CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 2/2020/CAU
ZE DNE 10. PROSINCE 2019
O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH
CEN ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKAŘI HRAZENÝCH
Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ
Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenový předpis:

Část I.
Vysvětlení pojmů
Pro účely tohoto cenového předpisu se rozumí
 hrazenými zdravotními službami:
zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
 hrazenými přeshraničními službami:
zdravotní služby čerpané v jiném členském státě EU, pokud jde o zdravotní služby, které by
byly při poskytnutí na území České republiky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,
 pojištěncem:
– pojištěnec podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
–

osoba zdravotně pojištěná ve veřejném systému zdravotního pojištění v České republice,
v členském státě EU, ve státě Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské
konfederace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci
systémů sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, nebo nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES)
č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, nebo podle jiných
přímo použitelných předpisů Evropské unie, nebo osoba, která je pojištěncem státu, se
kterým má Česká republika uzavřenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvu v oblasti
sociálního zabezpečení zahrnující oblast zdravotního pojištění,

–

osoba zaměstnaná na území ČR a její rodinní příslušníci pobývající s ní legálně na území
ČR, a to za předpokladu, že zaměstnaná osoba je občanem státu, s nímž byla uzavřena
asociační dohoda upravující nároky na zdravotní péči,
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 pojištěncem jiného členského státu EU:
osoba, která je zdravotně pojištěna ve veřejném systému zdravotního pojištění pouze v jiném
členském státě EU,
 vládním stipendistou:
cizí státní příslušník, který byl přijat ke studiu na vysoké škole v České republice na náklady
českého státu a pobírá stipendium,
 výpomocnou zdravotní pojišťovnou:
zdravotní pojišťovna příslušná pro úhradu zdravotních služeb v České republice za pojištěnce
jiného členského státu EU, pojištěnce členského státu Evropského společenství volného
obchodu (ESVO) nebo pojištěnce Švýcarské konfederace, za předpokladu, že pojištěnec na
území ČR pobývá a čerpá zdravotní služby při pobytu mimo příslušný členský stát, přičemž
tato zdravotní pojišťovna uhradí zdravotní služby jménem příslušné instituce zdravotního
pojištění v jiném členském státě EU, ESVO nebo ve Švýcarské konfederaci,
 smluvním poskytovatelem zdravotních služeb:
poskytovatel zdravotních služeb, který má se zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěnec
pojištěn, nebo kterou si zvolil jako výpomocnou, uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě
hrazených služeb; v případě pojištěnce jiného členského státu EU se za smluvního
poskytovatele zdravotních služeb považuje poskytovatel zdravotních služeb, který má
uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s alespoň jednou zdravotní
pojišťovnou.

