
CENOVÝ P EDPIS  MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2023/CAU 
ZE DNE 11. LISTOPADU 2022 

 
O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH 
CEN ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKA I HRAZENÝCH 
Z VE EJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠT NÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKON  

 
Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona . 265/1991 Sb., o p sobnosti orgán  eské 
republiky v oblasti cen, ve zn ní pozd jších p edpis , a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona 
. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis , vydává cenový p edpis: 

 
 

ást I. 
Vymezení pojm  

 
Pro ú ely tohoto cenového p edpisu se rozumí 
 

a) hrazenými zdravotními službami zdravotní služby hrazené z ve ejného zdravotního 
pojišt ní podle zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  
a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , 
 

b) hrazenými p eshrani ními službami zdravotní služby erpané v jiném lenském stát  EU, 
pokud jde o zdravotní služby, které by byly p i poskytnutí na území eské republiky hrazeny 
z ve ejného zdravotního pojišt ní, 
 

c) pojišt ncem 
  

i. pojišt nec podle zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  
a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon 
o ve ejném zdravotním pojišt ní“), 

ii. osoba zdravotn  pojišt ná ve ve ejném systému zdravotního pojišt ní v lenském stát  
EU, ve stát  Evropského hospodá ského prostoru nebo Švýcarské konfederace podle 
na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 883/2004 o koordinaci systém  sociálního 
zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis , nebo na ízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) . 1231/2010, kterým se rozši uje p sobnost na ízení (ES) . 883/2004 a na ízení (ES) 
. 987/2009 na státní p íslušníky t etích zemí, na které se tato na ízení dosud nevztahují 

pouze z d vodu jejich státní p íslušnosti, nebo podle jiných p ímo použitelných p edpis  
Evropské unie, nebo osoba, která je pojišt ncem státu, se kterým má eská republika 
uzav enou a vyhlášenou mezinárodní smlouvu v oblasti sociálního zabezpe ení zahrnující 
oblast zdravotního pojišt ní, nebo osoba mající nároky v oblasti ve ejného zdravotního 
pojišt ní vyplývající z Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska z Evropské unie a Evropského spole enství pro atomovou energii (dále jen „Výstupová 
dohoda“), 
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iii. osoba zam stnaná na území R a její rodinní p íslušníci pobývající s ní legáln  na území 
R, a to za p edpokladu, že zam stnaná osoba je ob anem státu, s nímž byla uzav ena 

asocia ní dohoda upravující nároky na zdravotní pé i, 

 
d) evropským ob anem ob an jiného lenského státu EU, 

 
e) vládním stipendistou cizí státní p íslušník, který byl p ijat ke studiu na vysoké škole 

v eské republice na náklady eského státu a pobírá stipendium, 
 

f) výpomocnou zdravotní pojiš ovnou zdravotní pojiš ovna p íslušná pro úhradu 
zdravotních služeb v eské republice za pojišt nce z jiného lenského státu EU, pojišt nce 
z lenského státu Evropského sdružení volného obchodu (ESVO),  pojišt nce erpajícího 
nároky v oblasti ve ejného zdravotního pojišt ní z Výstupové dohody nebo pojišt nce státu, 
se kterým má eská republika uzav enou a vyhlášenou mezinárodní smlouvu v oblasti 
sociálního zabezpe ení zahrnující oblast zdravotního pojišt ní, za p edpokladu, že 
pojišt nec na území R pobývá nebo bydlí a erpá zde zdravotní služby, p i emž tato 
zdravotní pojiš ovna uhradí zdravotní služby jménem p íslušné zahrani ní instituce, 

 
g) smluvním poskytovatelem zdravotních služeb poskytovatel zdravotních služeb, který má 

se zdravotní pojiš ovnou, u které je pojišt nec pojišt n, nebo kterou si zvolil jako 
výpomocnou zdravotní pojiš ovnu, uzav enou smlouvu o poskytování a úhrad  hrazených 
služeb; v p ípad  pojišt nce z jiného lenského státu EU, z lenského státu ESVO, 
pojišt nce státu, se kterým má eská republika uzav enou a vyhlášenou mezinárodní 
smlouvu v oblasti sociálního zabezpe ení zahrnující oblast zdravotního pojišt ní, nebo 
pojišt nce erpajícího nároky v oblasti ve ejného zdravotního pojišt ní z Výstupové dohody 
se za smluvního poskytovatele zdravotních služeb považuje poskytovatel zdravotních 
služeb, který má uzav enou smlouvu o poskytování a úhrad  hrazených služeb s alespo  
jednou zdravotní pojiš ovnou. 
 
 
 

  ást II. 
Zdravotní služby 

 
Oddíl A 

Maximální ceny zdravotních služeb 
 

1. Maximální cenou se tímto Cenovým p edpisem reguluje: 

a) hodnota bodu pro zdravotní služby, kde se pro ú ely vyú tování a úhrady použije vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví . 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkon  
s bodovými hodnotami, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „vyhláška . 134/1998 Sb.“), 
které jsou poskytovány pojišt nci smluvním poskytovatelem zdravotních služeb, 

b) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgán  státní správy hrazené 
z prost edk  státního rozpo tu, 
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c) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgán  justice, státního 
zastupitelství, policie nebo V ze ské služby R hrazené z prost edk  jejich vlastního 
rozpo tu,  

d) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytnuté vládním stipendist m, 

e) hodnota bodu pro neodkladnou zdravotní pé i neregulovanou podle písmen a) až d) nebo 
Oddílu B poskytnutou smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, 

f) cena zdravotních služeb v rozsahu neodkladné zdravotní pé e poskytovaných smluvním 
i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní léka ství, 

g) cena zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní pé e poskytovaných pojišt nci 
smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubní léka ství hrazených z ve ejného 
zdravotního pojišt ní. 

 
2. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. a), d) a e) se stanoví sou inem 
celkového po tu bod  za zdravotní výkon a maximální ceny jednoho bodu ve výši 1,58 K  s tím, že 
celkový po et bod  za zdravotní výkon se vypo te podle vyhlášky . 134/1998 Sb. 
 
3. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. b)  a c) je uvedena v P íloze . 1; jde-li 
o zdravotní službu, která není uvedena v P íloze . 1, stanoví se maximální cena jako sou in 
celkového po tu bod  za zdravotní výkon a maximální ceny jednoho bodu ve výši 1,58 K  s tím, že 
celkový sou et bod  za zdravotní výkon se vypo te podle vyhlášky . 134/1998 Sb.  

 
4. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. f) a g) poskytované poskytovateli 
v oboru zubní léka ství je stanovena v P íloze . 2. 

