test sobČstaþnosti – základní a vybrané instrumentální aktivity denního života

312 Kþ

13. Orientaþní posouzení kognitivních funkcí – LOTCA a doplĖkové kognitivní testy

1 023 Kþ

14. Modelové þinnosti profesnČ cílené (kalkulace pro 4 modelové þinnosti)

1 137 Kþ

15. Isernhagen WS - kompletní testování dle metodiky

4 178 Kþ

16. Kineziologický rozbor – držení tČla, pohyblivost páteĜe, stoj, chĤze, sed, orientaþnČ
svalová síla a rozsah pohybu

525 Kþ

17. Goniometrie

104 Kþ

18. Svalový test

205 Kþ

19. Testování stability a rovnováhy

103 Kþ

20. VyšetĜení hybnosti u centrálních paréz

205 Kþ

21. Psychologická diagnostika základní (do 4 hodin)

3 487 Kþ

22. Psychologická diagnostika – rozšíĜení psychologického vyšetĜení (vykazuje se
v návaznosti na základní psychologické vyšetĜení po naplnČní þasové nároþnosti á 2
hodiny práce s klientem až do poþtu 4x)

1 091 Kþ

23. Sociální šetĜení

362 Kþ

(administrativní úkon)
24. Vypracování ZávČreþné zprávy z ergodiagnostiky lékaĜem rehabilitaþní a fyzikální
medicíny (ergodiagnostikem)
(administrativní úkon)

3 114 Kþ
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25. ZávČreþná konference ergodiagnostiky lékaĜem rehabilitaþní a fyzikální medicíny – 20
minut

39

267 Kþ

(administrativní úkon)
26. Bicyklová ergometrie

1 232 Kþ

27. Spiroergometrie

2 496 Kþ

28. Logopedické vyšetĜení – 90 minut

930 Kþ

29. VyšetĜení speciálním pedagogem – 90 minut

930 Kþ

30. LékaĜské konziliární vyšetĜení specialistou oboru – cílené 30 minut

589 Kþ

31. Modelové þinnosti speciální fyzické, manipulace s bĜemeny a pracovní polohy
(kalkulace pro soubor 10 modelových testování)
32. Nezbytná administrativní þinnost a organizace celé ergodiagnostiky

2 300 Kþ

531 Kþ

(administrativní úkon)

II. MINISTERSTVO OBRANY 8), 9), 10)
1. VyplnČní zdravotnické þásti dotazníku registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné
praktické lékaĜství

306 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
2. LékaĜská prohlídka zubním lékaĜem registrujícího poskytovatele v oboru zubní lékaĜství

115 Kþ

(cílené akutní vyšetĜení)
3. Vyhodnocení dotazníku lékaĜem odvodní komise

102 Kþ

(administrativní úkon)
4. LékaĜská prohlídka uchazeþe o povolání do služebního pomČru vojáka z povolání nebo
zaĜazení do aktivní zálohy

639 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
5. LékaĜská prohlídka obþana nebo vojáka v záloze lékaĜi pĜezkumné komise

639 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
6. LékaĜská prohlídka obþana nebo vojáka v záloze pĜi posuzování stupnČ zdravotní
zpĤsobilosti mimo pĜezkumné Ĝízení

162 Kþ

(kontrolní vyšetĜení lékaĜem)

III. MINISTERSTVO VNITRA 11), 12), 13), 14), 15), 16)
1. LékaĜská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zranČné osoby
(administrativní výkon)

102 Kþ
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2. LékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladČ zdravotnické
dokumentace

ČÁSTKA 14/2020

306 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
3. LékaĜská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezĜelé ze spáchání násilného trestného
þinu

343 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + administrativní úkon)
4. Klinické vyšetĜení osoby podezĜelé z požití alkoholu

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
5. Klinické vyšetĜení osoby podezĜelé z požití alkoholu spojené s odbČrem žilní krve

297 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + odbČr krve ze žíly u dospČlého)
6. Klinické vyšetĜení osoby pĜi podezĜení z požití þi podání návykových, psychotropních
a jiných látek než alkoholu

