
2/13-FAR 
Cenové rozhodnutí  

 
Ministerstva zdravotnictví  
ze dne 7. prosince 2012, 

 
kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými 

cenami výrobce 
 
 

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, a na základě čl. III. 
odst. 4 cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR, o regulaci cen 
zdravotnických prostředků, vydává toto cenové rozhodnutí: 
 
 

Čl. I. 
Pojmy 

  
 Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí: 
  
a) zbožím – zdravotnický prostředek na poukaz hrazený plně nebo částečně z veřejného 
zdravotního pojištění a zvlášť účtovaný materiál1, 
  
b) cenou výrobce – prodejní velkoobchodní cena výrobce nebo jiné osoby, která jako první 
uvádí zboží na trh EU, tedy cena bez obchodní přirážky a bez daně z přidané hodnoty (dále 
jen „DPH“), 
 

 
Čl. II. 

Seznam zboží s deregulovanými cenami výrobce 
 
 Cena výrobce zdravotnických prostředků na poukaz hrazených plně či částečně 
z veřejného zdravotního pojištění není regulována u níže uvedených úhradových skupin: 
 
 

01 ZP krycí 

01.01 ZP pro klasické hojení ran 

01.01.01 gázy 

01.01.01.01 gázy hydrofilní skládané - sterilní 

01.01.01.02 gázy hydrofilní skládané - nesterilní 

01.01.02 netkané textilie 

01.01.02.01 kompresy - sterilní 

01.01.02.02 kompresy - nesterilní 

01.01.02.03 kombinované savé kompresy - bez superabsorbentu 

01.01.02.04 kombinované savé kompresy - se superabsorbentem 

                                                      
1 1. TEXTOVÁ ČÁST, Kapitola 1, bod 15. přílohy vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., 
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 