 
 

Oddíl B 
Pevná cena bodu neodkladné zdravotní pé e poskytované nesmluvními poskytovateli 

zdravotních služeb 
 

1. Pro stanovení ceny neodkladné zdravotní pé e, kde se pro ú ely vyú tování a úhrady použije 
vyhláška . 134/1998 Sb., poskytované pojišt nci nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, 
se stanoví pevná cena bodu ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce Ministerstva 
zdravotnictví vydané podle § 17 odst. 5 zákona o ve ejném zdravotním pojišt ní, pro rok 2023 (dále 
jen „úhradová vyhláška 2023“). 

 
2. Jde-li o neodkladnou zdravotní pé i, kde se pro ú ely vyú tování a úhrady použije vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví . 134/1998 Sb., poskytovanou pojišt nci nesmluvním poskytovatelem 
zdravotních služeb, která byla zdravotní pojiš ovn  vykázána s hlavní nebo vedlejší diagnózou 
U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na COVID-19, nepoužije se bod 1 a stanoví se pevná 
cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2023. 
 
 

Oddíl C 

Pevné ceny zdravotních služeb pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  p i erpání 
zdravotní pé e v zahrani í 
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1. Cena bodu pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  p i erpání neodkladné zdravotní 
pé e mimo území stát  aplikujících na ízení o koordinaci systém  sociálního 
zabezpe ení a mimo území stát , se kterými R uzav ela dvoustrannou smlouvu 
o sociálním zabezpe ení 

 
Pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  na neodkladnou zdravotní pé i erpanou mimo území 
stát , ve kterých se aplikují p edpisy EU v oblasti koordinace systém  sociálního zabezpe ení, 
a mimo území stát , se kterými R uzav ela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpe ení 
zahrnující i nároky na zdravotní služby, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené 
v úhradové vyhlášce 2023, nejde-li o zdravotní pé i poskytnutou s hlavní nebo vedlejší diagnózou 
U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na COVID-19, u které se stanoví pevná cena bodu 
ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2023.  
 
2. Cena bodu pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  p i erpání neodkladné zdravotní 

pé e v lenských státech ESVO u poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného 
na místní systém ve ejného zdravotního pojišt ní 

 
Pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  na neodkladnou zdravotní pé i erpanou v lenských 
státech ESVO, pokud k erpání došlo u místního poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného 
na místní systém ve ejného zdravotního pojišt ní, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu 
stanovené v úhradové vyhlášce 2023, nejde-li o zdravotní pé i poskytnutou s hlavní nebo vedlejší 
diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na COVID-19, u které se stanoví pevná 
cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2023.  
 
3. Cena bodu pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  p i erpání hrazených 

p eshrani ních služeb a postupu podle na ízení o koordinaci systém  sociálního 
zabezpe ení 

 
Pro ú ely výpo tu výše náhrady náklad  na hrazené p eshrani ní služby s výjimkou akutní l žkové 
pé e se stanoví cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2023. Pro 
ú ely výpo tu výše náhrady náklad  na akutní l žkovou pé i se hospitalizace klasifikuje podle 
pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacient  (podle sd lení eského statistického ú adu 
. 302/2022 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacient  CZ-DRG) platných pro 

kalendá ní rok, ve kterém došlo k erpání p eshrani ních služeb. Náhrada náklad  za hospitalizaci 
se stanoví jako sou in p íslušné relativní váhy pro rok 2023 uvedené v úhradové vyhlášce 2023 
a technické sazby ve výši  68 460  K . Postup podle v ty první až t etí se uplatní i pokud jde 
o výpo et podle l. 25 odst. 6 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 987/2009, kterým se 
stanoví provád cí pravidla k na ízení (ES) . 883/2004 o koordinaci systém  sociálního 
zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis . 
 
 

Oddíl D 
V cn  usm rn né ceny 

 
1. V cn  usm rn nou cenou se podle tohoto cenového p edpisu regulují: 
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a) ceny zdravotních služeb nehrazených z ve ejného zdravotního pojišt ní poskytnutých 
pojišt nci  poskytovatelem zdravotních služeb, 

b) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní pé e poskytnutých pojišt nci 
nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, 

c) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní pé e poskytnutých eskému 
nebo evropskému ob anovi, který není pojišt ncem, 
 

(dále jen „cena regulované zdravotní služby“). 
 

2. Do ceny regulovaných zdravotních služeb lze promítnout pouze ekonomicky oprávn né 
náklady doložitelné z ú etnictví, jednoduchého ú etnictví nebo da ové evidence a p im ený zisk. 
Za ekonomicky oprávn né náklady nelze uznat zejména: 
 

 penále, pokuty, úroky z prodlení, pop ípad  jiná pln ní za porušení povinností vyplývajících 
ze smluv nebo z právních p edpis , 

 manka nad rámec da ové uznatelnosti podle § 25 odst. 1 písm. n) zákona . 586/1992 Sb., 
o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o daních z p íjm “), 

 škody na majetku a náklady spojené s jejich odstra ováním (krom  škod zp sobených 
živelními pohromami), v etn  snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, 
náhrady škod a odškodn ní, 

 odm ny a pln ní ve prosp ch len  statutárních orgán  a dalších volených orgán  
právnických osob, p esahují-li dohodnutou výši odm ny podle písemné smlouvy schválené 
p íslušným orgánem spole nosti, 

 nevyužité provozní náklady spojené s p ípravou a zabezpe ením investi ní výstavby 
(zma ené investice),   

 platby za proml ené dluhy, v etn  odpis  proml ených a nedobytných pohledávek nad 
rámec da ové uznatelnosti podle § 25 odst. 1 písm. z) zákona o daních z p íjm ,   

 opakovan  zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, 
 odpisy vyšší než odpovídá skute n  uplatn ným odpis m podle zákona . 563/1991 Sb., 

o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis  nebo zákona o daních z p íjm ,  
 odpisy majetku nabytého bezúplatným p evodem s výjimkou majetku p evedeného podle 

zákona . 92/1991 Sb., o podmínkách p evodu majetku státu na jiné osoby, ve zn ní 
pozd jších p edpis , 

 náklady na reprezentaci a dary, 
 cestovné vyplácené nad rámec  povinností stanovených zákonem . 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákoník práce“), 
 pen žité vyrovnání (nap íklad odstupné) nad rámec povinností stanovených podle § 67 

zákoníku práce, 
 p ísp vky na penzijní p ipojišt ní, p ísp vky na dopl kové penzijní spo ení a p ísp vky na 