639 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
7. OdbČr žilní krve osoby pĜi podezĜení z požití nebo podání návykové, psychotropní þi jiné
látky

51 Kþ

(odbČr krve ze žíly u dospČlého)
8. Laboratorní vyšetĜení hladiny alkoholu v krvi
a) Widmarkova zkouška

a) 94 Kþ

b) specifické stanovení plynovou chromatografií

b) 596 Kþ

(stanovení tČkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou
chromatografií)
9. Prohlídka osoby pĜed jejím umístČním v policejní cele s vystavením lékaĜské zprávy

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
10. Prohlídka tČhotné ženy pĜed jejím umístČním v policejní cele s vystavením lékaĜské
zprávy

343 Kþ

(cílené vyšetĜení gynekologem)
11. Vystavení lékaĜské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele
v souvislosti s jejím onemocnČním

102 Kþ

(administrativní úkon)
12. Vystavení lékaĜské zprávy o možnosti dalšího pobytu tČhotné ženy v policejní cele
v souvislosti s jejím onemocnČním a graviditou

102 Kþ

(administrativní úkon)
13. VyšetĜení
osoby
cizince
s vystavením lékaĜské zprávy
(cílené vyšetĜení lékaĜem)

pĜed

vrácením

nebo

policejním

prĤvozem

246 Kþ
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14. VyšetĜení
dítČte
cizince
s vystavením lékaĜské zprávy

pĜed

vrácením

nebo

policejním

prĤvozem

403 Kþ

15. VyšetĜení osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánĤm ýeské republiky
s vystavením lékaĜské zprávy

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
16. VyšetĜení dítČte cizince vráceného orgány cizího státu orgánĤm ýeské republiky
s vystavením lékaĜské zprávy

403 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ ěEDITELSTVÍ CEL 12), 16)
1. VyšetĜení tČlní dutiny za úþelem zjištČní pĜítomnosti cizího pĜedmČtu

445 Kþ

(cílené vyšetĜení chirurgem + administrativní úkon)
2. VyšetĜení osoby z dĤvodu kontroly pod sádrovou fixací za úþelem zjištČní pĜítomnosti
cizího pĜedmČtu

404 Kþ

(RTG kostí a kloubĤ konþetin + administrativní úkon)
3. VyšetĜení osoby za úþelem zjištČní pĜítomnosti cizího pĜedmČtu pod protézou konþetiny

445 Kþ

(cílené vyšetĜení všeobecným chirurgem + administrativní úkon)
4. VyšetĜení osoby z dĤvodu kontroly protézy oþního bulbu za úþelem zjištČní pĜítomnosti
cizího pĜedmČtu

445 Kþ

(cílené vyšetĜení oftalmologem + administrativní úkon)
5. Rtg vyšetĜení žaludku se zamČĜením na požití cizích pĜedmČtĤ

945 Kþ

(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon)
6. Rtg vyšetĜení tlustého stĜeva pĜi podezĜení na pĜítomnost cizích pĜedmČtĤ

1 358 Kþ

(Rtg vyšetĜení tlustého stĜeva + administrativní úkon)
7. Klinické vyšetĜení osoby pĜed rtg vyšetĜením žaludku a rtg vyšetĜením tlustého stĜeva
nebo CT vyšetĜení pĜi podezĜení na pĜítomnost cizích pĜedmČtĤ

445 Kþ

(cílené vyšetĜení všeobecným chirurgem + administrativní úkon)
8. Laboratorní vyšetĜení biologického materiálu u polykaþĤ drog na pĜítomnost drog

675 Kþ

(cílený imunochemický záchyt drog a léþiv + administrativní úkon)
9. Laboratorní vyšetĜení hladiny alkoholu v krvi
a) Widmarkova zkouška

a) 94 Kþ

b) specifické stanovení plynovou chromatografií

b) 596 Kþ

(stanovení tČkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou
chromatografií)
10. Klinické vyšetĜení osoby podezĜelé z požití alkoholu spojené s odbČrem žilní krve