Část II.
Zdravotní služby
Oddíl A.
Maximální ceny zdravotních služeb
Maximální cenou se tímto Cenovým předpisem reguluje:
1) hodnota bodu pro zdravotní výkony, kde se pro účely vyúčtování a úhrady použije vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 134/1998 Sb.),
které jsou poskytovány pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU smluvním
poskytovatelem zdravotních služeb,
2) hodnota bodu pro zdravotní výkony, kde se pro účely vyúčtování a úhrady použije vyhláška
č. 134/1998 Sb., které jsou poskytovány pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU při
neodkladné zdravotní péči nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
3) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů státní správy hrazené
z prostředků státního rozpočtu,
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4) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů justice, státního
zastupitelství, policie nebo Věžeňské služby ČR hrazené z prostředků jejich vlastního
rozpočtu,
5) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytnuté vládním stipendistům,
6) hodnota bodu pro neodkladnou zdravotní péči poskytnutou osobám, které nespadají do žádné
z kategorií uvedené pod body 1) až 5), smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních
služeb,
7) cena zdravotních služeb v rozsahu neodkladné zdravotní péče poskytovaných smluvním
i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství,
8) cena zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytovaných pojištěnci
a pojištěnci jiného členského státu EU smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru
zubní lékařství hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Pododdíl A.1
Společná ustanovení pro Oddíl A.
1. Pro účely regulace cen podle tohoto oddílu bodů 1), 2), 5) a 6) platí:
a) maximální cena jednoho bodu je 1,32 Kč.
b) maximální cena zdravotního výkonu je:
ba) v případě ambulantní zdravotní péče součinem celkového počtu bodů za zdravotní
výkon a maximální ceny jednoho bodu s tím, že celkový počet bodů se vypočte jako součet
bodů za zdravotní výkon a času výkonu vynásobeného minutovou režijní sazbou
stanovenou vyhláškou č. 134/1998 Sb.,
bb) v případě lůžkové péče mimo ambulantní složku [viz ba)] součinem součtu počtu bodů
za ošetřovací den a režie přiřazené k ošetřovacímu dni, která se stanovuje jednotně pro
celého poskytovatele zdravotních služeb, a maximální ceny jednoho bodu,
bc) v případě dopravy součinem počtu bodů za výkon dopravy a maximální ceny jednoho
bodu.
2. Maximální cena pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů státní správy hrazené
z prostředků státního rozpočtu je uvedena v Příloze č. 1; není-li stanovena v Příloze č. 1,
použije se bod 4 tohoto Pododdílu.
3. Maximální cena pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů justice, státního
zastupitelství nebo policie hrazené z prostředků jejich vlastního rozpočtu je uvedena v Příloze
č. 1; není-li stanovena v Příloze č. 1, použije se bod 4 tohoto Pododdílu.
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4. V případě zdravotních výkonů regulovaných podle bodů 3) a 4) oddílu A. a nevyjmenovaných
v Příloze č. 1 součinem celkového počtu bodů za výkon a maximální ceny jednoho bodu s tím,
že celkový součet bodů se vypočte jako součet bodů za výkon a času výkonu vynásobeného
minutovou režijní sazbou.
5. Maximální ceny pro zdravotní služby podle bodů 7) a 8) oddílu A poskytované zubními lékaři
jsou stanoveny v Příloze č. 2.

Oddíl B.
Maximální cena bodu neodkladné zdravotní péče poskytované nesmluvními poskytovateli
zdravotních služeb
Pro stanovení ceny neodkladné zdravotní péče, kde se pro účely vyúčtování a úhrady použije
vyhláška č. 134/1998 Sb., poskytované nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, se
stanoví maximální cena bodu ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce Ministerstva
zdravotnictví č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb
a regulačních omezení pro rok 2020 (dále jen „vyhláška č. 268/2019 Sb.“).

Oddíl C.
1. Cena bodu při čerpání neodkladné zdravotní péče mimo území států aplikujících
nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a mimo území států, se kterými
ČR uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení
Pro účely výpočtu výše náhrady nákladů na neodkladnou zdravotní péči čerpanou mimo území
států, ve kterých se aplikují předpisy EU v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení,
a mimo území států, se kterými ČR uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení
zahrnující i nároky na zdravotní služby, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu
stanovené ve vyhlášce č. 268/2019 Sb.
2. Cena bodu při čerpání neodkladné zdravotní péče v členských státech ESVO
u poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného na místní systém veřejného
zdravotního pojištění
Pro účely výpočtu výše náhrady nákladů na neodkladnou zdravotní péči čerpanou v členských
státech ESVO, pokud k čerpání došlo u místního poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného
na místní systém veřejného zdravotního pojištění, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty
bodu stanovené ve vyhlášce č. 268/2019 Sb.
3. Cena bodu při čerpání hrazených přeshraničních služeb a postupu podle nařízení
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
Pro účely výpočtu výše náhrady nákladů na hrazené přeshraniční služby s výjimkou akutní
lůžkové péče se stanoví cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce
č. 268/2019 Sb. Pro účely výpočtu výše náhrady nákladů na akutní lůžkovou péči se hospitalizace
4

klasifikuje podle pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientů1 platnou pro kalendářní rok, ve
kterém došlo k čerpání přeshraničních služeb. Náhrada nákladů za hospitalizaci se stanoví jako
součin příslušné relativní váhy pro rok 2020 uvedené ve vyhlášce č. 268/2019 Sb. a technické
sazby ve výši 42 409 Kč. Postup podle věty první až třetí se uplatní i pokud jde o výpočet podle
čl. 25 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů.
Oddíl D.
Věcně usměrněné ceny
1. Věcně usměrněnou cenou se podle tohoto cenového předpisu regulují:
a) ceny zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění poskytnutých
pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU poskytovatelem zdravotních služeb,
b) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnutých pojištěnci
a pojištěnci jiného členského státu EU nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
c) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnutých českému
občanovi, který není pojištěncem,
(dále jen „regulované zdravotní služby“).
2. Do ceny regulovaných zdravotních služeb, lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné
náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze
uznat zejména:













