Ceník placených služeb od 1.1.2022
(ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Lékařské zprávy, potvrzení o léčbě pro pacienta (včetně vyšetření)
- pro děti a mládež do 15 let
- pro ostatní pacienty pro administrativní účely jinde neuvedené
- pro sjednávání životního a důchodového pojištění
- zpráva od specialisty při došetřování zdravotního stavu
- provedení vstupní prohlídky při sjednávání úrazového pojištění a podání sdělení o výsledku prohlídky
- provedení spec.vyšetření a podání sdělení u zvlášť obtížných či sporných případů vyžadujících vědeckou
kvalifikaci nebo studium odborné literatury ve sdělení uvedené dle skutečného počtu hodin za sazbu (za hod.)
- provedení jednoduchého vyšetření trvalých následků poškození zdraví s lékařskou prohlídkou a podání sdělení
výsledku
- provedení spec. lékařské prohlídky, jejíž součástí je i příslušné laboratorní vyšetření s vyhotovením sdělení
- provedení spec. lékařské prohlídky, jejíž součástí je i vyhotovení sdělení dle přiložené zdrav. dokumentace
- zpráva nebo vyjádření kliniky pracovního lékařství ke vzniku, průběhu a ukončení nemoci z povolání
- konzultace s lékařem (hodinová sazba)
Posudky
- pro potřeby pojišťovny
- vystavení potvrzení o zdrav. stavu (krátkodobé zaměstnání, brigáda)
- vystavení potvrzení o zdrav. stavu (krátkodobé zaměstnání, brigáda) - u klientů s platnou prohlídkou
- zvlášť složitý výpis (výjezd do zahraničí)
- zvlášť složitý výpis (výjezd do zahraničí) u klientů s platnou prohlídkou
- posudky o bolestném
- hodinová odměna za znalecký posudek - s účastí a ve prospěch zdraví pacienta
- pouze v případě posuzování písemné dokumentace

52 Kč
100 Kč
300 Kč
260 Kč
308 Kč
308 Kč
464 Kč
923 Kč
308 Kč
464 Kč
664 Kč

300 Kč
320 Kč
162 Kč
320 Kč
162 Kč
448 Kč
403 Kč
424 Kč

3. Lékařské zprávy a vyšetření - dle cenového předpisu MZ 1/2022/CAU
I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A DALŠÍ ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
A.Oblast důchodového a nemocenského poj., státní soc. podpory, pomoci v hmotné nouzi a
péče o rodinu a dítě, sociálních služeb a poskytování dávek osobám se zdrav.postižením
1. Lékařský nález: komplexní vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely
posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení (opakované komplexní vyšetření lékařem) invalidita, stupeň závislosti, pracovní schopnost dočasně práce neschopného pojištěnce po uplynutí podpůrčí
doby, osoby zdravotně znevýhodněné
2. Lékařský nález: cílené vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely
posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení (cílené vyšetření lékařem + 1 administrativní
úkon) - kontrolní lékařská prohlídka/posouzení invalidity ad.
3. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb - Domov
důchodců, hospic (podrobný výpis z dokumentace)
4. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
5. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu
dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí (administrativní úkon)
6. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely resortu
práce a sociálních věcí (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné) +
doporučené poštovné
7. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta, žadatele o příspěvek na péči, pokud
následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvá nepřetržitě déle než 60 dnů
(administrativní úkon)
8. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely nepojistných sociálních dávek (administrativní
úkon)
B. Oblast zaměstnanosti (Úřady práce)
1. Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením registrujícím
poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství na žádost úřadu práce za účelem zprostředkování
vhodného zaměstnání nebo pracovního uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, přip. hodnocení
schopnosti být zařazen do rekvalifikace. Vyšetření pro zařazení na veřejnou službu (cílené vyšetření praktickým
lékařem)
2. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu osoby před
nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce (kontrolní vyšetření lékařem)
3. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství k vhodnosti zprostředkovávaného
zaměstnání na žádost úřadu práce (kontrolní vyšetření lékařem)
4. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely resortu
práce a sociálních věcí (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné) +
doporučené poštovné
5. Vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z
důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání (administrativní úkon)
6. Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání poskytovatelem zdravotních služeb na
žádost uchazeče o zaměstnání (administrativní úkon)
III. MINISTERSTVO VNITRA
1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon)
2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace (podrobný
výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu (cílené vyšetření
lékařem + administrativní úkon)
4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření lékařem)
5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření
lékařem+odběr krve ze žíly u dospělého)
6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkohol
(cílené vyšetření lékařem)

