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Ceník služeb a výkonů nehrazených z v.z.p na žádost
pacienta

verze 6

1 Služby bez specifikace na pracoviště
Název služby, výkonu
Administrativní výkon vyžádaný pacientem nebo jinou fyzickou či jinou právnickou
osobou se souhlasem pacienta (pojišťovny, zaměstnavatele apod.) nesouvisející s
léčebně preventivní péčí)
Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta a dále vyšetření krve
Lázeňská péče - vyplnění "Návrhu na lázeňskou péči . . " u samoplátce (v případě, že
lázeňská péče není nutná)
Náušnice - aplikace jedné náušnice
Očkovací průkaz – vystavení duplikátu
Ortopedické pomůcky - potvrzení pro trvalé používání
Pojistka - vypsání pro pojišťovnu
Pojistka - vypsání stejné pojistky, viz bod výše, pro více pojišťoven - za každou další
poj.
Pojistka - výpis pro uzavření pojistky - např. životní apod.
Úraz - bodové hodnocení úrazu, bolestného a ztížení společenského uplatnění
Ústavní zařízení sociální péče – vyjádření lékaře k žádosti o umístění, int, PL
Výpis ze zdravotnické dokumentace (viz také příloha č. 5 této OS)
Zdravotnický výkon na vlastní žádost pacienta (bodové ohodnocení)

cena vč. DPH
150,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
250,- Kč
100,- Kč
300,- Kč
250,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
1,12 Kč/bod

2 Služby dle odbornosti pracoviště
2.1 Praktický lékař pro dospělé

platnost od 1.1.2019
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Název služby, výkonu
Antigen HbsAg
Dětský tábor - lékařské potvrzení – vedoucí pracovníci
Krevní skupina - vyšetření krevní skupiny ABO RhD
Lázeňská péče - vyplnění "Návrhu na lázeňskou péči . . " u samoplátce (v případě, že
lázeňská péče není nutná)
Lékařské prohlídky - k účasti na rekondičních pobytech
Lékařské prohlídky - k vydání či držení zbrojního průkazu
Lékařské prohlídky - k výkonu povolání - zdvižka, kurz svářečský, topenářský a pod.
Lékařské prohlídky - ke studiu na VŠ, SŠ, nástavbě apod.
Lékařské prohlídky - pro úřad práce na žádost pacienta
Lékařské prohlídky - řidičský průkaz
Lékařské prohlídky - řidičský průkaz - důchodci
Lékařské prohlídky - sportovní činnost - průkaz sportovce
Lékařské prohlídky - vstupní k výkonu povolání a výstupní (celková prohlídka)
Očkování proti infekčním chorobám na žádost pacienta
Odběr krve
OK-TEST – Průkaz krve ve stolici - na vlastní žádost
Pojistka - vypsání pro pojišťovnu
Pojistka - výpis pro uzavření pojistky - např. životní apod.
Pojistka - vypsání stejné pojistky, viz bod výše, pro více pojišťoven - za každou další
poj.
Potravinářský průkaz na dobu neurčitou
Potravinářský průkaz na dobu určitou (např. studenti)
Protilátky HIV
Screeningový test na přítomnost drog v moči
Úraz - bodové hodnocení úrazu, bolestného a ztížení společenského uplatnění
Ústavní zařízení sociální péče – vyjádření lékaře k žádosti o umístění
Výpis ze zdravotnické dokumentace (viz také příloha č. 5 této OS)
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cena vč. DPH
330,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
500,- Kč
400,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
150,- Kč
40,- Kč
145,- Kč
250,- Kč
300,- Kč
100,- Kč
500,- Kč
200,- Kč
330,- Kč
600,- Kč
250,- Kč
300,- Kč
200,- Kč