1

penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
zaviněná manka,
škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených
živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob,
náhrady škod a odškodnění,
odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů
právnických osob,
pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a
předpisů (včetně ekologických),
nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby
(zmařené investice),
náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy
(např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
platby za promlčené dluhy,
opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu,

Sdělení Českého statistického úřadu č. 198/2019 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).
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odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů,
výdaje na reprezentaci,
poskytnuté dary,
cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,
peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním
předpisem,
platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými
orgány právnických osob,
příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění podnikající fyzické osoby nebo členů
statutárního orgánu právnické osoby,
pojištění rizik a pojištění právní ochrany, s výjimkou pojištění podle § 45 odst. 2 písm. n)
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na
celkovém počtu zaměstnanců,
příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 %
ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 %
stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely,
náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia,
náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce
a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly
spotřebovávány,
náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících,
výplaty podílu na zisku,
náklady vynaložené neúčelně v rozporu s principem řádného hospodáře,
zaměstnanecké benefity hrazené zaměstnavatelem (např. příspěvky na penzijní pojištění,
příspěvky na životní nebo kapitálové pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty, příspěvky na
dovolenou, příspěvky na stavební spoření, odměny při životním jubileu, apod.),
náklady na reklamu a propagaci, u nichž není prokazatelné, že slouží k podpoře
poskytovaných zdravotních služeb, náklady na ochranné známky, náklady na
sponzorování sportovních a kulturních akcí,
nákup nápojů a náplní do kávovarů, nápojových automatů, apod., pokud nesplňuje
podmínky pro poskytování ochranných nápojů dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
náklady na jazykové kurzy pro zaměstnance, kteří prokazatelně nezastupují
zaměstnavatele v mezinárodních institucích, pravidelně nekomunikují se zahraničními
obchodními partnery, pravidelně nejsou vysíláni na zahraniční cesty a v souvislosti
s plněním pracovních povinností nepracují s cizojazyčnými texty.
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3. Do ceny regulovaných zdravotních služeb nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou činnost
než poskytování zdravotních služeb, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za zdravotní služby.
4. Kalkulovaná cena regulované zdravotní služby je sestavována s využitím kalkulačního
vzorce:
minutová režijní sazba (minutová kalkulace) * čas trvání zdravotní služby (čas výkonu) + zvlášť
účtované položky
Přitom platí, že
–

kalkulace minutové režijní sazby (minutové kalkulace) je zpracována ve struktuře podle přílohy
č. 1 k vyhlášce č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, a zahrnuje:
1. přímý materiál obsahující základní společný materiál, který lze použít u všech
poskytovaných zdravotních služeb, s výjimkou zvlášť účtovaných položek, a dále
s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, zvlášť účtovaného materiálu
a stomatologických výrobků u služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění,
2. přímé mzdy obsahující mzdy pracovníků související se všemi poskytovanými zdravotními
službami,
3. ostatní přímé náklady obsahující zákonné sociální a zdravotní pojištění
v návaznosti na přímé mzdy,
4. nepřímé náklady,
5. ostatní náklady,
6. přiměřený zisk,

–

–

–

kalkulace minutové režijní sazby vychází z časového fondu ordinační doby (počet minut/rok)
po odečtení plánované dovolené a nepřítomnosti nad rámec dovolené (účast na seminářích,
školeních apod.),
jako zvlášť účtovaná položka může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek, potravina
pro zvláštní lékařské účely, zdravotnický prostředek nebo stomatologický výrobek při výkonu
jednoznačně spotřebovaný, který není zahrnut do minutové kalkulace,
u zvlášť účtované položky se vykazuje její druh a spotřebované množství.