životní pojišt ní, 
 platby pojistného na pojišt ní rizik a pojišt ní právní ochrany, 
 platby pojistného na pojišt ní odpov dnosti za škodu, s výjimkou pojišt ní podle § 45 odst. 2 

písm. n) zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve zn ní pozd jších p edpis , 

 p ísp vky na stravování nad rámec da ové uznatelnosti podle § 24 zákona o daních 
z p íjm , 
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 náklady na pohonné hmoty pro soukromé ú ely,  
 náklady na studium na st edních a vysokých školách a na manažerská studia, krom  

náklad  na vzd lávání a školení p ímo souvisejících s výkonem innosti uvedené 
v oprávn ní k poskytování regulované innosti, 

 náklady na splátky leasingové spole nosti za v ci, které byly d íve ve vlastnictví nájemce 
a byly následn  prodány leasingové spole nosti a pronajaty nájemcem (zp tný leasing), 

 da  z p íjm  právnických a fyzických osob podnikajících, 
 náklady na reklamu a propagaci, náklady na ochranné známky, náklady na sponzorování 

sportovních a kulturních akcí, 
 nákup nápoj  a náplní do kávovar , nápojových automat , pokud nespl uje podmínky pro 

poskytování ochranných nápoj  podle na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví p i práci,  

 náklady na jazykové kurzy jiných osob než zdravotnických pracovník , krom  náklad  na 
jazykové kurzy p ímo souvisejících s výkonem innosti uvedené v oprávn ní k poskytování 
regulované innosti (zdravotní služby poskytované cizím státním p íslušník m, práce 
s cizojazy nými texty). 

 
3. Do ceny regulovaných zdravotních služeb nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou innost 
než poskytování zdravotních služeb, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za zdravotní služby. 
 
4. P i výpo tu ceny regulované zdravotní služby se postupuje podle kalkula ního vzorce:  

 

minutová kalkulace * as trvání zdravotní služby + spot ebované zvláš  ú tované položky 

 

P itom platí, že  

– minutová kalkulace se zpracovává ve struktu e podle p ílohy . 1 k vyhlášce . 450/2009 Sb., 
kterou se provádí zákon . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis , a zahrnuje:  

1) p ímý materiál obsahující veškerý materiál p ímo použitý p i poskytování zdravotních 
služeb, s výjimkou zvláš  ú tovaných položek,  

2) p ímé mzdy obsahující mzdy pracovník  související se všemi poskytovanými zdravotními 
službami,  

3) ostatní p ímé náklady obsahující zákonné sociální a zdravotní pojišt ní  
v návaznosti na p ímé mzdy,  

4) nep ímé náklady, do nichž se zahrnují odpisy a správní režie, 
5) ostatní náklady, obsahující další mzdové náklady nezahrnuté v p ímých nákladech,  
6) p im ený zisk,  

 
– minutová kalkulace je sestavována podle vzorce: 

 á  á é á ý í  í   á  

a vychází z asového fondu ordina ní doby (po et minut / rok) po ode tení plánované dovolené 
a nep ítomnosti nad rámec dovolené (nap íklad ú ast na seminá ích nebo školeních),  

– as trvání zdravotní služby odpovídá pr m rnému asu trvání zdravotní služby u poskytovatele, 
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– jako zvláš  ú tovaná položka m že být ke zdravotní služb  kalkulován pouze lé ivý p ípravek, 
potravina pro zvláštní léka ské ú ely, zdravotnický prost edek nebo stomatologický výrobek p i 
poskytnutí zdravotní služby jednozna n  spot ebovaný, který není zahrnutý do minutové 
kalkulace, a u n hož pot eba jeho spot ebování p i poskytnutí zdravotní služby je individuální 
pro konkrétního pacienta, 

– u zvláš  ú tované položky se kalkuluje její druh a spot ebované množství.  
 

5. P im eným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající obvyklému 
zisku dlouhodob  dosahovanému p i srovnatelných ekonomických innostech, který zajiš uje 
p im enou návratnost použitého kapitálu v p im eném asovém období. P im ený zisk lze 
uplatnit i k po izovací cen  zvláš  ú tované položky doložitelné z ú etnictví. Vztahuje-li se na lé ivý 
p ípravek, potravinu pro zvláštní léka ské ú ely, zdravotnický prost edek nebo stomatologický 
výrobek sou asn  cenová regulace podle jiného cenového p edpisu, lze p im ený zisk podle 
p edchozí v ty uplatnit maximáln  ve výši odpovídající tomuto jinému cenovému p edpisu. 
 
6. Poskytovatel zdravotnické dopravní služby m že kalkulovat cenu regulované zdravotní 
služby na kilometr p epravy. P i kalkulaci na kilometr p epravy postupuje poskytovatel podle 
ustanovení bod  2, 3 a 5 obdobn . Ustanovení bodu 4 použije poskytovatel p im en . 
 
7. Poskytovatel zdravotních služeb m že cenu regulované zdravotní služby tvo it jako sou in 
po tu bod  za zdravotní výkon podle vyhlášky . 134/1998 Sb. odpovídající svým obsahem 
poskytované zdravotní služb  a hodnoty bodu stanovené pro tento zdravotní výkon pro 
zahrani ní pojišt nce podle úhradové vyhlášky 2023. Poskytovatel stomatologické pé e m že 
místo p edchozí v ty použít maximální ceny zdravotních výkon  podle P ílohy . 2. Postupuje-
li poskytovatel zdravotních služeb p i tvorb  ceny regulovaných zdravotních služeb podle tohoto 
bodu, nepoužijí se body 2 až 6. Poskytovatel zdravotních služeb m že postupovat podle tohoto 
bodu pouze tehdy, postupuje-li takto p i tvorb  všech cen regulovaných zdravotních služeb v daném 
oboru zdravotní pé e podle zákona o zdravotních službách. 
 
 

Oddíl E 
Regulace ceny testování na onemocn ní COVID-19 pro samoplátce 

 
V p ípad  poskytnutí zdravotní služby za p ímou úhradu a v souvislosti s diagnózami U07.1 – 
COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na COVID-19 nebo za ú elem vylou ení t chto diagnóz 
pojišt nci nebo eskému nebo evropskému ob anovi, který není pojišt ncem, se reguluje: 
 

1. maximální cenou ve výši 685 K  bez DPH zdravotní služba detekce nukleové kyseliny SARS-
COV-2 pomocí metody PCR, 

2. maximální cenou ve výši 212 K  bez DPH zdravotní služba odb ru biologického materiálu 
jiného než krev na laboratorní vyšet ení podle bodu 1, a 

3. v cn  usm rn nou cenou p eprava biologického materiálu podle bodu 2 do místa provedení 
zdravotních služeb podle bodu 1; do v cn  usm rn né ceny lze promítnout pouze 
ekonomicky oprávn né náklady této p epravy doložitelné z ú etnictví a zisk až do výše 10 % 
t chto náklad , a 

4. maximální cenou ve výši 211 K  bez DPH zdravotní služba vyšet ení na p ítomnost antigenu 
viru SARS-COV-2, p i emž tato cena zahrnuje odb r biologického materiálu, jeho 
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zpracování, testovací kit na antigenní test, vyhodnocení testu, spot ebované osobní 
ochranné prost edky a zápis do Informa ního systému infek ních nemocí spravovaného 
Ústavem zdravotnických informací a statistiky eské republiky; 

 
v t chto p ípadech se nepoužije Oddíl D. 
 