01.01.02.05 hypoalergenní fixace 

01.02 ZP pro vlhké hojení ran 

01.02.01 obvazy kontaktní neadherentní 

01.02.01.01 obvazy kontaktní neadherentní 

01.02.01.02 obvazy kontaktní neadherentní - se savým jádrem 

01.02.02 antiseptické neadherentní krytí 

01.02.02.01 antiseptické neadherentní krytí 

01.02.03 krytí s aktivním uhlím 

01.02.03.01 krytí s aktivním uhlím 

01.02.03.02 krytí s aktivním uhlím - s aktivní látkou 

01.02.05 alginátové krytí 

01.02.05.01 alginátové krytí - plošné 

01.02.05.02 alginátové krytí - plošné s aktivní látkou 

01.02.05.03 provazce, tampony 

01.02.05.04 provazce, tampony - s aktivní látkou 

01.02.06 hydrokoloidní krytí 

01.02.06.01 hydrokoloidy bez okraje 

01.02.06.02 hydrokoloidy s okrajem 

01.02.06.03 hydrofibery 

01.02.06.04 hydrofibery - s aktivní látkou 

01.02.06.05 pasty 

01.02.06.06 zásypy 

01.02.07 hydropolymery, polyuretany a pěny 

01.02.07.01 hydropolymery, polyuretany a pěny - plošné 

01.02.07.02 hydropolymery, polyuretany a pěny - plošné s okrajem 

01.02.07.03 hydropolymery, polyuretany a pěny - do dutin 

01.02.07.04 hydropolymery, polyuretany a pěny - s aktivní látkou 

01.02.07.05 hydropolymery, polyuretany a pěny - s gelem 

01.02.08 filmové obvazy 

01.02.08.01 filmové obvazy - plošné 

01.02.08.03 filmové obvazy - spreje 

01.02.10 čistící obvazy 

01.02.10.01 čistící obvazy - plošné 

01.02.10.02 čistící obvazy - aktivní neaktivované 

01.02.10.03 čistící obvazy - aktivní aktivované 

01.02.11 čistící roztoky aktivní 

01.02.11.01 čistící roztoky aktivní 

01.02.11.02 čistící gely 

01.02.13 krytí se silikonem 



01.02.13.01 krytí kontaktní neadherentní - měkký silikon 

01.02.13.02 krytí kontaktní neadherentní - měkký silikon s aktivní látkou 

01.02.13.03 polyuretanové pěny s měkkým silikonem 

01.02.13.04 polyuretanové pěny s měkkým silikonem a okrajem 

01.02.13.07 samolepící silikonové krytí na jizvy 

01.02.14 ostatní krytí 

01.02.14.02 krytí obsahující hyaluronan 

01.02.14.03 krytí obsahující med 

01.02.14.04 hydrobalanční krytí 

01.02.14.05 nanokrystalické stříbro 

01.02.14.06 biokeramické krytí 

01.02.14.11 superabsorbční krytí 

01.03 obinadla a náplasti 

01.03.01 obinadla fixační 

01.03.01.01 obinadla fixační - elastická 

01.03.01.02 obinadla fixační - elastická, kohezivní 

01.03.01.03 obinadla fixační - neelastická, hydrofilní, sterilní 

01.03.01.04 obinadla fixační - neelastická, hydrofilní, nesterilní 

01.03.02 obinadla hadicová 

01.03.02.01 obinadla hadicová - podpůrná 

01.03.02.02 obinadla hadicová - podkladová 

01.03.02.03 obinadla hadicová - fixační 

01.03.03 náplasti hypoalergenní 

01.02.03.01 náplasti hypoalergenní - nesterilní 

01.04 savé prostředky 

01.04.01 vata buničitá 

01.04.01.01 vata buničitá 

01.04.01.02 vata buničitá - dělená 

02 ZP pro inkontinentní pacienty 

02.01 ZP absorbční 

02.01.01 vložky a kapsy 

02.01.01.01 vložky - dámské 

02.01.01.02 vložky - pánské 

02.01.01.03 kapsy - pánské 

02.01.02 vložné pleny 

02.01.02.01 vložné pleny - dámské 

02.01.02.02 vložné pleny - pánské 

02.01.03 fixační kalhotky 

02.01.03.01 fixační kalhotky - síťované 



02.01.03.02 fixační kalhotky - punčochové, bavlněné a kombinované 

02.01.04 plenkové kalhotky 

02.01.04.01 plenkové kalhotky - zalepovací denní 

02.01.04.02 plenkové kalhotky - zalepovací noční 

02.01.04.03 plenkové kalhotky - zalepovací extra savé 

02.01.04.04 plenkové kalhotky - zalepovací dětské 

02.01.04.05 plenkové kalhotky - natahovací denní 

02.01.04.06 plenkové kalhotky - natahovací noční 

02.01.04.07 plenkové kalhotky - natahovací extra savé 

02.01.04.08 plenkové kalhotky - natahovací dětské 

