
o p sobnosti orgán  eské 
republiky v oblasti cen

o cenách
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1) pro zdravotní výkony, kde se pro ú ely vyú tování a úhrady použije vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví . 134/1998 Sb.,

smluvním 
poskytovatelem zdravotních služeb, 

2) pro zdravotní výkony, kde se pro ú ely vyú tování a úhrady použije vyhláška 
. 134/1998 Sb., p i 

neodkladné zdravotní pé i  nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, 
 

pro zdravotní služby poskytované na žádost orgán  státní správy
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poskytované na žádost orgán  justice, státního 
zastupitelství, policie nebo V že ské služby R

pro zdravotní služby poskytnuté vládním stipendist m

pro neodkladnou zdravotní pé i poskytnutou osobám, které nespadají do žádné 
z kategorií uvedené pod body 1) až 5)

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

nad rozsah neodkladné zdravotní pé e
smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru 

zubní léka ství
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a) ceny zdravotních služeb nehrazených

b) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné

c) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné 
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sazba na kilometr p epravy = x + (6*y)/100, 

x y
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(opakované komplexní vyšet ení léka em)

(cílené vyšet ení léka em + 1 administrativní úkon)

(podrobný výpis z dokumentace)

(cílené vyšet ení léka em)  

(cílené vyšet ení léka em + administrativní úkon) 

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

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

(administrativní úkon)

(cílené vyšet ení praktickým léka em)

(kontrolní vyšet ení praktickým léka em)

(kontrolní vyšet ení praktickým léka em)

(kontrolní vyšet ení léka em)

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

(cílené psychologické vyšet ení) 
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(polyelektromyografické vyšet ení)

(vyšet ení s použitím p ístroje)

(kineziologický rozbor)

(individuální ergoterapie základní) 

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

(cílené neurologické vyšet ení) 

(vyšet ení elektroencefalogramem) 

(opakované komplexní vyšet ení léka em) 

(vyhodnocení elektroencefalogramu) 

(administrativní úkon) 

(administrativní úkon) 
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(administrativní úkon) 

(administrativní úkon)
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(administrativní úkon)

(administrativní úkon)

(podrobný výpis z dokumentace)

(cílené akutní vyšet ení) 

(administrativní úkon) 

(opakované komplexní vyšet ení léka em)  

(opakované komplexní vyšet ení léka em)  

(kontrolní vyšet ení léka em)  

(administrativní výkon)
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(podrobný výpis z dokumentace) 

(cílené vyšet ení léka em + administrativní úkon)

(cílené vyšet ení léka em)

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

(cílené vyšet ení léka em)

(odb r krve ze žíly u dosp lého)

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

(cílené vyšet ení léka em)

(cílené vyšet ení gynekologem)

(administrativní úkon) 

(administrativní úkon)

(cílené vyšet ení léka em) 
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(cílené vyšet ení léka em)

(cílené vyšet ení léka em)

(cílené vyšet ení léka em) 

(cílené vyšet ení chirurgem + administrativní úkon)

(RTG kostí a kloub  kon etin + administrativní úkon)

(cílené vyšet ení všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

(cílené vyšet ení oftalmologem + administrativní úkon) 

(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon)

(Rtg vyšet ení tlustého st eva + administrativní úkon)

(cílené vyšet ení všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

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

(stanovení t kavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou 
chromatografií)
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(cílené vyšet ení léka em + odb r krve ze žíly u dosp lého)

(cílené vyšet ení léka em)

(odb r krve ze žíly u dosp lého)

(administrativní úkon)

(administrativní úkon)

(cílené vyšet ení léka em)

(cílené vyšet ení léka em)

(cílené vyšet ení gynekologem)

(administrativní úkon)

(administrativní výkon) 

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

(podrobný výpis z dokumentace)

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

(cílené 
vyšet ení léka em)

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

(cílené vyšet ení léka em)

(cílené vyšet ení léka em)

(cílené vyšet ení léka em)

(cílené vyšet ení léka em)

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

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

(stanovení t kavých redukujících látek)

(cílené vyšet ení léka em)

Podrobná léka ská zpráva (Detailed Medical Report) 

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

Základní léka ská zpráva (Basic Medical Report)

(podrobný výpis z dokumentace)

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

(podrobný výpis z dokumentace)

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

 (opakované komplexní vyšet ení léka em)
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