 

Oddíl F 
Náhrada cestovních náklad  

 
Výše náhrady cestovních náklad  pojišt nci, který využil k p eprav  soukromé vozidlo ízené jinou 
osobou v souladu s § 37 odst. 2 zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  
a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , se stanoví sou inem 
po tu kilometr  p epravy a sazby na kilometr p epravy.  
 
Sazba na kilometr p epravy se stanoví podle následujícího vzorce: 
 

sazba na kilometr p epravy = x + (6*y)/100, 
 

kde x je sazba základní náhrady za používání osobních silni ních motorových vozidel, y je výše 
pr m rné ceny benzinu automobilového 95 oktan , uvedené ve vyhlášce Ministerstva práce 
a sociálních v cí o zm n  sazby základní náhrady za používání silni ních motorových vozidel 
a stravného a o stanovení pr m rné ceny pohonných hmot pro ú ely poskytování cestovních 
náhrad, ve zn ní ú inném v roce 2023. 
 
 

 
ást III. 

Zrušovací ustanovení 
 
Tímto Cenovým p edpisem se ruší Cenový p edpis Ministerstva zdravotnictví 1/2022/CAU ze dne 
27. íjna 2021 (V stník Ministerstva zdravotnictví . 13/2021).  
 

 
 

ást IV. 
Ú innost 

 
Cenový p edpis nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2023. 

 

 
                                                      Ministr  zdravotnictví:  

       prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
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P íloha . 1

 
Specifické zdravotní výkony (maximální ceny a ur ené podmínky) 

 
 

I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ, Ú AD PRÁCE R, 
ORGÁNY SOCIÁLN -PRÁVNÍ OCHRANY D TÍ, ESKÁ SPRÁVA 
SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO 
ZABEZPE ENÍ1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 19), 20) 

Maximální 
cena  

(cena bez DPH) 

A. Oblast d chodového a nemocenského pojišt ní, státní sociální 
podpory, pomoci v hmotné nouzi a pé e o rodinu a dít , sociálních 
služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

 

1. Léka ský nález – komplexní vyšet ení zdravotního stavu osoby v etn  vypln ní 
p íslušného tiskopisu pro ú ely posouzení zdravotního stavu ve v cech sociálního 
zabezpe ení  

(opakované komplexní vyšet ení léka em) 

887 K  

2. Léka ský nález – cílené vyšet ení zdravotního stavu osoby v etn  vypln ní p íslušného 
tiskopisu pro ú ely posouzení zdravotního stavu ve v cech sociálního zabezpe ení  

 (cílené vyšet ení léka em + 1 administrativní úkon) 

480 K  

3. Vyjád ení léka e na p íslušném tiskopise pro ú ely umíst ní osoby do za ízení sociálních 
služeb 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

4. Vyjád ení léka e o zdravotním stavu  

– nezletilého dít te pro ú ely umíst ní do za ízení pro výkon ústavní výchovy  
a za ízení pro d ti vyžadující okamžitou pomoc 

– nezletilého dít te pro ú ely sv ení do náhradní rodinné pé e 

– dít te, u n hož je podez ení, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu 
v souvislosti s trestným inem nebo p estupkem 

(cílené vyšet ení léka em)   

 
 
 
 

698 K  

5. Vyjád ení léka e o zdravotním stavu  

– osoby pro ú ely posouzení vhodnosti stát se p stounem nebo osvojitelem 
– dít te, které nemá na území R povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na 

území R po dobu nejmén  90 dn , ani není oprávn no podle zvláštního právního 
p edpisu trvale pobývat na území R 

(cílené vyšet ení léka em + administrativní úkon)  

 
 
 

698 K  

6. Vyjád ení léka e ke konkrétní otázce zdravotního stavu dít te, rodi e nebo jiné osoby 
odpov dné za výchovu dít te pro ú ely sociáln  právní ochrany d tí  

(administrativní úkon) 

139 K  
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7. Nezbytná administrativní innost léka e související se zap j ením zdravotnické 
dokumentace pro ú ely resortu práce a sociálních v cí 

(administrativní úkon + prokazateln  vynaložené náklady na doporu ené poštovné) 

139 K  + 
doporu ené 

poštovné 

8. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta, žadatele o 
p ísp vek na pé i, pokud následná nebo dlouhodobá l žková pé e pro tutéž nemoc nebo 
úraz trvá nep etržit  déle než 60 dn   

(podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta + 
administrativní úkon) 

557 K  

9. Vyjád ení (potvrzení) léka e o zdravotním stavu ob ana pro ú ely nepojistných 
sociálních dávek 

(administrativní úkon) 

139 K  

10. Vyjád ení ošet ujícího léka e o pr b hu lé by, plánu dalšího lé ebného postupu a 
p edpokládaném termínu obnovení pracovní schopnosti do asn  práce neschopného 
pojišt nce 

(kontrolní vyšet ení ošet ujícím léka em)                                  

225 K  

B1. Oblast zam stnanosti  

1. a) Vyšet ení zdravotního stavu uchaze e o zam stnání nebo osoby se zdravotním 
postižením registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické léka ství na žádost 
ú adu práce za ú elem zprost edkování vhodného zam stnání nebo pracovního uplatn ní 
odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, p íp. hodnocení schopnosti být za azen do 
rekvalifikace  

    b)  Vyšet ení pro za azení na ve ejnou službu 

(cílené vyšet ení praktickým léka em) 

341 K  

2. Vyjád ení registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické léka ství o 
zdravotním stavu osoby p ed nástupem do ur eného rekvalifika ního kurzu pro pot eby 
ú adu práce  

(kontrolní vyšet ení praktickým léka em) 

225 K  

3. Vyjád ení registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické léka ství k vhodnosti 
zprost edkovávaného zam stnání na žádost ú adu práce  

(kontrolní vyšet ení praktickým léka em) 

225 K  

4. Vyjád ení poskytovatele pracovn léka ských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního 
pom ru osoby se zdravotním postižením  

(kontrolní vyšet ení léka em) 

225 K  

5. Cílen  zam ená ergodiagnostika provedená rehabilita ním léka em pro ú ely 
zam stnanosti na základ  speciálních vyšet ovacích metod (zvláš  ú tovaných)  

(cílené vyšet ení odborníkem v oboru rehabilita ní a fyzikální medicíny) 

669 K  

6. Cílené vyšet ení psychologem pro ú ely zam stnanosti à 60 minut 1 085 K  
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(cílené psychologické vyšet ení) 

