
C E N Í K
Služeb a zdravotních výkonů NSKZ

pro rok 2022

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
U užívání nadstandardních pokojů je služba osvobozena od DPH, jedná se o hospitalizaci
spojenou  s poskytnutím  zdravotní  služby,  jejíž  účelem  je  léčebný  cíl  a  služby  s nimi
související.

Cena za pobyt v jednotlivých typech pokojů

Kategorie Premium

Jednolůžkový pokoj / noc + za služby nehrazené zdrav. pojišťovnou 800,- Kč

Kategorie I.
Dvojlůžkový a třílůžkový pokoj /noc+ za služby nehrazené zdrav. 
pojišťovnou

300,- Kč

Kategorie II. – standardní  *

Čtyřlůžkový pokoj/noc + za služby nehrazené zdrav. pojišťovnou 100,- Kč

* za standardní pokoj je vybírán paušální poplatek ve výši 100,-Kč/den (za služby nehrazené zdrav.  
pojišťovnou – zapůjčení pomůcek, televize, lednice, aktivizační činnosti apod.)



Další položky týkající se také ambulantních a nelůžkových částí 
NSKZ

Vypracování posudků nebo vydání potvrzení na vyžádání

Položka
Cena

bez DPH
Cena             
vč. DPH        

Vyplnění tiskopisu souvisejícího s hlášením pojistné události 
(např. Oznámení o úrazu)

247,90 Kč 300,- Kč

Výpis z lékařské dokumentace na žádost pacienta 206,60 Kč 250,- Kč

Vyplnění jednoho tiskopisu určeného pro jiná zařízení 
(žádost do DPS a pod)

165, 29 Kč 200,- Kč

Vyhledání zdravotnické dokumentace 247,90 Kč 300,- Kč

Potvrzení na žádost pacienta o hospitalizaci 124,- Kč 150,- Kč

Vyhledání a vytištění duplikátu z nemocničního 
informačního systému

41,32,- Kč 50,- Kč

Další položky týkající se také ambulantních a nelůžkových částí 
NSKZ



Pořízení kopie zdravotnické dokumentace

Položka
Cena

bez DPH
Cena             
vč. DPH        

Jednorázový poplatek za kopírování zdravotnické 
dokumentace zdravotnickým personálem

206,60 Kč 250,- Kč

Jednostranná kopie černobílá A4 4,13 Kč 5,- Kč

Gastroenterologické oddělení

Položka
Cena

bez DPH
Cena             
vč. DPH        

Transnasal vyšetření 173,91 Kč 200,- Kč

Nutriční poradenství - vstupní konzultace 314,05 Kč 380,- Kč

Nutriční poradenství - převážení a kontrola 99,17 Kč 120,- Kč

RDG

Položka
Cena

bez DPH
Cena             
vč. DPH        

Uložení snímku a prohlížeče na přinesené medium ze 
zobrazovacích metod

 124,00 Kč 150,- Kč

Stravování – oběd – cizí strávníci

Položka
Cena

bez DPH
Cena             
vč. DPH        

Cizí strávníci (polévka a hlavní jídlo) 70.25 Kč 85,- Kč