297 Kþ
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(cílené vyšetĜení lékaĜem + odbČr krve ze žíly u dospČlého)
11. Klinické vyšetĜení osoby pĜi podezĜení z požití návykových, psychotropních
a jiných látek s výjimkou alkoholu

639 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
12. OdbČr biologického materiálu u dospČlé osoby pĜi podezĜení z požití návykové,
psychotropní þi jiné látky

51 Kþ

(odbČr krve ze žíly u dospČlého)
13. Nezbytná administrativní þinnost lékaĜe

102 Kþ

(administrativní úkon)
14. Vystavení lékaĜského posudku o zpĤsobilosti k zajištČní osoby v souvislosti
s jejím onemocnČním

102 Kþ

(administrativní úkon)
15. VyšetĜení osoby pĜed jejím zajištČním k vystavení lékaĜského posudku

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
16. VyšetĜení osoby pĜed jejím umístČním v policejní cele s vystavením lékaĜského
posudku

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
17. VyšetĜení tČhotné ženy pĜed jejím umístČním v policejní cele s vystavením lékaĜského
posudku

343 Kþ

(cílené vyšetĜení gynekologem)
18. Vystavení lékaĜského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele
v souvislosti s jejím onemocnČním

102 Kþ

(administrativní úkon)
19. Vystavení lékaĜského posudku o možnosti
v policejní cele v souvislosti s jejím onemocnČním

dalšího

pobytu

tČhotné

ženy

102 Kþ

(administrativní výkon)
20. CT vyšetĜení pĜi podezĜení na pĜítomnost cizích pĜedmČtĤ
a) bez použití kontrastní látky
b) s podáním kontrastní látky

a) 1 511 Kþ
b) 1 677 Kþ +
cena kontrastní
látky

(CT vyšetĜení bez použití kontrastní látky; CT vyšetĜení tČla s podáním kontrastní látky,
per os, event. per rectum + administrativní úkon)

V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 12), 17), 18)
1. VyjádĜení (potvrzení) lékaĜe o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím
nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léþení naĜízeném soudem
(administrativní úkon)

102 Kþ

ČÁSTKA 14/2020



VĚSTNÍK MZ ČR

2. Podrobná lékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím
nebo soudem zpracovaná na základČ zdravotnické dokumentace
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306 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
3. LékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léþení naĜízeném soudem zpracovaná na
základČ zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu

621 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika
profesionálního poškození nebo posouzení zmČny formy ochranného léþení a schopnosti
dodržovat léþebný režim)
4. LékaĜská zpráva o lékaĜském vyšetĜení osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léþení naĜízeném soudem (cílené vyšetĜení
lékaĜem)

246 Kþ

5. LékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištČném lékaĜskou prohlídkou obsahující
celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem
nebo týkající se pacienta v ochranném léþení naĜízeném soudem

953 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika
profesionálního poškození nebo posouzení zmČny formy ochranného léþení a schopnosti
dodržovat léþebný režim)
6. Zdravotní prohlídka mladistvých a osob, které mohou být objektem násilí, ve výkonu
vazby nebo trestu odnČtí svobody

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
7. Zdravotní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnČtí svobody pĜed
eskortou a po eskortČ

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
8. Zdravotní prohlídka po použití donucovacích prostĜedkĤ

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
9. Klinické vyšetĜení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnČtí svobody podezĜelé
z požití alkoholu

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
10. Klinické vyšetĜení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnČtí svobody podezĜelé
z požití alkoholu spojené s odbČrem krve

297 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + odbČr krve ze žíly u dospČlého)
11. Klinické vyšetĜení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnČtí svobody pĜi podezĜení
z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu

639 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
12. OdbČr biologického materiálu u dospČlé osoby pĜi podezĜení z požití návykové,
psychotropní þi jiné látky
(odbČr krve ze žíly u dospČlého)

51 Kþ

44

VĚSTNÍK MZ ČR



13. Laboratorní vyšetĜení hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška
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94 Kþ

(stanovení tČkavých redukujících látek)
14. VyšetĜení osoby – cizince pĜed vyhoštČním s vystavením lékaĜské zprávy