7. Polyelektromyografické vyšet ení pro ú ely zam stnanosti se zam ením  

a) jen na horní kon etiny 

b) na celkové pohybové stereotypy 

(polyelektromyografické vyšet ení) 

 

a) 674 K  

b) 1 347 K  

8. Dynamometrie s použitím p ístroj  pro ú ely zam stnanosti provedená neléka ským 
zdravotnickým pracovníkem  

(vyšet ení s použitím p ístroje) 

263 K  

9. Kineziologický rozbor pro ú ely zam stnanosti provedený fyzioterapeutem  

(kineziologický rozbor) 

774 K  

10. Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro ú ely 
zam stnanosti provedené ergoterapeutem (každá modelová situace zvláš )  

(individuální ergoterapie základní) 

370 K  

11. Nezbytná administrativní innost léka e související se zap j ením zdravotnické 
dokumentace pro ú ely resortu práce a sociálních v cí 

(administrativní úkon + prokazateln  vynaložené náklady na doporu ené poštovné) 

139 K  + 
doporu ené 

poštovné 

12. Cílené vyšet ení neurologem pro ú ely zam stnanosti 

(cílené neurologické vyšet ení) 

669 K  

13. Standardní vyšet ení EEG pro ú ely zam stnanosti (jen technické provedení) 

(vyšet ení elektroencefalogramem) 

987 K  

14. Vyšet ení zdravotního stavu ob ana, v etn  vypln ní p íslušného tiskopisu pro ú ely 
posouzení zdravotní zp sobilosti k ízení motorového vozidla 

(opakované komplexní vyšet ení léka em) 

887 K  

15. Standardní vyšet ení EEG pro ú ely zam stnanosti (vyhodnocení) 

(vyhodnocení elektroencefalogramu) 

656 K  

16. Vydání potvrzení o do asné neschopnosti uchaze e o zam stnání plnit povinnosti 
uchaze e o zam stnání z d vodu nemoci nebo úrazu na žádost uchaze e o zam stnání 

(administrativní úkon) 

139 K  

17. Vydání potvrzení o ošet ení nebo vyšet ení uchaze e o zam stnání poskytovatelem 
zdravotních služeb na žádost uchaze e o zam stnání 

(administrativní úkon) 

139 K  

B2. Oblast zam stnanosti a pracovní rehabilitace - cílená i komplexní 
ergodiagnostika provedená Ergodiagnostickými centry 
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1. Komplexní vstupní vyšet ení léka em rehabilita ní a fyzikální medicíny  
(ergodiagnostikem) v etn  studia zdravotnické dokumetace klienta a sestavení plánu 
ergodiagnostiky 

1 196 K  

2. Ergoterapeutické vyšet ení základní 627 K  

3. AMAS - sebehodnocení 137 K  

4. Testy funk ní motoriky ruky (Purdue – Pegboard #32020, Jebsen-Taylor) 435 K  

5. Vyšet ení stisku – dynamometrie Jamar 148 K  

6. Sebehodnocení  bolesti (projek ní sebehodnocení a VAS) 66 K  

7. Pracovní k ivka  270 K  

8. Dotazník WHO DAS II 145 K  

9. Vyšet ení ití 67 K  

10. Struktura dne 69 K  

11. Dotazník zájm  69 K  

12. Funk ní test sob sta nosti – základní a vybrané instrumentální aktivity denního života 313 K  

13. Orienta ní posouzení kognitivních funkcí – LOTCA a dopl kové kognitivní testy 1 025 K  

14. Modelové innosti profesn  cílené (kalkulace pro 4 modelové innosti) 1 142 K  

15. Isernhagen WS - kompletní testování dle metodiky 4 193 K  

16. Kineziologický rozbor – držení t la, pohyblivost páte e, stoj, ch ze, sed, orienta n  
svalová síla a rozsah pohybu 

526 K  

17. Goniometrie 105 K  

18. Svalový test 206 K  

19. Testování stability a rovnováhy 103 K  

20. Vyšet ení hybnosti u centrálních paréz 206 K  

21. Psychologická diagnostika základní (do 4 hodin) 3 491 K  

22. Psychologická diagnostika – rozší ení psychologického vyšet ení (vykazuje se 
v návaznosti na základní psychologické vyšet ení po napln ní asové náro nosti á 2 
hodiny práce s klientem až do po tu 4x) 

1 097 K  
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23. Sociální šet ení 

(administrativní úkon) 

366 K  

24. Vypracování Záv re né zprávy z ergodiagnostiky léka em rehabilita ní a fyzikální 
medicíny (ergodiagnostikem) 

(administrativní úkon) 

3 115 K  

25. Záv re ná konference ergodiagnostiky léka em rehabilita ní a fyzikální medicíny – 20 
minut 

(administrativní úkon) 

267 K  

26. Bicyklová ergometrie 1 236 K  

27. Spiroergometrie 2 499 K  

28. Logopedické vyšet ení – 90 minut 931 K  

29. Vyšet ení speciálním pedagogem – 90 minut 931 K  

30. Léka ské konziliární vyšet ení specialistou oboru – cílené 30 minut 591 K  

31. Modelové innosti speciální fyzické, manipulace s b emeny a pracovní polohy 
(kalkulace pro soubor 10 modelových testování) 

2 305 K  

32. Nezbytná administrativní innost a organizace celé ergodiagnostiky 

(administrativní úkon) 

532 K  

II. MINISTERSTVO OBRANY 8), 9), 10)  

1. Vypln ní zdravotnické ásti dotazníku registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné 
praktické léka ství 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

2. Léka ská prohlídka zubním léka em registrujícího poskytovatele v oboru zubní léka ství 

(cílené akutní vyšet ení) 

155 K  

3. Vyhodnocení dotazníku léka em odvodní komise 

(administrativní úkon) 

139 K  

4. Léka ská prohlídka uchaze e o povolání do služebního pom ru vojáka z povolání nebo 
za azení do aktivní zálohy  

(opakované komplexní vyšet ení léka em)  

887 K  

5. Léka ská prohlídka ob ana nebo vojáka v záloze léka i p ezkumné komise 

(opakované komplexní vyšet ení léka em)  

887 K  

6. Léka ská prohlídka ob ana nebo vojáka v záloze p i posuzování stupn  zdravotní 
zp sobilosti mimo p ezkumné ízení 

225 K  
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(kontrolní vyšet ení léka em)  

III. MINISTERSTVO VNITRA 11), 12), 13), 14), 15), 16)  

1. Léka ská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zran né osoby 

(administrativní výkon) 

139 K  

2. Léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podklad  zdravotnické 
dokumentace 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

3. Léka ská zpráva o výsledku prohlídky osoby podez elé ze spáchání násilného trestného 
inu 

(cílené vyšet ení léka em + administrativní úkon) 