5. Přiměřeným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající
obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který
zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. Přiměřený zisk
lze uplatnit i k pořizovací ceně zvlášť účtované položky doložitelné z účetnictví.

Oddíl E.
Náhrada cestovních nákladů
Výše náhrady cestovních nákladů pojištěnci, který využil k přepravě soukromé vozidlo řízené jinou
osobou v souladu s § 37 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví
součinem počtu kilometrů přepravy a sazby na kilometr přepravy.
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Sazba na kilometr přepravy se stanoví podle následujícího vzorce:
sazba na kilometr přepravy = x + (6*y)/100,
kde x je sazba základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel, y výše
průměrné ceny benzinu automobilového 95 oktanů, uvedené ve vyhlášce Ministerstva práce
a sociálních věcí o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, ve znění účinném v roce 2020.

Část III.
Zrušovací ustanovení
Tímto Cenovým předpisem se ruší Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/DZP ze dne
13. listopadu 2018 (Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 11/2018).

Část IV.
Účinnost
Cenový předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
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Příloha č. 1

Specifické zdravotní výkony (maximální ceny a určené podmínky)

I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR,
ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 19), 20)

Maximální
cena
(cena bez DPH)

A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální
podpory, pomoci v hmotné nouzi a péče o rodinu a dítě,
sociálních služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením
1. Lékařský nález – komplexní vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění

629 Kč

příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního
zabezpečení
(opakované komplexní vyšetření lékařem)
2. Lékařský nález – cílené vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění

343 Kč

příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního
zabezpečení
(cílené vyšetření lékařem + 1 administrativní úkon)
3. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do zařízení

301 Kč

sociálních služeb
(podrobný výpis z dokumentace)
4. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
– nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy
a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
– nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče

397 Kč

– dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního
stavu v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem
(cílené vyšetření lékařem)
5. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
– osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
– dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na

497 Kč

území ČR po dobu nejméně 90 dnů, ani není oprávněno podle zvláštního právního
předpisu trvale pobývat na území ČR
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
6. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby

100 Kč

odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí
(administrativní úkon)
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7. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické
dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí

100 Kč +
doporučené
poštovné

(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)
8. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta, žadatele o

401 Kč

příspěvek na péči, pokud následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo
úraz trvá nepřetržitě déle než 60 dnů
(podrobný

výpis

ze

zdravotnické

dokumentace

hospitalizovaného

pacienta

+

administrativní úkon)
9. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely nepojistných
sociálních dávek

100 Kč

(administrativní úkon)

B1. Oblast zaměstnanosti
1. a) Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním

243 Kč

postižením registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství na žádost
úřadu práce za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání nebo pracovního
uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, příp. hodnocení schopnosti být zařazen
do rekvalifikace
b) Vyšetření pro zařazení na veřejnou službu
(cílené vyšetření praktickým lékařem)
2. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství o

160 Kč

zdravotním stavu osoby před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby
úřadu práce
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
3. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství k

160 Kč

vhodnosti zprostředkovávaného zaměstnání na žádost úřadu práce
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)
4. Vyjádření poskytovatele pracovnělékařských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního

160 Kč

poměru osoby se zdravotním postižením
(kontrolní vyšetření lékařem)
5. Cíleně zaměřená ergodiagnostika provedená rehabilitačním lékařem pro účely

475 Kč

zaměstnanosti na základě speciálních vyšetřovacích metod (zvlášť účtovaných)
(cílené vyšetření odborníkem v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny)
6. Cílené vyšetření psychologem pro účely zaměstnanosti à 60 minut

781 Kč

(cílené psychologické vyšetření)
7. Polyelektromyografické vyšetření pro účely zaměstnanosti se zaměřením
a) jen na horní končetiny
b) na celkové pohybové stereotypy

a) 514 Kč
b) 1 029 Kč
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(polyelektromyografické vyšetření)
8. Dynamometrie s použitím přístrojů pro účely zaměstnanosti provedená nelékařským

189 Kč

zdravotnickým pracovníkem
(vyšetření s použitím přístroje)
9. Kineziologický rozbor pro účely zaměstnanosti provedený fyzioterapeutem