246 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)

VI. EVROPSKÁ UNIE – aplikace naĜízení 883/04, 987/09, 1231/10
1. VyjádĜení lékaĜe

1 362 Kþ

- na tiskopise E 213
- na formuláĜi Podrobná lékaĜská zpráva (Detailed Medical Report)
(komplexní vyšetĜení lékaĜem + 4x administrativní úkon)
2. VyjádĜení lékaĜe

306 Kþ

– na tiskopise E 116
– k formuláĜi E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetĜení
pacienta
- na formuláĜi Základní lékaĜská zpráva (Basic Medical Report)
(podrobný výpis z dokumentace)
3. VyjádĜení lékaĜe (potvrzení) o zdravotním stavu (souþást formuláĜe, popĜípadČ pĜíloha k
formuláĜi)
– k formuláĜi E 404, E 407, E 406F a k fomuláĜi SED F024, F025, F026, F027
– pokud je požadováno vyšetĜení pacienta k
– formuláĜi E 107 – bod 8 - LékaĜská zpráva pĜiložena
– formuláĜi E 112, (S2) – bod 4 - Zpráva našeho ošetĜujícího lékaĜe
– formuláĜi E 123 (DA1) – bod 4 - Zpráva našeho ošetĜujícího lékaĜe
– formuláĜi E 202 – bod 10.1 a 10.2 - Viz pĜiložená lékaĜská zpráva

a) dospČlí a
dČti nad 6 let
451 Kþ
b) dČti do 6 let
607 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + 2x administrativní úkon)
4. Podrobná lékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základČ
zdravotnické dokumentace
– vyplnČní dodateþné stránky þ. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláĜe E 213, je-li požadováno

306 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
5. VyjádĜení lékaĜe (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu osoby pro potĜeby
formuláĜĤ
– E 202 – dodateþná stránka þ. 1 – bod 4 (není-li vyplĖován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodateþná stránka þ. 2 – bod 4 (není-li vyplĖován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodateþná stránka þ. 1 – bod 4 (není-li vyplĖován celý tiskopis E 404)
– dodateþná stránka þ. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádĜení lékaĜe)
– E 302 bod 4.1

102 Kþ

(administrativní úkon)
6. Nezbytná administrativní þinnost lékaĜe související se zapĤjþením zdravotnické
dokumentace pro úþely vyplnČní evropských formuláĜĤ

102 Kþ +
doporuþené
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(administrativní úkon + prokazatelnČ vynaložené náklady na doporuþené poštovné)

45

poštovné

VII. SPRÁVNÍ ÚěADY 21), 22)
VyšetĜení zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní zpĤsobilosti zdravotnických
pracovníkĤ, vþetnČ vyplnČní pĜíslušného tiskopisu, jde-li o vyžádání správního úĜadu, který
vydal oprávnČní k poskytování zdravotních služeb

639 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
Detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR, pokud je zdravotní služba
správním úĜadem vyžádána v souvislosti s diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 –
PodezĜení na COVID-19

1 310 Kþ

OdbČr biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšetĜení detekce nukleové
kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR, pokud je zdravotní služba správním úĜadem
vyžádána v souvislosti s diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení na
COVID-19

200 Kþ

VyšetĜení na pĜítomnost antigenu viru SARS-COV-, pokud je zdravotní služba správním
úĜadem vyžádána v souvislosti s diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení
na COVID-19, pĜiþemž tato cena zahrnuje odbČr biologického materiálu, jeho zpracování,
testovací kit na antigenní test, vyhodnocení testu, spotĜebované osobní ochranné
prostĜedky a zápis do Informaþního systému infekþních nemocí spravovaného Ústavem
zdravotnických informací a statistiky ýeské republiky

351 Kþ

Výše uvedenými úĜednČ stanovenými maximálními cenami se rozumí ceny bez danČ
z pĜidané hodnoty.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)

14)

