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1 Zkratky a pojmy 

DK Dolní končetina 

HK Horní končetina 

MZČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

RHC rehabilitace 

v.z.p. veřejné zdravotní pojištění 

2 Ceník zdravotních výkonů nehrazených z v.z.p. 

3 Úhrada za pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické 
dokumentace 

Název služby, výkonu cena vč. DPH 

posouzení zdravotní způsobilosti na vlastní žádost pacienta nebo rodiny 300,-Kč 

posouzení zdravotní způsobilosti na žádost jiných institucí, např. komerční pojišťovny 

(netýká se státních institucí) 
350,-Kč 

dohled při nahlížení do zdravotní dokumentace - lékař   300,-/hod 

vyjádření k žádosti do ÚSP, DD 250,- Kč 

mikrobiologie před přijetím pacienta do ÚSP na žádost pacienta   350,- Kč 

písemné pozvání pacienta do plicní ambulance      25,- Kč 

uložení těla v márnici (nad 72 hodin) 200,-/den 

Zdravotnický výkon na vlastní žádost pacienta (bodové ohodnocení) 
Viz aktuální cenový výměr 

MZČR 

Název služby, výkonu cena vč. DPH 

Nezbytná administrativní činnost související se žádostí, která se týká zdravotnické 

dokumentace á 1/2 hod. (dále násobky, např. 1 hodina = 300,-Kč) 

 150,- Kč 

  

Nahlížení do zdravotnické dokumentace + kopie vlastními prostředky zdarma 

Vyhledání ze zdravotnické dokumentace v NIS 100,- Kč 

Vyhledání ze zdravotnické dokumentace – papírová podoba 100,- Kč 

Vyhledání a uložení zobrazovacích metod na paměťový nosič 100,- Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost  300,- Kč 

Úhrada poštovného (doporučená zásilka s dodejkou)  dle ceníku ČP 

Kopírování  

viz F-016-C 

ostatní služby  
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Zpracoval: Ing. Michaela Benešová - garant (EKÚ) 

Mgr et Bc. Pavla Kantoříková (MŘK) 

Připomínkoval: Bc. Dana Šnebergerová (VS), Anna Holubová 

 
 

4 Ceník RHC služeb nehrazených z v.z.p. 

p.č. Název rehabilitační služby Čas  Cena vč. DPH 

1 Lymfodrenáž - obličej ¼ hod. až 20 minut 150,- Kč  

2 Lymfodrenáž DK – jedna DK 45 minut 400,- Kč  

3 Lymfodrenáž DK – obě DK 90 minut 750,-Kč  

4 Lymfodrenáž HK – jedna HK 30 minut 250,-Kč  

5 Lymfodrenáž HK – obě HK 60 minut 500,-Kč  

6 Lymfoven – přístrojová lymfodrenáž 45 minut 200,-Kč  

7 Masáž šíje 15 minut 100,-Kč  

8 Masáž zad a šíje 30 minut 250,-Kč  

9 Tejpování – 10 cm tejpu  10,- Kč 

10 Tejpování – aplikace  50,-Kč 

 

5 Ceník ubytovacích služeb při poskytování zdravotních služeb 
Druh nabízené služby:    Cena za den 

ubytování v nadstandardním pokoji – zdravotní služby 

 ve dvoulůžkovém pokoji užívaný jedním pacientem 300,- Kč 

 ve dvoulůžkovém pokoji užívaný dvěma pacienty (cena pro jednoho 

pacienta) 200,- Kč 

 ve dvoulůžkovém pokoji doprovod pacienta bez stravy (v případě, že je 

pacientem obsazeno jedno lůžko) 500,- Kč 

 rezervace dvoulůžkového nadstandardního pokoje při přerušení pobytu (v 

případě, že je pacientem obsazeno jedno lůžko) 200,- Kč 

 rodinný příslušník zaměstnance 100,- Kč 

 zaměstnanec 0,- Kč 

ubytování ve standardním jednolůžkovém pokoji – zdravotní služby 

 1 lůžko / 1 den (doprovod pacienta) 100,- Kč 

 samoplátci – 1 ošetřovací den (bez léků) 2 300,- Kč 

 

6 Ceník půjčovného 

 

7 Schválení ceníku 
Tato příloha ceníku LTRN je schválena ředitelem LTRN, 

s platností od: 1.1.2022 

Jméno a příjmení, titul: prim. MUDr. Roman Mudra  

Podpis: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Název půjčovaného předmětu cena vč. DPH 

1 lůžko nemocniční - 1 den 15,- Kč 

1 WC křeslo pojízdné / 1 den 10,- Kč 

1 hrazda, zábrana, močová lahev, podložní mísa / 1 den 5,- Kč 