2.2 Pracovně-lékařské služby
Název služby, výkonu
RDG plic
Laboratorní vyšetření

cena vč. DPH
200,- Kč
1,12 Kč/bod

2.3 Interní oddělení
Název služby, výkonu
EKG záznam bez popisu
Submaximální vyšetření na bicyklovém ergometru nebo běhátku:
➢ orientační stanovení aerobní zdatnosti W 170 - à 30 minut
➢ u zdravých osob - à 30 minut
➢ za každých dalších započt.15 minut

cena vč. DPH
100,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
150,- Kč

2.4 Dětské oddělení
platnost od 1.1.2019
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Název služby, výkonu
Dětský tábor - lékařské potvrzení
Lékařské prohlídky - ke studiu na VŠ, SŠ, nástavbě apod.
Lékařské prohlídky - sportovní činnost - průkaz sportovce
Mateřská školka - vyšetření před nástupem do MŠ
Osvojení, adopce - vyšetření potřebné k lékařskému doporučení v rámci řízení o
osvojení, adopci

verze 6

cena vč. DPH
200,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

2.5 Chirurgické oddělení
Název služby, výkonu
Odstranění kosmeticky nevhodné kožní léze (není nutné ze zdravotních důvodů):
➢ cena za každých započatých 15 min
Umělohmotná fixace:
➢ fixace zápěstí
➢ fixace hlezna a vysoká na horní končetině
➢ fixace vysoká na dolní končetině
Plastické operace:
➢ Horní víčka
➢ Dolní víčka
➢ Operace měkkého nosu
➢ Operace odstálých boltců
➢ Zmenšení prsou
➢ Gynekomastie
➢ Zvětšení prsou implantáty
➢ Operace ptózy břicha
➢ Labioplastika v lok. anest.
➢ Operace ptózy obličeje/face-lifting/

cena vč. DPH
300,- Kč
250,- Kč
350,- Kč
600,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
17 000,- Kč
12 000,- Kč
35 000,- Kč
32 000,- Kč
57 000,- Kč
35 000,- Kč
12 000,- Kč
35 000,- Kč

2.6 Rehabilitační oddělení
časová
jednotka

Název služby, výkonu
Pojistná událost
Molitanové míčky malé
Molitanové míčky velké
Kineziotaping ("tejpování"), ceny tejpování se řídí náročností kineziotapu
a spotřebou materiálu

cena vč. DPH
250,- Kč
30,- Kč
40,- Kč

1 cm

2,- Kč

2.7 Radiodiagnostické oddělení (RDG)
Název služby, výkonu
Nahrání rtg snímků (CD) pro potřeby pacienta - administrativní poplatek
USG vyšetření samoplátce

cena vč. DPH
100,- Kč
1,12 Kč/bod

2.8 Oddělení klinické biochemie a hematologie
platnost od 1.1.2019
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Název služby, výkonu
Krevní slupina - vyšetření krevní skupiny ABO RhD
Laboratorní vyšetření dle sazebníku
Laboratorní vyšetření pro veterinární účely
Laboratorní vyšetření pro výzkum a studii
Odběr krve
Screeningový test na přítomnost drog v moči (orientační) - negativní

verze 6

cena vč. DPH
200,- Kč
1,12 Kč/bod
1,50 Kč/bod
1,50 Kč/bod
40,- Kč
650,- Kč

2.9 Pracoviště místnosti pro zemřelé
Název služby, výkonu
Úhrada za služby posledního rozloučení se zemřelým v pracovních dnech
Úhrada za služby posledního rozloučení se zemřelým ve dnech pracovního klidu

cena vč. DPH
500,- Kč
800,- Kč

3 Léčení cizinců
Položka
Léčení nepojištěných pacientů z členských států EU a EHP (hodnota bodu)
Léčení nepojištěných pacientů mimo státy EU (hodnota bodu)

cena s DPH
1,12 Kč
2,- Kč

Poznámka:
1. U kolonek, kde je uváděna hodnota bodu se počet bodů řídí vyhláškou č. 134/1998 Sb. Seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění.
2. Tam, kde není uvedeno, jsou ceny uváděny s DPH

4 Schválení ceníku
Tato verze přílohy č. 3 ceníku RN je schválena předsedou představenstva RN:
Datum: ……………….…1. 1. 2019………………………………………………………………………
Jméno a příjmení, titul: …Mgr. Jaroslav Šíma, MBA.,
Ing. Michal Filař………………………………………………
Podpis: ………………………………………………………………………………………………….
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