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Příloha č. 1

Ceník administrativních služeb poskytovaných za úplatu

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

Kliniky / zdravotnická oddělení a správní útvary TN
v souladu s vyhl. č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci; zákonem č. 48/1997 Sb., cenovým předpisem MZ /DZP
v platném znění a zák. č. 526/1990 Sb. o cenách

administrativní služby poskytované za úplatu.
(provedené v osobním zájmu na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob)

Druh výkonu

Cena v Kč

Oprávnění, případně způsob a rozsah poskytování informací vycházejících ze zdravotnické dokumentace podléhají
schválení právním oddělením TN. U položek, jejichž cena je stanovená propočtem v závislosti na čase úkonu, má
pacient (klient) právo požádat před provedením služby o odhad doby trvání tohoto úkonu. Časová cena se použije
pouze, pokud požadovaná služba není výslovně uvedena v cenících TN.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

1. Nahlížení do zdravotnické či jiné odborné dokumentace
Nahlížení do dokumentace (bez požadavku na pořízení kopie či výpisu) .......................... bezplatně

2. Výpisy a jiné požadavky s použitím odborné dokumentace
Vyplnění formuláře s použitím zdravotnické dokumentace

(např. žádost o umístění pacienta do zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí)

jeden formulář .................................................................................................................... bezplatně
za vyplnění každého dalšího formuláře .............................................................................. 200 Kč
Vyplnění formuláře s použitím zdravotnické dokumentace pro komerční pojišťovny

(např. vyplnění tiskopisu pojišťovny oznámení o úrazu)

jeden formulář .................................................................................................................... 400 Kč
(cena již obsahuje náklady spojené s vyhledáním dokumentace)

Zpracování výpisu, zprávy či potvrzení s použitím zdravotnické či jiné odborné dokumentace
za každých započatých 15 minut ........................................................................................ 130 Kč
Zjištění data a hodiny narození .......................................................................................... 150 Kč
(cena již obsahuje náklady spojené s vyhledáním dokumentace)
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3. Jiné administrativní služby
Za půjčení RTG dokumentace za 1 snímek ........................................................................ 100 Kč
(pokud pacient předloží žádost od ošetřujícího lékaře, za vypůjčení snímků neplatí)

Vyhledávání dokumentace:
kratší 15 minut ................................................................................................................... bezplatně
za každou započatou půlhodinu .......................................................................................... 125 Kč
Pořízení dokumentace žadatelem, za přítomnosti zdravotnického personálu:
za každou započatou půlhodinu ......................................................................................... 125 Kč
Úhrada administrativních nákladů spojených s vrácením platby za neuhrazenou
zdravotní péči vč. léčivých přípravků, v případě zpětného schválení
zdravotní pojišťovnou ........................................................................................................ 1 670 Kč

4. Kopírování zdravotnické a ostatní dokumentace

(nezahrnuje cenu výše uvedených administrativních výkonů, jedná se pouze o mechanické pořízení kopií)

Kopie zdravotnické dokumentace (počet kopií z jedné stránky):
za 1 stranu A4 ................................................................................................................ 3 Kč
za 1 stranu většího formátu ............................................................................................... 5 Kč
za „vypálení“požadovaných údajů na CD ........................................................................ 80 Kč
za zaslání faxu (1 strana) .................................................................................................... 5 Kč
(pořizují se výhradně jednostranně)
Manipulační příplatek za pořízení kopií dokumentace v rozsahu:
do 3 stránek
................................................................................................................ 0 Kč
do 10 stránek
.............................................................................................................. 20 Kč
do 30 stránek
.............................................................................................................. 60 Kč
do 50 stránek
............................................................................................................ 100 Kč
do 100 stránek ............................................................................................................ 200 Kč
nad 100 stránek ............................................................................................................ 250 Kč
nad 200 stránek za každých 200 stránek ....................................................................... 250 Kč
(netýká se plynulého kopírování volných listů za využití podavače a netýká se CD)
Poštovné: dle platného sazebníku České pošty s. p.
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Příklad propočtu celkové ceny (jednotlivé položky z částí 1. – 4. ceníku)
Zpracování výpisu a pořízení kopií zdravotní dokumentace v rozsahu 15 stran formátu A4
125 Kč za vyhledání podkladů pro zpracování výpisu, 25 minut (dle 3. části ceníku)
390 Kč za „Zpracování výpisu zdr. dokumentace“, 35 minut (dle 2. části ceníku)
45 Kč za pořízení 15 kopií formátu A4 (za každou stranu 3 Kč)
60 Kč manipulační příplatek
620 Kč celkem / při předání poštou + poštovné

platnost: od 15. 6. 2020

Schválil:

Ing. Jiří Cairola
náměstek pro ekonomiku
dne: 15. 6. 2020
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