471 K  

4. Klinické vyšet ení osoby podez elé z požití alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

5. Klinické vyšet ení osoby podez elé z požití alkoholu spojené s odb rem žilní krve 

(cílené vyšet ení léka em + odb r krve ze žíly u dosp lého) 

408 K  

6. Klinické vyšet ení osoby p i podez ení z požití i podání návykových, psychotropních  
a jiných látek než alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

887 K  

7. Odb r žilní krve osoby p i podez ení z požití nebo podání návykové, psychotropní i jiné 
látky 

(odb r krve ze žíly u dosp lého) 

67 K  

8. Laboratorní vyšet ení hladiny alkoholu v krvi  

a) Widmarkova zkouška 

b) specifické stanovení plynovou chromatografií 

(stanovení t kavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou 
chromatografií) 

 

a) 123 K  

b) 732 K  

9. Prohlídka osoby p ed jejím umíst ním v policejní cele s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

10. Prohlídka t hotné ženy p ed jejím umíst ním v policejní cele s vystavením léka ské 
zprávy 

(cílené vyšet ení gynekologem) 

471 K  

11. Vystavení léka ské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele  
v souvislosti s jejím onemocn ním 

(administrativní úkon) 

139 K  

12. Vystavení léka ské zprávy o možnosti dalšího pobytu t hotné ženy v policejní cele  
v souvislosti s jejím onemocn ním a graviditou 

139 K  
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(administrativní úkon) 

13. Vyšet ení osoby cizince p ed vrácením nebo policejním pr vozem  
s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

14. Vyšet ení dít te cizince p ed vrácením nebo policejním pr vozem  
s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

559 K  

15. Vyšet ení osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgán m eské republiky  
s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

16. Vyšet ení dít te cizince vráceného orgány cizího státu orgán m eské republiky  
s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em)  

559 K  

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ EDITELSTVÍ CEL 12), 16)  

1. Vyšet ení t lní dutiny za ú elem zjišt ní p ítomnosti cizího p edm tu 

(cílené vyšet ení chirurgem + administrativní úkon) 

610 K  

2. Vyšet ení osoby z d vodu kontroly pod sádrovou fixací za ú elem zjišt ní p ítomnosti 
cizího p edm tu 

(RTG kostí a kloub  kon etin + administrativní úkon) 

518 K  

3. Vyšet ení osoby za ú elem zjišt ní p ítomnosti cizího p edm tu pod protézou kon etiny 

(cílené vyšet ení všeobecným chirurgem + administrativní úkon) 

610  K  

4. Vyšet ení osoby z d vodu kontroly protézy o ního bulbu za ú elem zjišt ní p ítomnosti 
cizího p edm tu 

(cílené vyšet ení oftalmologem + administrativní úkon) 

610 K  

5. Rtg vyšet ení žaludku se zam ením na požití cizích p edm t  

(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon) 

1 195 K  

6. Rtg vyšet ení tlustého st eva p i podez ení na p ítomnost cizích p edm t  

(Rtg vyšet ení tlustého st eva + administrativní úkon) 

1 702 K  

7. Klinické vyšet ení osoby p ed rtg vyšet ením žaludku a rtg vyšet ením tlustého st eva 
nebo CT vyšet ení p i podez ení na p ítomnost cizích p edm t  

(cílené vyšet ení všeobecným chirurgem + administrativní úkon) 

610 K  

8. Laboratorní vyšet ení biologického materiálu u polyka  drog na p ítomnost drog 

(cílený imunochemický záchyt drog a lé iv + administrativní úkon) 

831 K  

9. Laboratorní vyšet ení hladiny alkoholu v krvi  

a) Widmarkova zkouška 

 

a) 123 K  
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b) specifické stanovení plynovou chromatografií 

(stanovení t kavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou 
chromatografií) 

b) 732 K  

10. Klinické vyšet ení osoby podez elé z požití alkoholu spojené s odb rem žilní krve 

(cílené vyšet ení léka em + odb r krve ze žíly u dosp lého) 

408 K  

11. Klinické vyšet ení osoby p i podez ení z požití návykových, psychotropních  
a jiných látek s výjimkou alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

887 K  

12. Odb r biologického materiálu u dosp lé osoby p i podez ení z požití návykové, 
psychotropní i jiné látky 

(odb r krve ze žíly u dosp lého) 

67 K  

13. Nezbytná administrativní innost léka e 

(administrativní úkon) 

139 K  

14. Vystavení léka ského posudku o zp sobilosti k zajišt ní osoby v souvislosti  
s jejím onemocn ním 

(administrativní úkon) 

139 K  

15. Vyšet ení osoby p ed jejím zajišt ním k vystavení léka ského posudku 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

16. Vyšet ení osoby p ed jejím umíst ním v policejní cele s vystavením léka ského 
posudku 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

17. Vyšet ení t hotné ženy p ed jejím umíst ním v policejní cele s vystavením léka ského 
posudku 

(cílené vyšet ení gynekologem) 

471 K  

18. Vystavení léka ského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele  
v souvislosti s jejím onemocn ním 

(administrativní úkon) 

139 K  

19. Vystavení léka ského posudku o možnosti dalšího pobytu t hotné ženy  
v policejní cele v souvislosti s jejím onemocn ním 

(administrativní výkon) 

139 K  

20. CT vyšet ení p i podez ení na p ítomnost cizích p edm t  

    a) bez použití kontrastní látky 

    b) s podáním kontrastní látky 

(CT vyšet ení bez použití kontrastní látky;  CT vyšet ení t la s podáním kontrastní látky, 
per os, event. per rectum + administrativní úkon) 

  a) 1 849 K  
b) 2 057 K  + 

cena kontrastní 
látky 
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V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 12), 17), 18)  
 

1. Vyjád ení (potvrzení) léka e o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím 
nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném lé ení na ízeném soudem 

(administrativní úkon) 

139 K  

2. Podrobná léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím 
nebo soudem zpracovaná na základ  zdravotnické dokumentace 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

3. Léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo 
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném lé ení na ízeném soudem zpracovaná na 
základ  zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu  

(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika 
profesionálního poškození nebo posouzení zm ny formy ochranného lé ení a schopnosti 
dodržovat lé ebný režim) 

854 K  

4. Léka ská zpráva o léka ském vyšet ení osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo 
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném lé ení na ízeném soudem (cílené vyšet ení 
léka em) 

341 K  

5. Léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby zjišt ném léka skou prohlídkou obsahující 
celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem 
nebo týkající se pacienta v ochranném lé ení na ízeném soudem 

(opakované komplexní vyšet ení léka em + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika 
profesionálního poškození nebo posouzení zm ny formy ochranného lé ení a schopnosti 
dodržovat lé ebný režim) 

1 323 K  

6. Zdravotní prohlídka mladistvých a osob, které mohou být objektem násilí, ve výkonu 
vazby nebo trestu odn tí svobody 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