02.01.04.09 plenkové kalhotky - s pásem 

02.01.05 podložky 

02.01.05.01 podložky 

02.03 ZP pro vyprazdňování 

02.03.01 urologické katetry pro intermitentní katetrizaci 

02.03.01.01 katetr sterilní - nepotahovaný 

02.03.03 proplachové systémy pro permanentní urologický katetr 

02.03.03.01 proplachové systémy 

02.03.05 urologické lubrikační gely 

02.03.05.01 urologické lubrikační gely 

04 ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv 

04.01 ZP ortopedickoprotetické - pro hlavu a krk - sériově vyrobené 

04.01.01 krční ortézy 

04.01.01.01 krční ortézy 

04.01.02 fixační límce 

04.01.02.01 fixační límce - zpevněné 

04.01.02.02 fixační límce - měkké 

04.02 ZP ortopedickoprotetické - pro trup - sériově vyrobené 

04.02.01 rigidní fixace klíční kosti 

04.02.01.01 rigidní fixace klíční kosti 

04.02.02 žeberní a hrudní pásy pro fixaci 

04.02.02.01 žeberní a hrudní pásy pro fixaci 

04.02.03 kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteře 

04.02.03.01 kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteře 

04.02.04 bederní ortézy 

04.02.04.01 bederní ortézy 

04.02.05 bederní pásy 

04.02.05.01 bederní pásy elastické - bez výztuh 

04.02.06 břišní pásy 



04.02.06.01 břišní pásy elastické - bez výztuh 

04.02.06.02 břišní pásy elastické - s výztuhami 

04.02.06.03 břišní pásy elastické - těhotenské s výztuhami 

04.02.07 kýlní pásy 

04.02.07.01 kýlní pásy - pupeční 

04.02.07.02 kýlní pásy - ostatní 

04.02.08 pánevní pásy 

04.02.08.01 pánevní pásy 

04.03 ZP ortopedickoprotetické - pro horní končetiny - sériově vyrobené 

04.03.01 ortézy prstů horních končetin 

04.03.01.01 ortézy prstů horních končetin - rigidní fixace 

04.03.01.02 ortézy prstů horních končetin - dynamické 

04.03.02 ortézy zápěstní 

04.03.02.01 ortézy zápěstní - rigidní fixace 

04.03.02.02 ortézy zápěstní - zpevňující 

04.03.03 ortézy loketní 

04.03.03.01 ortézy loketní s kloubovou dlahou - s limitovaných rozsahem pohybu 

04.03.03.02 ortézy loketní s kloubovou dlahou - elastické 

04.03.03.03 ortézy loketní - zpevňující - elastické 

04.03.04 ortézy ramenní 

04.03.04.01 ortézy ramenní - stavitelná 

04.03.04.02 ortézy ramenní - nestavitelná 

04.03.04.03 ortézy ramenní - rigidní 

04.03.04.04 ortézy ramenní - zpevňující, eslatická 

04.03.05 závěsy paže - zpevňující 

04.03.05.01 závěsy paže - zpevňující 

04.04 ZP ortopedickoprotetické - pro dolní končetiny - sériově vyrobené 

04.04.01 ortézy hlezenní 

04.04.01.01 ortézy hlezenní - stavitelné 

04.04.01.02 ortézy hlezenní - rigidní 

04.04.01.03 ortézy hlezenní - zpevňující 

04.04.01.04 ortézy hlezenní - peroneální 

04.04.01.05 peroneální tahy 

04.04.02 ortézy kolene 

04.04.02.01 ortézy kolene - pro instability - pevné rámy 

04.04.02.02 ortézy kolene - s limitovaným rozsahem pohybu - pevné materiály 

04.04.02.03 ortézy kolene - s limitovaným rozsahem pohybu - elastické materiály 

04.04.02.04 ortézy kolene - s konstantní flexí 

04.04.02.05 ortézy kolene - elastické - kloubové dlahy 



04.04.02.06 ortézy kolene - elastické - zpevňující 

04.04.03 ortézy kyčle 

04.04.03.01 ortézy kyčle - s limitovaným rozsahem pohybu 

04.04.03.02 ortézy kyčle - zpevňující 

04.04.03.03 ortézy kyčle - abdukční 

04.04.04 bandáže kolenní 

04.04.04.01 bandáže kolenní - bez výztuh 

04.05 ZP ortopedickoprotetické ochranné, korekční a stabilizační - sériově vyrobené 

04.05.01 návleky pahýlové 

04.05.01.02 návleky pahýlové - k protézám horních končetin nebo dolních končetin 

04.06 ZP kompenzační - sériově vyrobené 

04.06.01 epitézy mammární + příslušenství 

04.06.01.01 epitézy mammární - pooperační (dočasné) 

