Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Opařany 121, 391 61 Opařany

Ceník 8K/2018

Ceník 8K/2018
SAZEBNÍK ÚHRAD
dle § 66, odstavec 3 zákona číslo 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění.
Seznam výkonů za úhradu mimo zdravotní péči
(zdravotnická dokumentace)

1. Výkony – na žádost zákonného zástupce/pacienta
 Konzultace primáře/lékaře při předání zdravotnické dokumentace,
případně příprava a zpracování dokumentace
 Vyhledání zdravotnické dokumentace jiným pracovníkem
 Vypracování lékařské zprávy o zdravotním stavu, např. pro úřad práce,
správu sociálního zabezpečení, školu nebo jinou instituci
 Výpis ze zdravotnické dokumentace
 Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace
 Vystavení potvrzení např. pro úřad práce, zaměstnavatele, pojišťovnu,
školu apod.
 Vyplnění tiskopisů pro pojišťovny (úrazy)
 Dodatečný tisk kopie lékařské zprávy (1str.)
 Zhotovení kopie formátu A4 jednostranné – ČB
 Zhotovení kopie formátu A4 oboustranné – ČB
 Informace na datový nosič (dodá žadatel)
 Odeslání informace poštou – doporučeně do vlastních rukou s doručenkou
(dle sazebníku České pošty)

400,- Kč/hod.
200,- Kč/hod.
200,- Kč
200,- Kč
0,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
15,- Kč
3,- Kč
4,- Kč
20,- Kč

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se
k zdravotnímu stavu pacienta zajišťuje DPN Opařany ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti pacienta
nebo zákonného zástupce (příp. jiné oprávněné osoby podle výše uvedeného zákona). Sociální
pracovnice dle rozsahu výpisů, opisů nebo počtu kopírovaných stran spočítá předběžnou cenu,
kterou sdělí pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci a finanční účtárně. Práce budou započaté po
uhrazení zálohy na tuto službu. Konečná cena služby bude následně vyúčtována (s vyčíslením
doplatku/přeplatku).