7. Zdravotní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odn tí svobody p ed 
eskortou a po eskort  

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

8. Zdravotní prohlídka po použití donucovacích prost edk   

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

9. Klinické vyšet ení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odn tí svobody podez elé  
z požití alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

10. Klinické vyšet ení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odn tí svobody podez elé  
z požití alkoholu spojené s odb rem krve 

(cílené vyšet ení léka em + odb r krve ze žíly u dosp lého) 

408 K  
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11. Klinické vyšet ení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odn tí svobody p i podez ení  
z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu 

(cílené vyšet ení léka em) 

887 K  

12. Odb r biologického materiálu u dosp lé osoby p i podez ení z požití návykové, 
psychotropní i jiné látky 

(odb r krve ze žíly u dosp lého) 

67 K  

13. Laboratorní vyšet ení hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška 

(stanovení t kavých redukujících látek) 

123 K  

14. Vyšet ení osoby – cizince p ed vyhošt ním s vystavením léka ské zprávy 

(cílené vyšet ení léka em) 

341 K  

VI. EVROPSKÁ UNIE – aplikace na ízení 883/04, 987/09, 1231/10  

1. Vyjád ení léka e 

- na tiskopise E 213 

- na formulá i Podrobná léka ská zpráva (Detailed Medical Report) 

(komplexní vyšet ení léka em + 4x administrativní úkon) 

1 880 K  

2. Vyjád ení léka e 

– na tiskopise E 116 

– k formulá i E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšet ení 
pacienta 

- na formulá i Základní léka ská zpráva (Basic Medical Report) 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

3. Vyjád ení léka e (potvrzení) o zdravotním stavu (sou ást formulá e, pop ípad  p íloha k 
formulá i) 
– k formulá i E 404, E 407, E 406F a k fomulá i SED F024, F025, F026, F027 
– pokud je požadováno vyšet ení pacienta k 

– formulá i E 107 – bod 8  - Léka ská zpráva p iložena 
– formulá i E 112, (S2) – bod 4 - Zpráva našeho ošet ujícího léka e 
– formulá i E 123 (DA1)  – bod 4 - Zpráva našeho ošet ujícího léka e 
– formulá i E 202 – bod 10.1 a 10.2  - Viz p iložená léka ská zpráva 

(cílené vyšet ení léka em + 2x administrativní úkon) 

 

 

a) dosp lí a 
d ti nad 6 let 

619 K  

b) d ti do 6 let 
837 K  

4. Podrobná léka ská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základ  
zdravotnické dokumentace 
– vypln ní dodate né stránky . 1, 2, 4, 5 nebo 3 formulá e E 213, je-li požadováno 

(podrobný výpis z dokumentace) 

418 K  

5. Vyjád ení  léka e (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu  osoby pro pot eby 
formulá  
– E 202 – dodate ná stránka . 1 – bod 4 (není-li vypl ován celý tiskopis E 404) 

139 K  

ČÁSTKA 13/2022        VĚSTNÍK MZ ČR 43



– E 203 – dodate ná stránka . 2 – bod 4 (není-li vypl ován celý tiskopis E 404) 
– E 204 – dodate ná stránka . 1 – bod 4 (není-li vypl ován celý tiskopis E 404) 

– dodate ná stránka . 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjád ení léka e) 
– E 302 bod 4.1 

(administrativní úkon) 

6. Nezbytná administrativní innost léka e související se zap j ením zdravotnické 
dokumentace pro ú ely vypln ní evropských formulá  

(administrativní úkon + prokazateln  vynaložené náklady na doporu ené poštovné) 

139 K  + 
doporu ené  

poštovné 

VII. SPRÁVNÍ Ú ADY 21), 22)  

Vyšet ení zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní zp sobilosti zdravotnických 
pracovník , v etn  vypln ní p íslušného tiskopisu, jde-li o vyžádání správního ú adu, který 
vydal oprávn ní k poskytování zdravotních služeb 

 (opakované komplexní vyšet ení léka em) 

887 K  

Detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR, pokud je zdravotní služba 
správním ú adem vyžádána v souvislosti s diagnózou  U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – 
Podez ení na COVID-19 

685 K  

Odb r biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšet ení detekce nukleové 
kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR, pokud je zdravotní služba správním ú adem 
vyžádána v souvislosti s diagnózou  U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení na 
COVID-19 

212 K  

Vyšet ení na p ítomnost antigenu viru SARS-COV-, pokud je zdravotní služba správním 
ú adem vyžádána v souvislosti s diagnózou  U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podez ení 
na COVID-19, p i emž tato cena zahrnuje odb r biologického materiálu, jeho zpracování, 
testovací kit na antigenní test, vyhodnocení testu, spot ebované osobní ochranné 
prost edky a zápis do Informa ního systému infek ních nemocí spravovaného Ústavem 
zdravotnických informací a statistiky eské republiky 

211 K  

 
 
Výše uvedenými ú edn  stanovenými maximálními cenami se rozumí ceny bez dan  
z p idané hodnoty.  
 
1) Zákon . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis . 
2) Zákon . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis . 
3) Zákon . 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis . 
4) Zákon . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd jších p edpis . 
5)  Zákon . 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o zm n  souvisejících 

zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 
6) Zákon . 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran  d tí, ve zn ní pozd jších p edpis . 
7) Zákon . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve zn ní pozd jších p edpis . 
8) Zákon . 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajiš ování (branný zákon), ve zn ní pozd jších 

p edpis . 
9) Vyhláška . 357/2016 Sb., o zdravotní zp sobilosti k výkonu vojenské inné služby. 
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10) Vyhláška . 328/2016 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzor  vojenských doklad  a nakládání s nimi a 
vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení. 

11) Zákon . 273/2008 Sb., o Policii eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis . 
12) Zákon . 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád), ve zn ní pozd jších p edpis . 
13) Zákon . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc  na území eské republiky a o zm n  n kterých zákon , ve 

zn ní pozd jších p edpis . 
14) Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis . 
15) Zákon . 65/2017 Sb., o ochran  zdraví p ed škodlivými ú inky návykových látek, ve zn ní pozd jších 

p edpis . 
16) Zákon . 17/2012 Sb., o Celní správ  eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis . 
17) Zákon . 99/1963 Sb., Ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis . 
18) Zákon . 555/1992 Sb., o V ze ské služb  a justi ní stráži eské republiky, ve zn ní pozd jších 

p edpis . 
19) Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis . 
20)  Zákon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  (zákon o 

silni ním provozu), ve zn ní pozd jších p edpis . 
21) Zákon . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp sobilosti a specializované 

zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního léka e a farmaceuta, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