04.06.01.02 epitézy mammární - trvalé 

04.06.01.03 epitézy mammární - trvalé - samolepící, odlehčené 

04.07 terapeutická obuv - sériově vyrobená 

04.07.01 obuv pooperační 

04.07.01.01 obuv pooperační 

04.07.02 obuv odlehčovací  

04.07.02.01 obuv odlehčovací 

05 ZP pro diabetické pacienty 

05.01 ZP pro odběr kapilární krve 

05.01.01 pera lancetová 

05.01.01.01 pera lancetová 

05.01.02 lancety pro lancetová pera 

05.01.02.01 lancety pro lancetová pera 

05.02 ZP pro stanovení glukózy 

05.02.01 glukometry 

05.02.01.01 glukometry 

05.02.01.02 glukometry - pro stanovení Ketolátek 

05.02.01.03 glukometry s hlasovým výstupem 

05.02.02 diagnostické proužky pro testování krve 

05.02.02.01 diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve 

05.02.02.02 diagnostické proužky pro stanovení Ketolátek z krve 

05.02.03 diagnostické proužky pro testování moči 

05.02.03.01 diagnostické proužky pro vizuální testování moči  

05.03 ZP pro aplikaci léčiva 

05.03.01 aplikační pera 

05.03.01.01 inzulínová pera 



05.03.02 injekční inzulínové stříkačky 

05.03.02.01 injekční inzulínové stříkačky -jednorázové 

05.03.02.02 injekční inzulínové stříkačky - s fixovanou jehlou 

05.03.04 příslušenství pro ZP pro aplikaci léčiva 

05.03.04.01 jehly k neinzulínovým perům 

05.03.04.02 jehly k inzulínovým perům 

05.03.04.03 jehly k inzulínovým injekčním stříkačkám 

05.03.04.08 infuzní sety s kovovou jehlou 

05.03.04.09 infuzní sety s teflonovou jehlou 

05.03.04.11 fixace setu - sterilní 

05.04 ZP doplňkové 

05.04.01 obuv pro diabetiky 

05.04.01.01 obuv pro diabetiky - sériově vyrobená 

06 ZP pro kompresivní terapii 

06.01 ZP pro kompresivní terapii - sériově vyrobené 

06.01.01 kompresivní obinadla 

06.01.01.01 lehce kompresivní elastická obinadla 

06.01.01.02 kompresivní elastická obinadla - krátkotažná 

06.01.01.03 kompresivní elastická obinadla - střednětažná 

06.01.01.04 kompresivní elastická obinadla - dlouhotažná 

06.01.01.05 kompresivní elastická obinadla - krátkotažná, vysoký tlak pod bandáží 

06.01.01.06 mobilizační bandáže 

06.01.02 kompresivní punčochy - lýtkové 

06.01.02.01 kompresivní punčochy - lýtkové, zdravotní - II. kompresní třída 

06.01.02.02 kompresivní punčochy - lýtkové, zdravotní - III. kompresní třída 

06.01.02.03 kompresivní punčochy - lýtkové, zdravotní - IV. kompresní třída 

06.01.02.04 systémy komprese pro léčbu UCV - set - III. kompresní třída 

06.01.03 kompresivní punčochy - polostehenní 

06.01.03.01 kompresivní punčochy - polostehenní, zdravotní - II. kompresní třída 

06.01.03.02 kompresivní punčochy - polostehenní, zdravotní - III. kompresní třída 

06.01.04 kompresivní punčochy - stehenní 

06.01.04.01 kompresivní punčochy - stehenní, zdravotní - II. kompresní třída 

06.01.04.02 kompresivní punčochy - stehenní, zdravotní - III. kompresní třída 

06.01.04.03 kompresivní punčochy - stehenní, zdravotní - IV. kompresní třída 

06.01.04.04 kompresivní punčochy - stehenní s uchycením v pase, zdravotní - II. kompresní třída 

06.01.04.05 kompresivní punčochy - stehenní s uchycením v pase, zdravotní - III. kompresní třída 

06.01.05 kompresivní punčochové kalhoty - dámské 

06.01.05.01 kompresivní punčochové kalhoty - dámské, zdravotní - II. kompresní třída 

06.01.05.02 kompresivní punčochové kalhoty - dámské, zdravotní - III. kompresní třída 