551 Kč

(kineziologický rozbor)
10. Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro účely

274 Kč

zaměstnanosti provedené ergoterapeutem (každá modelová situace zvlášť)
(individuální ergoterapie základní)
11. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické
dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí

100 Kč +
doporučené

(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)
12. Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti

poštovné
475 Kč

(cílené neurologické vyšetření)
13. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení)

794 Kč

(vyšetření elektroencefalogramem)
14. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely

629 Kč

posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla
(opakované komplexní vyšetření lékařem)
15. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení)

464 Kč

(vyhodnocení elektroencefalogramu)
16. Vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti

100 Kč

uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání
(administrativní úkon)
17. Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání poskytovatelem

100 Kč

zdravotních služeb na žádost uchazeče o zaměstnání
(administrativní úkon)

B2. Oblast zaměstnanosti a pracovní rehabilitace - cílená či
komplexní ergodiagnostika provedená Ergodiagnostickými centry
1.

Komplexní

vstupní

vyšetření

lékařem

rehabilitační

a

fyzikální

medicíny

1 193 Kč

(ergodiagnostikem) včetně studia zdravotnické dokumetace klienta a sestavení plánu
ergodiagnostiky
2. Ergoterapeutické vyšetření základní

624 Kč

3. AMAS - sebehodnocení

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

434 Kč

5. Vyšetření stisku – dynamometrie Jamar

147 Kč

6. Sebehodnocení bolesti (projekční sebehodnocení a VAS)

66 Kč

7. Pracovní křivka

269 Kč

8. Dotazník WHO DAS II

144 Kč

9. Vyšetření čití

67 Kč

10. Struktura dne

69 Kč

11. Dotazník zájmů

69 Kč

12. Funkční test soběstačnosti – základní a vybrané instrumentální aktivity denního

312 Kč

života
13. Orientační posouzení kognitivních funkcí – LOTCA a doplňkové kognitivní testy

1 022 Kč

14. Modelové činnosti profesně cílené (kalkulace pro 4 modelové činnosti)

1 135 Kč

15. Isernhagen WS - kompletní testování dle metodiky

4 169 Kč

16. Kineziologický rozbor – držení těla, pohyblivost páteře, stoj, chůze, sed, orientačně

524 Kč

svalová síla a rozsah pohybu
17. Goniometrie

104 Kč

18. Svalový test

205 Kč

19. Testování stability a rovnováhy

103 Kč

20. Vyšetření hybnosti u centrálních paréz

205 Kč

21. Psychologická diagnostika základní (do 4 hodin)

3 485 Kč

22. Psychologická diagnostika – rozšíření psychologického vyšetření (vykazuje se

1 091 Kč

v návaznosti na základní psychologické vyšetření po naplnění časové náročnosti á 2
hodiny práce s klientem až do počtu 4x)
23. Sociální šetření

360 Kč

(administrativní úkon)
24. Vypracování Závěrečné zprávy z ergodiagnostiky lékařem rehabilitační a fyzikální

3 114 Kč

medicíny (ergodiagnostikem)
(administrativní úkon)
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25. Závěrečná konference ergodiagnostiky lékařem rehabilitační a fyzikální medicíny – 20

266 Kč

minut
(administrativní úkon)
26. Bicyklová ergometrie

1 230 Kč

27. Spiroergometrie

2 495 Kč

28. Logopedické vyšetření – 90 minut

929 Kč

29. Vyšetření speciálním pedagogem – 90 minut

929 Kč

30. Lékařské konziliární vyšetření specialistou oboru – cílené 30 minut

588 Kč

31. Modelové činnosti speciální fyzické, manipulace s břemeny a pracovní polohy

2 298 Kč

(kalkulace pro soubor 10 modelových testování)
32. Nezbytná administrativní činnost a organizace celé ergodiagnostiky

531 Kč

(administrativní úkon)

II. MINISTERSTVO OBRANY 8), 9), 10)
1. Vyplnění zdravotnické části dotazníku registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné

301 Kč

praktické lékařství
(podrobný výpis z dokumentace)
2. Lékařská prohlídka zubním lékařem registrujícího poskytovatele v oboru zubní