Zákon þ. 582/1991 Sb., o organizaci a provádČní sociálního zabezpeþení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 155/1995 Sb., o dĤchodovém pojištČní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 435/2004 Sb., o zamČstnanosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoĜe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o zmČnČ souvisejících
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 359/1999 Sb., o sociálnČ-právní ochranČ dČtí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišĢování (branný zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
Vyhláška þ. 357/2016 Sb., o zdravotní zpĤsobilosti k výkonu vojenské þinné služby.
Vyhláška þ. 328/2016 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorĤ vojenských dokladĤ a nakládání s nimi a
vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení.
Zákon þ. 273/2008 Sb., o Policii ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 141/1961 Sb., o trestním Ĝízení soudním (trestní Ĝád), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincĤ na území ýeské republiky a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)

22)
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Zákon þ. 65/2017 Sb., o ochranČ zdraví pĜed škodlivými úþinky návykových látek, ve znČní zákona þ.
183/2017 Sb.
Zákon þ. 17/2012 Sb., o Celní správČ ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 99/1963 Sb., Obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 555/1992 Sb., o VČzeĖské službČ a justiþní stráži ýeské republiky, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
Zákon þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmČnách nČkterých zákonĤ (zákon o
silniþním provozu), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti a specializované
zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
Zákon þ. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpĤsobilosti k výkonu nelékaĜských
zdravotnických povolání lékaĜe a k výkonu þinností souvisejících o poskytování zdravotní péþe a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o nelékaĜských zdravotnických povolání), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
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PƎílohaē.2

Zdravotní služby poskytované zubními lékaĜi (maximální ceny)
Maximální
cena

Kód

Název výkonu

00900

Komplexní vyšetĜení zubním lékaĜem pĜi registraci pojištČnce nebo pĜi
opakovaném založení zdravotnické dokumentace

644 Kþ

00901

Opakované komplexní vyšetĜení a ošetĜení registrovaného pojištČnce –
preventivní prohlídka

592 Kþ

00902

Péþe o registrovaného pojištČnce nad 18 let vČku

426 Kþ

00903

Vyžádané vyšetĜení odborníkem nebo specialistou

462 Kþ

00904

Stomatologické vyšetĜení registrovaného pojištČnce do dne dosažení 10 let
v rámci registrace a preventivní péþe

163 Kþ

00906

Stomatologické vyšetĜení a ošetĜení registrovaného pojištČnce do dne dosažení
6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojištČnce

150 Kþ

00907

Stomatologické ošetĜení registrovaného pojištČnce od 6 let do dne dosažení 15
let

117 Kþ

00908

Akutní vyšetĜení a ošetĜení neregistrovaného pojištČnce – i v rámci
pohotovostní služby

462 Kþ

00909

Klinické stomatologické vyšetĜení

540 Kþ

00910

Zhotovení intraorálního rentgenového snímku

98 Kþ

00911

Zhotovení extraorálního rentgenového snímku

299 Kþ

00913

Zhotovení ortopantomogramu

364 Kþ

00914

Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku

111 Kþ

00915

Zhotovení telerentgenového snímku lbi

358 Kþ

00916

Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale

156 Kþ

00917

Anestézie infiltraþní

130 Kþ

00920

OšetĜení stálého zubu fotokompozitní výplní

00921

OšetĜení stálého zubu plastickou výplní

741 Kþ

00922

OšetĜení doþasného zubu plastickou výplní

579 Kþ

00924

Endodontické ošetĜení – doþasný zub

351 Kþ

00925

Primární endodontické ošetĜení – stálý zub – v rozsahu ĜezákĤ a špiþákĤ

351 Kþ

00926

Primární endodontické ošetĜení – stálý zub – v rozsahu molárĤ a premolárĤ

351 Kþ

00931

Komplexní léþba chronických onemocnČní parodontu v rámci pravidelné
parodontologické péþe

00932

Léþba chronických onemocnČní parodontu

390 Kþ

00933

Chirurgická léþba onemocnČní parodontu malého rozsahu

592 Kþ

00934

Chirurgická léþba onemocnČní parodontu velkého rozsahu

1 437 Kþ

1 034 Kþ

1 112 Kþ

00935

Subgingivální ošetĜení

116 Kþ

00936

Odebrání transplantátu

787 Kþ

00937

Artikulace chrupu

569 Kþ

00938

PĜechodné dlahy ke stabilizaci zubĤ s oslabeným parodontem

00940

Komplexní vyšetĜení a návrh léþby onemocnČní ústní sliznice v rámci pravidelné
specializované péþe