06.01.06 kompresivní punčochové kalhoty - těhotenské 

06.01.06.01 kompresivní punčochové kalhoty - těhotenské, zdravotní - II. kompresní třída 

06.01.06.02 kompresivní punčochové kalhoty - těhotenské, zdravotní - III. kompresní třída 

06.01.07 kompresivní punčochové kalhoty - pánské 

06.01.07.01 kompresivní punčochové kalhoty - pánské, zdravotní - II. kompresní třída 

06.01.07.02 kompresivní punčochové kalhoty - pánské, zdravotní - III. kompresní třída 

06.01.08 ZP pro navlékání kompresivních punčoch 

06.01.08.01 ZP pro navlékání kompresivních punčoch s otevřenou i uzavřenou špičkou - textilní 

06.01.08.02 ZP pro navlékání kompresivních punčoch a návleků s uzavřenou i otevřenou špičkou - 
kovové 

06.01.09 pažní návleky 

06.01.09.01 pažní návleky - II. kompresní třída 

06.01.09.02 pažní návleky - s rukavicí bez prstů - II. kompresní třída  

06.01.09.03 pažní návleky - III. kompresní třída 

06.01.09.04 pažní návleky - s rukavicí bez prstů - III. kompresní třída  

06.01.10 kompresivní podprsenky 

06.01.10.01 kompresivní podprsenky 

06.02 ZP pro kompresivní terapii - atypické rozměry - technologie kruhového pletení 

06.02.01 kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - technologie kruhového pletení 

06.02.01.01 kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení 

06.02.01.02 kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - III. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení 

06.02.01.03 kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - IV. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení 

06.02.01.04 kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny  - 
II. kompresní třída - technologie kruhového pletení 

06.02.01.05 kompresivní elastické punčochy -lýtkové, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - 
III. kompresní třída - technologie kruhového pletení 

06.02.02 kompresivní elastické punčochy -polostehenní, atypické rozměry - technologie kruhového 
pletení 

06.02.02.01 kompresivní elastické punčochy -polostehenní, atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení 

06.02.02.02 kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry -  III. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení 

06.02.02.03 kompresivní elastické punčochy -polostehenní, atypické rozměry - IV. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení 

06.02.02.04 kompresivní elastické punčochy polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % 
bavlny - II. kompresní třída - technologie kruhového pletení  

06.02.02.05 kompresivní elastické punčochy polostehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % 
bavlny -  III.  kompresní třída - technologie kruhového pletení  

06.02.03 kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - technologie kruhového 
pletení 



06.02.03.01 kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení 

06.02.03.02 kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - III. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení 

06.02.03.03 kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry - IV. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení 

06.02.03.04 kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - 
II. kompresní třída - technologie kruhového pletení 

06.02.03.05 kompresivní elastické punčochy - stehenní, atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - 
III. kompresní třída - technologie kruhového pletení 

06.02.04 kompresivní elastické punčochy -stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - 
technologie kruhového pletení 

06.02.04.01 kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - II. 
kompresní třída -technologie kruhového pletení  

06.02.04.02 kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - III. 
kompresní třída -technologie kruhového pletení  

06.02.04.03 kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - IV. 
kompresní třída -technologie kruhového pletení  

06.02.04.04 kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál 
min. s 20 % bavlny - II. kompresní třída - technologie kruhového pletení 

06.02.04.05 kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry, materiál 
min. s 20 % bavlny - III. kompresní třída - technologie kruhového pletení 

06.02.05 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - technologie kruhového 
pletení 

06.02.05.01 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení  

06.02.05.02 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - III. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení  

06.02.05.03 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - IV. kompresní třída - 
technologie kruhového pletení  

06.02.05.04 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - 
II. kompresní třída - technologie kruhového pletení, 

06.02.05.05 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry, materiál min. s 20 % bavlny - 
III. kompresní třída - technologie kruhového pletení, 