22) Zákon . 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti k výkonu neléka ských 
zdravotnických povolání léka e a k výkonu inností souvisejících o poskytování zdravotní pé e a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (zákon o neléka ských zdravotnických povolání), ve zn ní pozd jších 
p edpis . 
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P íloha . 2
 

Zdravotní služby poskytované zubními léka i (maximální ceny) 
 

Kód Název výkonu Maximální 
cena 

00800 
Zahájení lé by ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 
zubní oblouk I 

11 759 K  

00801 
Pokra ování lé by ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 
1 zubní oblouk I 

2 045 K  

00821 
Bonifika ní kód za ošet ení pacienta s morbidní obezitou nad 180 kg ve 
stomatologii 

1 091 K  

00900 
Komplexní vyšet ení zubním léka em p i registraci pojišt nce nebo p i 
opakovaném založení zdravotnické dokumentace                                                

722 K  

00901 Preventivní prohlídka registrovaného pojišt nce  664 K  

00903 Vyžádané vyšet ení odborníkem nebo specialistou 517 K  

00904 
Stomatologické vyšet ení registrovaného pojišt nce do dne dosažení 10 let 
v rámci registrace a preventivní pé e 

185 K  

00905 Prohlídka registrovaného pojišt nce nad 18 let v ku  195 K  

00906 
Stomatologické vyšet ení a ošet ení registrovaného pojišt nce do dne dosažení 
6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojišt nce 

169 K  

00907 
Stomatologické ošet ení registrovaného pojišt nce od 6 let do dne dosažení 15 
let 

133 K  

00908 
Akutní vyšet ení a ošet ení neregistrovaného pojišt nce – i v rámci 
pohotovostní služby 

519 K  

00909 Klinické stomatologické vyšet ení 647 K  
00910 Zhotovení intraorálního rentgenového snímku 111 K  
00911 Zhotovení extraorálního rentgenového snímku 337 K  
00913 Zhotovení ortopantomogramu 410 K  
00914 Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku 126 K  
00915 Zhotovení telerentgenového snímku lbi 403 K  
00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale 177 K  
00917 Anestézie infiltra ní 148 K  
00919 Ošet ení pacienta s vysoce rizikovou infekcí na specializovaném pracovišti 954 K  
00920 Ošet ení stálého zubu fotokompozitní výplní 1 230 K  
00921 Ošet ení stálého zubu plastickou výplní 832 K  
00922 Ošet ení do asného zubu plastickou výplní 649 K  
00924 Endodontické ošet ení – do asný zub 394 K  
00925 Primární endodontické ošet ení – stálý zub – v rozsahu ezák  a špi ák  394 K  
00926 Primární endodontické ošet ení – stálý zub – v rozsahu molár  a premolár  394 K  

00931 
Komplexní lé ba chronických onemocn ní parodontu v rámci pravidelné 
parodontologické pé e 

1 455 K  

00932 Lé ba chronických onemocn ní parodontu 439 K  
00933 Chirurgická lé ba onemocn ní parodontu malého rozsahu 664 K  
00934 Chirurgická lé ba onemocn ní parodontu velkého rozsahu 1 741 K  
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00935 Subgingivální ošet ení 131 K  
00936 Odebrání transplantátu 883 K  
00937 Artikulace chrupu 640 K  
00938 P echodné dlahy ke stabilizaci zub  s oslabeným parodontem 96 K  

00940 
Komplexní vyšet ení a návrh lé by onemocn ní ústní sliznice v rámci pravidelné 
specializované pé e 

1 245 K  

00941 Kontrolní vyšet ení a lé ba onemocn ní ústní sliznice 446 K  
00943 M ení galvanických proud  138 K  

00944 
Signální výkon epizody pé e/kontaktu v souvislosti s vyšet ením v ordinaci 
zubního léka e 

96 K  

00946 
Preventivní prohlídka registrovaného pojišt nce – bez dokladu celoživotního 
vzd lávání 

556 K  

00948 Sutura l žka 334 K  
00949 B žná extrakce do asného zubu 220 K  
00950 Extrakce stálého zubu nebo do asného moláru s neresorbovanými ko eny 541 K  
00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 958 K  
00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 1 880 K  
00953 Chirurgické ošet ování retence zub  otev enými metodami 927 K  
00955 Chirurgie m kkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu 664 K  
00956 Chirurgie m kkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu 1 320 K  
00957 Ošet ení dentoalveolárního traumatu 664 K  
00958 Ošet ení zlomeniny elisti 1 101 K  
00959 Intraorální incize 226 K  
00960 Zevní incize 883 K  
00961 Následné ošet ení po chirurgických výkonech a ošet ení jejich komplikací 90 K  
00962 Konzervativní lé ba temporomandibulárních poruch 446 K  
00963 Injekce i. m., i. v., i. d., s. c. 211 K  
00964 Konzervativní lé ba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem 883 K  

00968 
Stomatochirurgické vyšet ení a ošet ení neregistrovaného pojišt nce  
praktickým zubním léka em stomatochirurgem  

1 465 K  

00970 Sejmutí fixní náhrady  213 K  
00971 Provizorní ochranná korunka  480 K  
00973 Úprava snímatelné náhrady v ordinaci 90 K  
00974 Odevzdání stomatologického výrobku 0 K  

00976 
Stomatologické vyšet ení a ošet ení pojišt nce s poruchou autistického spektra 
i jinou psychiatrickou diagnózou 

735 K  

00977 Aplikace prefabrikovené korunky na do asný zub 883 K  

00978 
Sedace nezletilého pojišt nce midazolamem p i ambulantním stomatologickém 
ošet ení 

1 320 K  

00979 
Sedace nezletilého pojišt nce oxidem dusným p i ambulantním 
stomatologickém ošet ení 

738 K  

00981 Diagnostika ortodontických anomálií 1 065 K  

00982 
Zahájení lé by ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 
zubní oblouk II 

2 214 K  
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00983 
Kontrola lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu 

1 394 K  

00984 
Kontrola lé by ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního 
ortodontického aparátu 

424 K  

00985 
Ukon ení lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu 

1 229 K  

00986 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi r stu a vývoje 439 K  
00987 Stanovení fáze r stu 164 K  
00988 Analýza telerentgenového snímku lbi 269 K  
00989 Analýza ortodontických model  594 K  
00990 Diagnostická p estavba ortodontického modelu 855 K  
00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku 363 K  
00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obli ejové masky 389 K  
00993 Navázání parciálního oblouku 571 K  

00994 
Zahájení lé by ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem 
na 1 zubní oblouk 

1 556 K  

00995 
Kontrola lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu I 

1 252 K  

00996 
Kontrola lé by ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního 
ortodontického aparátu I 

337 K  

00997 
Ukon ení lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu I 

1 096 K  

00998 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi r stu a vývoje I 351 K  

00999 Navázání parciálního oblouku I 476 K  
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