00941

Kontrolní vyšetĜení a léþba onemocnČní ústní sliznice

85 Kþ
1 112 Kþ
397 Kþ
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00943

MČĜení galvanických proudĤ

121 Kþ

00944

Signální výkon epizody péþe/kontaktu u pacientĤ od 18 let vČku v souvislosti
s vyšetĜením v ordinaci zubního lékaĜe

78 Kþ

00946

Opakované komplexní vyšetĜení a ošetĜení registrovaného pojištČnce –
preventivní prohlídka I

495 Kþ

00947

Péþe o registrovaného pojištČnce nad 18 let vČku I

348 Kþ

00948

ZajištČní suturou v rámci výkonu extrakce

176 Kþ

00949

BČžná extrakce doþasného zubu

176 Kþ

00950

Extrakce stálého zubu nebo doþasného moláru s neresorbovanými koĜeny

455 Kþ

00951

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

780 Kþ

00952

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

1 677 Kþ

00953

Chirurgické ošetĜování retence zubĤ otevĜenými metodami

826 Kþ

00954

Periapikální chirurgie

553 Kþ

00955

Chirurgie mČkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu

592 Kþ

00956

Chirurgie mČkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu

1 177 Kþ

00957

Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

592 Kþ

00958

Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

982 Kþ

00959

Intraorální incize

202 Kþ

00960

Zevní incize

787 Kþ

00961

OšetĜení komplikací chirurgických výkonĤ v dutinČ ústní

00962

Konzervativní léþba temporomandibulárních poruch

397 Kþ

00963

Injekce i. m., i. v., i. d., s. c.

137 Kþ

00964

Konzervativní léþba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem

787 Kþ

00968

Stomatochirurgické vyšetĜení a ošetĜení neregistrovaného pojištČnce PZL stomatochirurgem

00970

Sejmutí fixní náhrady

189 Kþ

00971

Provizorní ochranná korunka

241 Kþ

00973

Úprava snímatelné náhrady v ordinaci

78 Kþ

00974

Odevzdání stomatologického výrobku

0 Kþ

00976

Stomatologické vyšetĜení a ošetĜení pojištČnce s poruchou autistického spektra
þi jinou psychiatrickou diagnózou

654 Kþ

00977

Aplikace prefabrikovené korunky na doþasný zub

787 Kþ

00978

Sedace nezletilého pojištČnce midazolamem pĜi ambulantním stomatologickém
ošetĜení

00979

Sedace nezletilého pojištČnce
stomatologickém ošetĜení

00981

Diagnostika ortodontických anomálií

00982

Zahájení léþby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1
zubní oblouk

1 834 Kþ

00983

Kontrola léþby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického
aparátu

1 131 Kþ

00984

Kontrola léþby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního
ortodontického aparátu

303 Kþ

00985

Ukonþení léþby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického
aparátu

991 Kþ

oxidem

dusným

78 Kþ

pĜi

ambulantním

1 307 Kþ

1 177 Kþ
657 Kþ
850 Kþ
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Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi rĤstu a vývoje

316 Kþ

00987

Stanovení fáze rĤstu

00988

Analýza telerentgenového snímku lbi

170 Kþ

00989

Analýza ortodontických modelĤ

449 Kþ

00990

Diagnostická pĜestavba ortodontického modelu

672 Kþ

00991

Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku

251 Kþ

00992

Nasazení extraorálního tahu nebo obliþejové masky

302 Kþ

00993

Navázání parciálního oblouku

429 Kþ

00994

Zahájení léþby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem
na 1 zubní oblouk

VysvČtlení zkratek:
PZL
PA
CH
PE
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praktický zubní lékaĜ
parodontolog
stomatochirurg
pedostomatolog

82 Kþ

1 273 Kþ