977 Kč

492 Kč
453 Kč
714 Kč
150 Kč

150 Kč
603 Kč
150 Kč

349 Kč
230 Kč
230 Kč

150 Kč
150 Kč
150 Kč

150 Kč
453 Kč
484 Kč
349 Kč
418 Kč
906 Kč

7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve ze
žíly u dospělého)
8. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi:
- Widmarkova zkouška
- specifické stanovení plynovou chromatografií
(stanovení těkavých redukujících látek;specifické stanovení ethanolu plynovou chromatografií)
9. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku (cílené vyšetření
lékařem)
10. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)
V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem nebo
týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem (administrativní úkon)
2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem
zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace)
3. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo 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)

70 Kč
128 Kč
796 Kč

349 Kč
150 Kč

150 Kč
453 Kč

923 Kč

Sazba DPH: pouze administrativní výkon 21%, vyšetření - 15%, kombinace vyšetření + administrativní výkon 15%
Ostatní zprávy pro pacienta
Zpráva o příčině úmrtí
Vypsání žádosti do LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných)
Administrativní úkony v osobním zájmu nevyžadující žádné lékařské znalosti
Vyhledávání zdravotnické dokumentace pacienta z centrálního archívu (30 minut)
Vyhledávání zdravotnické dokumentace pacienta v archivu kliniky (15 minut)
Vyhledání zdravotnické dokumentace pacienta v kartotéce (5 minut)
Zhotovení fotokopie /1 strana textu A4/
(Výsledná cena je součtem ceny za zhotovení fotokopií a ceny za vyhledání zdrav. dokumentace)
Vypalování RTG snímku na CD
Vypalování RTG snímku na DVD
Vypalování RTG na CD/DVD na vlastní nosič
Pozn: neplatí, je-li pořízení výpisů, opisů nebo kopií hrazeno z veřejného zdr.pojištění nebo na zákl. právního
předpisu upravujícího ceny
Vystavení individuálního účtu za poskytnutou zdravotní péči na žádost pacienta
Cena za poštovné a balné viz. čl. Ostatní nezdravotní služby

260 Kč
120 Kč

380 Kč
190 Kč
60 Kč
3 Kč
189 Kč
204 Kč
181 Kč

224 Kč

Pobyt doprovodu (cena za 1 den)
Pobyt doprovodu dítěte ve věku 0-6 let je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pokud je vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce.
Pobyt doprovodu handicapované osoby po schválení revizním lékařem je hrazen z veřejného zdravotního
a) pobyt doprovodu - bez stravy (cena za 1 den)
- dítěte (nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění), handicapované osoby bez schválení revizním lékařem,
dospělé osoby
b) pobyt doprovodu - včetně stravy (cena za 1 den)
Částky fakturované etickou komisí zadavatelům klinických hodnocení:
1. Multicentrické klinické hodnocení , Etická komise FN u sv. Anny v Brně je v postavení multicentrické etické
komise: 48 400,- Kč. Je-li více než 10 center, pak za každé centrum nad 10 další částka 4 800,- Kč. Místní
dozor u takto schváleného klinického hodnocení : 6 050,- Kč za každé centrum.
2. Monocentrické klinického hodnocení pro ČR (může jít i o multicentrické mezinárodní klinické hodnocení, ale
v ČR probíhá pouze v jednom centru): 24 200,- Kč. Místní dozor u takto schváleného klinického hodnocení : 6
050,- Kč za každé centrum.
3. Multicentrické klinické hodnocení , kdy Etická komise FN u sv. Anny v Brně je v postavení místní etické
komise (posuzuje klinického hodnocení pouze v místě provádění): 12 100,- Kč
4. Klinická zkouška zdravotnického prostředku (dle platné legislativy jde o posouzení celé dokumentace i
příslušného centra; nelze posuzovat z pozice multicentrické Etické komise)
24 200,-Kč
5. Amendmenty ke klinickým hodnocením (mimo amendmenty administrativního charakteru), ke kterým naše
EK vydala souhlas jako multicentrické etická komise: 6 050,- Kč
6. Administrativní činnost spojená s opakovaným posouzením žádosti o povolení klinického hodnocení se
stejným EudraCT number = platba jako za Amendment: 6 050,- Kč
7. Neurointervenční klinická studie 12 100,- Kč
8. Projednání dodatku ke klinickému hodnocení léčiv: 5 000,- Kč

385 Kč
665 Kč