112 Kč

lékařství
(cílené akutní vyšetření)
3. Vyhodnocení dotazníku lékařem odvodní komise

100 Kč

(administrativní úkon)
4. Lékařská prohlídka uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání

629 Kč

nebo zařazení do aktivní zálohy
(opakované komplexní vyšetření lékařem)
5. Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze lékaři přezkumné komise

629 Kč

(opakované komplexní vyšetření lékařem)
6. Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze při posuzování stupně zdravotní

160 Kč

způsobilosti mimo přezkumné řízení
(kontrolní vyšetření lékařem)

III. MINISTERSTVO VNITRA 11), 12), 13), 14), 15), 16)
1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby

100 Kč

(administrativní výkon)
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2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické

301 Kč

dokumentace
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného

337 Kč

trestného činu
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu

243 Kč

(cílené vyšetření lékařem)
5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve

293 Kč

(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)
6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních

629 Kč

a jiných látek než alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)
7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či

50 Kč

jiné látky
(odběr krve ze žíly u dospělého)
8. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi
a) Widmarkova zkouška

a) 92 Kč

b) specifické stanovení plynovou chromatografií

b) 590 Kč

(stanovení těkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou
chromatografií)
9. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy

243 Kč

(cílené vyšetření lékařem)
10. Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské

337 Kč

zprávy
(cílené vyšetření gynekologem)
11. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele

100 Kč

v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)
12. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele

100 Kč

v souvislosti s jejím onemocněním a graviditou
(administrativní úkon)
13. Vyšetření

osoby

cizince

před

vrácením

nebo

policejním

průvozem

243 Kč

s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)
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14. Vyšetření

dítěte

cizince

před

vrácením

nebo

policejním

průvozem

397 Kč

15. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky

243 Kč

s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)
16. Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky

397 Kč

s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 12), 16)
1. Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu

437 Kč

(cílené vyšetření chirurgem + administrativní úkon)
2. Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti

398 Kč

cizího předmětu
(RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon)
3. Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou

437 Kč

končetiny
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)
4. Vyšetření osoby z důvodu kontroly protézy očního bulbu za účelem zjištění přítomnosti

437 Kč

cizího předmětu
(cílené vyšetření oftalmologem + administrativní úkon)
5. Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů

933 Kč

(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon)
6. Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů

1 342 Kč

(Rtg vyšetření tlustého střeva + administrativní úkon)
7. Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením tlustého střeva

437 Kč

nebo CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)
8. Laboratorní vyšetření biologického materiálu u polykačů drog na přítomnost drog

668 Kč

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

a) 92 Kč

b) specifické stanovení plynovou chromatografií

b) 590 Kč

(stanovení těkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou
chromatografií)
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10. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve

293 Kč

(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)
11. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití návykových, psychotropních

629 Kč

a jiných látek s výjimkou alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)
12. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové,

50 Kč

psychotropní či jiné látky
(odběr krve ze žíly u dospělého)
13. Nezbytná administrativní činnost lékaře

100 Kč

(administrativní úkon)
14. Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti

100 Kč

s jejím onemocněním
(administrativní úkon)
15. Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku

243 Kč

(cílené vyšetření lékařem)
16. Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského

243 Kč

posudku
(cílené vyšetření lékařem)
17. Vyšetření těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského

337 Kč

posudku
(cílené vyšetření gynekologem)
18. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele

100 Kč

v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)
19. Vystavení

lékařského

posudku

o

možnosti

dalšího

pobytu

těhotné

ženy

100 Kč

v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní výkon)
20. CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů

a) 1 496 Kč
b) 1 660 Kč +

a) bez použití kontrastní látky

cena kontrastní

b) s podáním kontrastní látky

látky

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

V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 12), 17), 18)
1. Vyjádření

(potvrzení)

lékaře

o

zdravotním

stavu

osoby

dožádané

státním

100 Kč

zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném
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soudem
(administrativní úkon)
2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím

301 Kč

nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo

611 Kč

soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem zpracovaná na
základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu
(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika
profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti
dodržovat léčebný režim)
4. Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo

243 Kč

soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem (cílené
vyšetření lékařem)
5. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující

939 Kč

celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem
nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem
(opakované komplexní vyšetření lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika
profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti
dodržovat léčebný režim)
6. Zdravotní prohlídka mladistvých a osob, které mohou být objektem násilí, ve výkonu

243 Kč

vazby nebo trestu odnětí svobody
(cílené vyšetření lékařem)
7. Zdravotní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody před

243 Kč

eskortou a po eskortě
(cílené vyšetření lékařem)
8. Zdravotní prohlídka po použití donucovacích prostředků

243 Kč

(cílené vyšetření lékařem)
9. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé

243 Kč

z požití alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)
10. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé

293 Kč

z požití alkoholu spojené s odběrem krve
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)
11. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody při podezření

629 Kč

z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)
12. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové,

50 Kč
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psychotropní či jiné látky
(odběr krve ze žíly u dospělého)
13. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška

92 Kč

(stanovení těkavých redukujících látek)
14. Vyšetření osoby – cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské zprávy

243 Kč

(cílené vyšetření lékařem)

VI. EVROPSKÁ UNIE – aplikace nařízení 883/04, 987/09, 1231/10
1. Vyjádření lékaře

1 340 Kč

- na tiskopise E 213
- na formuláři Podrobná lékařská zpráva (Detailed Medical Report)
(komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon)
2. Vyjádření lékaře

301 Kč

– na tiskopise E 116
– k formuláři E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření
pacienta
- na formuláři Základní lékařská zpráva (Basic Medical Report)
(podrobný výpis z dokumentace)
3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha
k formuláři)
– k formuláři E 404, E 407, E 406F a k fomuláři SED F024, F025, F026, F027
a) dospělí a

– pokud je požadováno vyšetření pacienta k

děti nad 6 let

– formuláři E 107 – bod 8 - Lékařská zpráva přiložena

443 Kč

– formuláři E 112, (S2) – bod 4 - Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 123 (DA1) – bod 4 - Zpráva našeho ošetřujícího lékaře

b) děti do 6 let

– formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2 - Viz přiložená lékařská zpráva

597 Kč

(cílené vyšetření lékařem + 2x administrativní úkon)
4. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základě

301 Kč

zdravotnické dokumentace
– vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno
(podrobný výpis z dokumentace)
5. Vyjádření

lékaře (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu

osoby pro

100 Kč

potřeby formulářů
– E 202 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodatečná stránka č. 2 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– dodatečná stránka č. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře)
– E 302 bod 4.1
(administrativní úkon)
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6. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické
dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů

100 Kč +
doporučené
poštovné

(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

VII. SPRÁVNÍ ÚŘADY 21), 22)
Vyšetření zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní způsobilosti zdravotnických

629 Kč

pracovníků, včetně vyplnění příslušného tiskopisu, jde-li o vyžádání správního úřadu,
který vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb
(opakované komplexní vyšetření lékařem)

Výše uvedenými úředně stanovenými maximálními cenami se rozumí ceny bez daně
z přidané hodnoty.
1)

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.

2)

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

3)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

5)

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6)

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

7)

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

8)

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

9)

Vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

10)

Vyhláška č. 328/2016 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi
a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení.

11)

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

12)

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

13)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

14)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

15)

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č.
183/2017 Sb.

16)

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

17)

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18)

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.

19)

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

20)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

21)

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů.
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22)

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání lékaře a k výkonu činností souvisejících o poskytování zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění
pozdějších předpisů.
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Příloha č. 2

Zdravotní služby poskytované zubními lékaři (maximální ceny)
Kód
00900
00901

Název výkonu
Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce nebo při
opakovaném zaožení zdravotnické dokumentace
Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce –
preventivní prohlídka

Maximální
cena
644 Kč
592 Kč

00902

Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku

426 Kč

00903

Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou

462 Kč

00904
00906
00907
00908

Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce do dne dosažení 10 let
v rámci registrace a preventivní péče
Stomatologické vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce do dne
dosažení 6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojištěnce
Stomatologické ošetření registrovaného pojištěnce od 6 let do dne dosažení
15 let
Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce – i v rámci
pohotovostní služby

