
Zdravotnická dokumentace:

Osobami oprávněnými žádat kopii, výpis, opis jsou:

1) kromě pacienta/zákonného zástupce osoby, které jsou vyjmenovány v § 65 odst. 2 písm. b) až n) 

zák. 372/2011 o zdravotních službách a to jen v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení.

2) osoby blízké zemřelému pacientovi (osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé: sourozenec, 

manžel, případně partner), pokud za života pacienta neurčil jinak, nebo osoby výslovně určené 

pacientem.

3)I přes nesouhlas pacienta pouze osoby blízké, je-li to v zájmu jejich zdraví nebo ochrany dalších 

osob, a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu jejich zdraví.

Žádat pořízení dokumentů lze prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na našich webových 

stránkách www.nemocnicekladno.cz v sekci Pro pacienty/Ostatní dokumenty ke stažení.

Kopie jednoho listu ze zdravotnické dokumentace:

-          velikost A4 – 1 strana 5 Kč 21%

 -      velikost A5 – 1 strana 5 Kč 21%

-          velikost A3 – 1 strana 10 Kč 21%

Kopie jednoho listu:

-          velikost A4 – 1 strana 2 Kč 21%

 -      velikost A5 – 1 strana 2 Kč 21%

- velikost A3 – 1 strana 5 Kč 21%

Administrativní úkony

Název úkonu

Nemocnici je zákonem umožněno právo zpoplatnit služby a výkony nehrazené zdravotním 

pojištěním a to včetně vyhotovení kopie výpisu, opisu zdravotnické dokumentace a pořizování jiných 

kopií.

Cena s DPH DPH

-          velikost A3 – 1 strana 5 Kč 21%

Poštovné + manipulační poplatek: 100 Kč 21%

250 Kč/1 hod. 21%

Účast lékaře při konzultaci týkající se zdravotnické dokumentace (druhý názor) individuálně 21%

Zpracování a předání dokumentace – v zájmu komerčního využití 300 Kč 21%

Potvrzení pro pojišťovnu 300 Kč 21%

Potvrzení o zdravotním stavu 300 Kč 21%

Posudek k bolestnému týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání 500 Kč 21%

Potvrzení o ztížení společenského uplatnění týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání
500 Kč 21%

Vyjádření od pojišťovny – komerční (uzavírání živ. pojistek) 300 Kč 21%

Informace zaznamenané na CD nosič 20 Kč 21%

RDG zaznamenaný na CD nosiči:

-          pro vlastní potřebu 100 Kč 21%

-          na žádost ošetřujícího lékaře 50 Kč 21%

Ceník je platný od 17.5.2018

Schválil: Mgr. Viktor Szabó, MBA

ekonomicko-obchodní náměstek

Administrativní úkony spojené s vyřízením žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 

106/1999 Sb.



Vyhláška č. 79/2013 Sb. - kategorie 1

Vstupní prohlídka 575 Kč 15%

Pravidelná prohlídka 500 Kč osvobozeno

Mimořádná prohlídka 500 Kč osvobozeno

Výstupní prohlídka 575 Kč 15%
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94) 500 Kč osvobozeno

Vyhláška č. 79/2013 Sb. - kategorie 2

Vstupní prohlídka 633 Kč 15%

Pravidelná prohlídka 550 Kč osvobozeno

Mimořádná prohlídka 550 Kč osvobozeno

Výstupní prohlídka 633 Kč 15%
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94) 550 Kč osvobozeno

Vyhláška č. 79/2013 Sb. Příloha č.2, část II. - riziko ohrožení zdraví

Vstupní prohlídka 690 Kč 15%

Pravidelná prohlídka 600 Kč osvobozeno

Mimořádná prohlídka 600 Kč osvobozeno

Výstupní prohlídka 690 Kč 15%
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94) 600 Kč osvobozeno

Vyhláška č. 79/2013 Sb. - kategorie práce v orgánem ochrany veřejného zdraví vyhlášeném riziku 2R, 3 a 4

Vstupní prohlídka 805 Kč 15%

Pravidelná prohlídka 700 Kč osvobozeno

Mimořádná prohlídka 700 Kč osvobozeno

Výstupní prohlídka 805 Kč 15%
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94) 700 Kč osvobozeno

Ostatní odborná, laboratorní a přístrojová vyšetření stanovená dle Vyhlášky 79/2013 Sb. 

nebo platných rozhodnutí OOVZ se vykazují kódy platného seznamu zdravotních výkonů 1,30 Kč

 - Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., v platném znění (tzv. Sazebník výkonů) a cena bodu se stanovuje

Zákon č. 361/2000 Sb. (Silniční zákon) -  §87, §87a

Vstupní prohlídka 748 Kč 15%

Název zdravotního výkonu Cena s DPH DPH

Pracovně-lékařské služby

Vstupní prohlídka 748 Kč 15%

Pravidelná prohlídka 650 Kč osvobozeno

Mimořádná prohlídka 650 Kč osvobozeno

Výstupní prohlídka 748 Kč 15%
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94) 650 Kč osvobozeno

Další odborná vyšetření v rámci Pracovnělékařských služeb

Všechny typy prohlídek obsahují základní lékařské vyšetření a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobi-

losti k práci nebo potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel či práci v noci. Další nezbytná 

vyšetření (odborná, laboratorní a přístrojová) nutná pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci se vykazují kódy 1,30 Kč

platného seznamu zdravotních výkonů -Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., v platném znění 

(tzv. Sazebník výkonů) a cena bodu se stanovuje

Pletysmografické vyšetření HK a chladový test 1 230 Kč osvobozeno

Neklinická činnost v rámci Pracovnělékařských služeb

Roční paušální poplatek za organizační a administrativní činnost - 10 zaměstnanců 666 Kč 21%

Roční paušální poplatek za zprostředkování subdodavatele - 1 subdodavatel 1 513 Kč 21%

Odborná konzultační a poradenská činnost v oblasti PLS - cena za 1 hodinu (i započatou) 1 271 Kč 21%

Dohlídka pracoviště - cena za 1 hodinu (i započatou) 1 271 Kč 21%

Administrativní poplatky: Vydání dalšího posudku, posuzování více než jedné prac. činnosti, 242 Kč 21%

výpis ze zdravotní dokumentace, výpis pro pojišťovnu

Doprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka v souvislosti s výkonem PLS - cena za 1km 18 Kč 21%

  V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo

zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i

psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony

osvobozeny od DPH.

Ceník je platný od 17.5.2018

Schválil: Mgr. Viktor Szabó, MBA

ekonomicko-obchodní náměstek