06.02.06 kompresivní pažní návleky - atypické rozměry - technologie kruhové pletení 

06.02.06.01 kompresivní pažní návleky - II. kompresní třída atypické rozměry - technologie kruhového 
pletení  

06.02.06.02 kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů - II. kompresní třída  - atypické rozměry - 
technologie kruhového pletení   

06.02.06.03 kompresivní pažní návleky - III. kompresní třída atypické rozměry - technologie kruhového 
pletení  

06.02.06.04 kompresivní pažní návleky s rukavicí bez prstů - III. kompresní třída  - atypické rozměry - 
technologie kruhového pletení   

06.03 ZP pro kompresivní terapii - atypické rozměry - technologie plochého pletení 

06.03.01 kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - technologie plochého pletení 

06.03.01.01 kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 



06.03.01.02 kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - III. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.01.03 kompresivní elastické punčochy - lýtkové, atypické rozměry - IV. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.02 kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - technologie plochého 
pletení 

06.03.02.01 kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.02.02 kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - III. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.02.03 kompresivní elastické punčochy - polostehenní, atypické rozměry - IV. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.03 kompresivní elastické punčochy -stehenní, atypické rozměry - technologie plochého pletení 

06.03.03.01 kompresivní elastické punčochy -stehenní, atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.03.02 kompresivní elastické punčochy -stehenní, atypické rozměry - III. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.03.03 kompresivní elastické punčochy -stehenní, atypické rozměry - IV. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.04 kompresivní elastické punčochy - stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - 
technologie plochého pletení 

06.03.04.01 kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - II. 
kompresní třída - technologie plochého pletení 

06.03.04.02 kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - III. 
kompresní třída - technologie plochého pletení 

06.03.04.03 kompresivní elastické punčochy stehenní s úchytem v pase, atypické rozměry - IV. 
kompresní třída - technologie plochého pletení 

06.03.05 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - technologie plochého 
pletení 

06.03.05.01 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.05.02 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - III. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.05.03 kompresivní elastické punčochové kalhoty - atypické rozměry - IV. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.06 kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty - atypické rozměry - technologie plochého 
pletení 

06.03.06.01 kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty - atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.06.02 kompresivní elastické návleky na chodidlo s prsty - atypické rozměry - III. kompresní třída - 
technologie plochého pletení 

06.03.07 kompresivní rukavice - atypické rozměry - technologie plochého pletení 

06.03.07.01 kompresivní rukavice - bez prstů, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie 
plochého pletení   

06.03.07.02 kompresivní rukavice - s prsty, atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého 
pletení  

06.03.07.03 kompresivní rukavice - bez prstů, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie 
plochého pletení   



06.03.07.04 kompresivní rukavice - s prsty, atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie 
plochého pletení  

06.03.08 kompresivní pažní návlek - atypické rozměry - technologie plochého pletení 

06.03.08.01 kompresivní pažní návlek - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého 
pletení   

06.03.08.02 kompresivní pažní návleky - s rukavicí bez prstů, atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie plochého pletení   

06.03.08.03 kompresivní pažní návleky - s rukavicí s prsty, atypické rozměry - II. kompresivní třída - 
technologie plochého pletení  

06.03.08.04 kompresivní pažní návleky - atypické rozměry - III. kompresní třída - technologie plochého 
pletení   

06.03.08.05 kompresivní pažní návleky - s rukavicí bez prstů, atypické rozměry - III. kompresní třída - 
technologie plochého pletení   

06.03.08.06 kompresivní pažní návleky - s rukavicí s prsty, atypické rozměry - III. kompresivní třída - 
technologie plochého pletení  

06.03.09 kompresivní hrudní návleky - atypické rozměry - technologie plochého pletení 

06.03.09.01 kompresivní hrudní návleky - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého 
pletení  

06.03.09.02 kompresivní hrudní návleky - včetně ramen, atypické rozměry - II. kompresní třída - 
technologie plochého pletení  