163 Kč
150 Kč
117 Kč
462 Kč

00909

Klinické stomatologické vyšetření

00910

Zhotovení intraorálního rentgenového snímku

98 Kč

00911

Zhotovení extraorálního rentgenového snímku

299 Kč

00913

Zhotovení ortopantomogramu

364 Kč

00914

Vyhodnocení ortopantomogramu

111 Kč

00915

Zhotovení telerentgenového snímku lbi

358 Kč

00916

Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale

156 Kč

00917

Anestézie infiltrační

130 Kč

00920

Ošetření stálého zubu fotokompozitní výplní

00921

Ošetření stálého zubu plastickou výplní

650 Kč

00922

Ošetření dočasného zubu plastickou výplní

514 Kč

00924

Endodontické ošetření – dočasný zub

351 Kč

00925

Endodontické ošetření – stálý zub – v rozsahu řezáků a špičáků

351 Kč

00926

Endodontické ošetření – stálý zub – v rozsahu molárů a premolárů

351 Kč

00931

Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu v rámci pravidelné
parodontologické péče

540 Kč

1 034 Kč

1 034 Kč

00932

Léčba chronických onemocnění parodontu

390 Kč

00933

Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu

592 Kč

00934

Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu

1 437 Kč

00935

Subgingivální ošetření

116 Kč

00936

Odebrání a zajištění přenosu transplantátu

787 Kč

00937

Artikulace chrupu

569 Kč

00938

Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem

00940
00941

Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice v rámci
pravidelné specializované péče
Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice

85 Kč
1 034 Kč
397 Kč
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00943
00944
00946

Měření galvanických proudů

121 Kč

Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti
s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře
Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce –
preventivní prohlídka I

72 Kč
495 Kč

00947

Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku I

348 Kč

00948

Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce

176 Kč

00949

Běžná extrakce dočasného zubu

176 Kč

00950

Extrakce stálého zubu nebo dočasného moláru s neresorbovanými kořeny

410 Kč

00951

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

780 Kč

00952

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

1 599 Kč

00953

Chirurgické ošetřování retence zubů otevřenými metodami

826 Kč

00954

Periapikální chirurgie

553 Kč

00955

Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu

592 Kč

00956

Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu

1 177 Kč

00957

Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

592 Kč

00958

Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

982 Kč

00959

Intraorální incize

202 Kč

00960

Zevní incize

787 Kč

00961

Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní

00962

Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch

397 Kč

00963

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

137 Kč

00964

Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem

787 Kč

00965

Čas zubního lékaře strávený dopravou za imobilním pojištěncem

280 Kč

00968

78 Kč

Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL stomatochirurgem

1 307 Kč

00970

Sejmutí fixní náhrady – za každou pilířovou konstrukci

189 Kč

00971

Provizorní ochranná korunka

241 Kč

00973

Úprava snímatelné náhrady v ordinaci

78 Kč

00974

Odevzdání stomatologického výrobku

0 Kč

00976
00977
00978
00979
00981
00982
00983
00984

Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického
spektra či jinou psychiatrickou diagnózou
Aplikace prefabrikovené korunky na dočasný zub
Sedace

nezletilého

pojištěnce

midazolamem

787 Kč
při

ambulantním

stomatologickém ošetření
Sedace

nezletilého

pojištěnce

oxidem

dusným

při

ambulantním

stomatologickém ošetření
Diagnostika ortodontických anomálií
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1
zubní oblouk
Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického
aparátu
Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního
ortodontického aparátu

654 Kč

1 177 Kč
657 Kč
826 Kč
1 781 Kč
1 099 Kč
294 Kč
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00985

Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického
aparátu

962 Kč

00986

Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje

00987

Stanovení fáze růstu

00988

Analýza telerentgenového snímku lbi

165 Kč

00989

Analýza ortodontických modelů

436 Kč

00990

Diagnostická přestavba ortodontického modelu

653 Kč

00991

Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku

243 Kč

00992

Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky

293 Kč

00993

Navázání parciálního oblouku

416 Kč

00994

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

307 Kč
79 Kč

1 235 Kč

Vysvětlení zkratek:
PZL

praktický zubní lékař

PA

parodontolog

CH

stomatochirurg

PE

pedostomatolog
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