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                                        C E N Í K 
                                 
                             administravních úkonů 
                              platný od  02. 09. 2019 
                
 

Název administrativního úkonu: Cena s DPH 

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících 
se ke zdravotnímu stravu pacienta jsou oprávněným osobám poskytovány v souladu se 
zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách.  
Kopie vybrané zprávy ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta (oprávněné osoby)   
Kopie lékařského nálezu ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta (oprávněné osoby) 
pořízené jako scan  na datovém nosič(CD): 
Kopie jsou pořízeny za ceny uvedené níže: 

jednostranná kopie - do 10ti stran 10,- 

oboustranná kopie - do 10ti stran 15,- 

jednostranná kopie - nad 10 stran 7,- 

oboustranná kopie - nad 10 stran 12,- 

Kopie obrazové dokumentace (rtg snímky, obrazové záznamy CT, 
magnetické rezonance.) na žádost pacienta (oprávněné osoby): 
kopie uložena na CD/DVD nosiči  

  
300,- 

Služba pro pacienty – odesílání deponovaných finančních prostředků dle 
určení pacienta. Administrativní poplatek za jednu platbu.                                                             

 
20,- 

Administrativní výkon lékaře pro registrované pacienty v zájmu fyzické 
nebo právnické osoby - potvrzení do MŠ, potvrzení ke studiu 

150,- 

Vyšetření pro řidičský průkaz 400,- 

Vystavení zdravotního průkazu 325,- 

Vyhledání data a času narození 250,- 

Výpis ze zdravotní dokumentace 150,- 

Vyšetření před nástupem lázeňské léčby pro samoplátce 250,- 

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 230,- 

Administrativní výkon lékaře v zájmu fyzické nebo právnické osoby 

Do 15 minut výkonu 150,- 

15 – 30 minut výkonu 300,- 
Vyplnění pojistné události (formulář, posudek, hodnocení, oznámení, či 
prohlášení pojistné události atd.) 

550,- 

Administrativní výkon jiného zdravotnického pracovníka 

SZP : 15 – 30 minut výkonu 150,- 
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Administrativní výkon THP pracovníka 

Do 15 minut výkonu 150,- 

15 – 30 minut výkonu 200,- 

Knihovna – výpůjční služby 

studenti                                         15,- / měsíčně/ 

ostatní 30,- / měsíčně/ 

MVS 50,- / měsíčně/ 
           1 kniha 

Další služby 

písemné informační služby a rešerše 

                                               
100,- Kč 

tisk z databází, internetu a pod.            

                            
2,- Kč 

1 strana A4 černobíle - foto                    
   

5,- Kč 

1 strana A4 černobíle - text       
  

5,- Kč 

skenování 1 strana A4                     

                            
2,- Kč 

Reprografické práce 

černobílé kopie A4 - jedna kopie 
                            

3,- Kč 

černobíle kopie A3 - jedna kopie            
                            

4,- Kč 
 

 

 
 
 
 

                                                                                                                             
  
   