06.03.09.03 kompresivní hrudní návleky - včetně ramen a jednoho rukávu, atypické rozměry - II. 
kompresní třída - technologie plochého pletení  

06.03.09.04 kompresivní hrudní návleky - včetně ramen a obou rukávů, atypické rozměry - II. kompresní 
třída - technologie plochého pletení  

06.03.09.05 kompresivní body - atypické rozměry - II. kompresní třída - technologie plochého pletení 

07 ZP pro pacienty s poruchou mobility 

07.01 vozíky + příslušenství 

07.01.01 mechanické vozíky 

07.01.01.01 mechanické vozíky - základní  

07.01.01.02 mechanické vozíky - základní, variabilní 

07.01.01.03 mechanické vozíky - odlehčené, základní 

07.01.01.04 mechanické vozíky - odlehčené, částečně variabilní 

07.01.01.05 mechanické vozíky - odlehčené, variabilní 

07.01.01.07 mechanické vozíky - dětské, odlehčené, variabilní 

07.01.02 elektrické vozíky  

07.01.02.01 elektrické vozíky - převážně interiérové, základní 

07.01.02.02 elektrické vozíky - převážně interiérové, variabilní 

07.01.02.03 elektrické vozíky - exteriérové, variabilní 

07.02 zdravotní kočárky + příslušenství 

07.02.01 zdravotní kočárky - nepolohovací 

07.02.01.01 zdravotní kočárky - nepolohovací 

07.02.02 zdravotní kočárky - částečně polohovací 

07.02.02.01 zdravotní kočárky - částečně polohovací 



07.02.03 zdravotní kočárky - plně polohovací 

07.02.03.01 zdravotní kočárky - plně polohovací 

07.02.04 podvozky pro sedací ortézy 

07.02.04.01 podvozky pro sedací ortézy 

07.03 podpůrné ZP pro lokomoci 

07.03.01 berle 

07.03.01.01 berle - podpažní 

07.03.01.02 berle - předloketní 

07.03.01.03 berle - předloketní, speciální 

07.03.01.04 berle - vícebodové 

07.03.02 chodítka 

07.03.02.01 chodítka - 2kolová 

07.03.02.02 chodítka - 3kolová 

07.03.02.03 chodítka - 4kolová 

07.03.02.04 chodítka - 4bodová  

07.03.02.05 chodítka - 4bodová kloubová 

07.03.02.06 chodítka - s podpůrnými prvky, kolová 

07.03.02.07 chodítka - dětská 

07.03.03 opěrné kozičky 

07.03.03.01 opěrné kozičky 

07.05 ZP pro ležící pacienty 

07.05.01 polohovací lůžka 

07.05.01.01 polohovací lůžka - mechanická,  
s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná 

07.05.01.02 polohovací lůžka - elektrická,  
s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná 

07.05.02 polohovací zařízení + příslušenství 

07.05.02.01 polohovací zařízení - pro sezení 

07.05.02.02 polohovací zařízení - pro sezení, s odděleným polohováním hrudníku, pánve a dolních 
končetin 

07.05.02.03 polohovací zařízení - vertikalizační, včetně příslušenství 

07.06 antidekubitní ZP 

07.06.01 antidekubitní matrace + příslušenství 

07.06.01.01 antidekubitní matrace s potahem - aktivní nebo pasivní, při nízkém riziku vzniku dekubitů 

07.06.01.02 antidekubitní matrace s potahem - aktivní nebo pasivní,při středním riziku vzniku dekubitů 

07.06.01.03 antidekubitní matrace s potahem - aktivní nebo pasivní - při vysokém riziku vzniku dekubitů 

07.06.01.04 kompresory k antidekubitním matracím - aktivním 

07.06.02 antidekubitní podložky a  antidekubitní pomůcky do vozíků 

07.06.02.01 antidekubitní podložky - při vysokém riziku vzniku dekubitů 

07.06.02.02 antidekubitní podložky - sedací, při nízkém riziku vzniku dekubitů 

07.06.02.03 antidekubitní podložky - sedací, při středním riziku vzniku dekubitů 



07.06.02.04 antidekubitní podložky - sedací, při vysokém riziku vzniku dekubitů 

07.06.02.05 antidekubitní podložky - zádové, při vysokém riziku vzniku dekubitů 

08 ZP pro sluchově postižené pacienty 

08.01 sluchadla 

08.01.01 sluchadla pro vzdušné vedení 

08.01.01.01 sluchadla pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci - dětská - jednostranná ztráta 
sluchu od 30 dB SRT na postiženém uchu 

08.01.01.02 sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci - dětská - ztráty sluchu od 30 dB SRT 

08.01.01.03 sluchadlo pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci - od 19 let - ztráty sluchu od 30 dB 
SRT 

08.01.01.04 sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci - od 19 let - ztráty sluchu od 30 dB 
SRT 

08.02 příslušenství ke sluchadlům 

08.02.01 tvarovky ušní a skořepiny 

08.02.01.01 skořepiny k nitroušním sluchadlům - individuálně zhotovené 

08.02.01.02 tvarovky ušní k závěsným sluchadlům - individuálně zhotovené  

08.02.01.03 tvarovky ušní - ochranné (ochrana před vniknutím vody do středouší) - individuálně 
zhotovené 

09 ZP pro zrakově postižené pacienty 

09.01 ZP pro léčbu šilhavosti dětí 

09.01.01 okluzory 

09.01.01.01 okluzory - náplasťové 

09.02.02 brýlové čočky 

09.02.02.01 brýlové čočky - tvrzené, sférické 

09.02.02.02 brýlové čočky - tvrzené, tórické 

09.02.02.03 brýlové čočky - lentikulární 

09.02.02.04 brýlové čočky - vysokoindexové 

09.02.02.05 brýlové čočky - prizmatické 

09.02.02.06 brýlové čočky - bifokální 

09.02.02.07 brýlové čočky - franklinovy 

09.02.02.08 brýlové čočky - plastové, sférické 

09.02.02.09 brýlové čočky - plastové, tórické 

09.02.02.10 brýlové čočky - plastové, hyperokulární 

09.02.03 brýlové obruby 

09.02.03.01 brýlové obruby 

09.02.04 prizmatické folie 

09.02.04.01 prizmatické folie - měkké 

09.02.04.02 prizmatické folie - tvrdé 

09.02.05 absorbční vrtsvy na brýlové čočky 

09.02.05.01 absorbční vrstvy na brýlové čočky 

09.04 ZP kompenzační pro zrakově postižené 



09.04.01 oční protézy 

09.04.01.01 oční protézy - skleněné - individuálně zhotovené 

09.04.01.02 oční protézy - akrylátové -  individuálně zhotovené 

09.04.02 lékařské mluvící teploměry - pro nevidomé 

09.04.02.01 lékařské mluvící teploměry - pro nevidomé 

09.04.03 indikátory světla a hladiny 

09.04.03.01 indikátory světla a hladiny 

09.04.04 slepecké hole 

09.04.04.01 slepecké hole - bílé, opěrné 

09.04.04.02 slepecké hole - bílé, signalizační a orientační; neskládací 

09.04.04.03 slepecké hole - bílé, signalizační a orientační; skládací 

09.04.04.04 slepecké hole - červenobílé, pro hluchoslepé; neskládací 

09.04.04.05 slepecké hole - červenobílé, pro hluchoslepé; skládací 
 
  

Cena výrobce není regulována u veškerého zvlášť účtovaného materiálu. 
 

 
Čl. III. 

Zrušovací ustanovení 
 

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/12-FAR ze dne 16. dubna 2012, 
kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce, se 
zrušuje. 

 
 

Čl. IV. 
Účinnost 

 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

 
 
 
 
 

Ministr zdravotnictví: 
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., v.r. 

 