2. Výkony – na žádost sociální správy, soudu, policie, státní instituce atd.
Administrativní úkony vyžádané sociální správou, soudem, státní institucí atd., jsou zpoplatněny dle
platného cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví – Ceník služeb specifických zdravotních
výkonů (zákon č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách).
Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.
Platné sazby DPH - základní 21%, snížená 15%.
Ceník je platný od 1. 9. 2018, nahrazuje ceník č. 8K/2017 z 1. 5. 2017.
Originál ceníku je uložen u náměstkyně pro ekonomiku a provoz.
Zpracovala: Jitka Kopcová, MBA
náměstkyně pro ekonomiku a provoz
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Příloha k ceníku 8K/2018 s platností od 1. 9. 2018
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií
§ 65
(1) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance
pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie
a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných
psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný
zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu
záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace
výsledků testů,
b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná
pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby
psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),
c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4;
postupy podle písmene a), b) nebo c) nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.
(2) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet,
jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona
nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu,
a) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé
souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele, a další
zaměstnanci poskytovatele v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání, a dále z důvodu splnění
úkolů podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a při hodnocení správného postupu při
poskytování zdravotních služeb,
b) osoby podílející se na výkonu působnosti příslušného správního orgánu v souvislosti s
přezkoumáním lékařského posudku podle jiného právního předpisu,
c) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání
1. pověřené příslušným správním orgánem vypracováním odborného stanoviska k návrhu na
přezkoumání lékařského posudku,
2. pověřené příslušným správním orgánem, který převzal podle tohoto zákona zdravotnickou
dokumentaci, pořizováním výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace pro zajištění návaznosti
zdravotních služeb o pacienta,
d) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které se podílejí na výkonu působnosti
správních orgánů, oprávněné k výkonu kontroly v rozsahu jejich pověření podle tohoto zákona nebo
jiných právních předpisů a pověřené osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání
přizvané ke kontrole v rozsahu jejich pověření,
e) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené zdravotními pojišťovnami k
provádění činností v rozsahu stanoveném zákonem o veřejném zdravotním pojištění,
f) zdravotničtí pracovníci příslušní podle jiných právních předpisů k posuzování zdravotního stavu
pro účely sociálního zabezpečení, zejména nemocenského nebo důchodového pojištění, státní
sociální podpory, zaměstnanosti, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb, pomoci v hmotné
nouzi a úrazového pojištění,
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g) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené Státním ústavem pro kontrolu
léčiv, oprávněné k výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů v rozsahu
stanoveném těmito právními předpisy,
h) osoby podílející se na evidenci údajů nebo na kontrole sdělování údajů do Národního
zdravotnického informačního systému podle tohoto zákona,
i) soudní znalci ve zdravotnických oborech a osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického
povolání, které byly pověřeny vypracováním znaleckého posudku znaleckým ústavem30),
poskytovatelem nebo zdravotnickým pracovníkem, v rozsahu nezbytném pro vypracování
znaleckého posudku pro potřebu trestního řízení nebo pro řízení před soudem podle jiných právních
předpisů,
j) lékaři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem,
k) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které jsou zaměstnanci orgánů ochrany
veřejného zdraví, při výkonu státního zdravotního dozoru,
l) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání provádějící hodnocení kvality a bezpečí
podle tohoto zákona a osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání provádějící externí
klinické audity lékařského ozáření podle zákona o specifických zdravotních službách,
m) Veřejný ochránce práv v souvislosti s šetřením podle jiného zákona31)tak, aby byla zajištěna
ochrana citlivých údajů třetích osob,
n) členové delegace Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu
zacházení nebo trestání nebo členové delegace Podvýboru pro prevenci mučení a jiného krutého,
nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, a to v rozsahu nezbytném pro splnění úkolu
vyplývajícího z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují činnost
výboru nebo podvýboru32).
Osoby uvedené v písmenech b) až n) si mohou pořizovat výpisy nebo kopie zdravotnické
dokumentace v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení.
(3) Osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného
odborného pracovníka a zdravotničtí pracovníci uvedení v § 46 odst. 2 mohou do zdravotnické
dokumentace vedené o pacientovi nahlížet v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění výuky; to
neplatí, jestliže pacient nahlížení prokazatelně zakázal.
§ 66
(1) Pokud si osoba, která je podle § 65 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b) až k) oprávněná k
pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, nepořídí výpis nebo kopii vlastními
prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace poskytovatel. Výpis zdravotnické
dokumentace pro osoby uvedené ve větě první poskytovatel pořídí pouze v případě, je-li to
účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s oprávněnou osobou. Poskytovatel pořídí výpis nebo
kopii zdravotnické dokumentace
a) pro osoby uvedené v § 65 odst. 1 do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu
oprávněné osoby,
b) pro osoby uvedené v § 65 odst. 2 písm. b) až k) v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení
do 15 dnů od obdržení písemné žádosti,pokud z jiného právního předpisu nevyplývá jiný postup
nebo pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta.
(2) Pokud poskytovatel není schopen osobám uvedeným v § 65 odst. 1 zajistit nahlížení do
zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace do 5 dnů ode dne, kdy
oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, jestliže nebyla
dohodnuta lhůta jiná. Za pořízení kopie nelze požadovat úhradu.
(3) Poskytovatel, který na základě žádosti osoby uvedené v § 65 odst. 1 pořídil výpis nebo
kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat
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a) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady
vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; ceník za pořízení výpisu nebo kopie
zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům,
b) za jejich odeslání úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich odesláním,
nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu nebo kopie z veřejného
zdravotního pojištění.
(4) V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena pouze v elektronické podobě, má
pacient nebo jiná osoba oprávněná podle § 65 právo nahlížet dálkovým přístupem nebo na pořízení
její kopie na technickém nosiči dat, který si určí, nebrání-li tomu technické možnosti poskytovatele;
to neplatí, požaduje-li listinnou podobu.
(5) Osoby uvedené v § 65 odst. 2 písm. b) až n) jsou povinny před nahlédnutím do
zdravotnické dokumentace prokázat svou totožnost průkazem totožnosti nebo jiným dokladem
obsahujícím fotografii a příslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci nebo předložit písemné
pověření. Jde-li o osoby uvedené v § 65 odst. 1 použije se obdobně § 41 odst. 3 a 4.
(6) Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení jejích výpisů nebo kopií
podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nahlédnutí podle § 65 odst. 2
písm. a) a odst. 3, se do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi zaznamená. Podle věty
první se postupuje obdobně, jestliže byly oprávněnému subjektu poskytnuty podle tohoto zákona
nebo jiných právních předpisů bez souhlasu pacienta údaje nebo jiné informace vztahující se k
osobě pacienta.
§ 67
Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány
takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se
zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit
podezření na zneužívání nebo týrání pacienta nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může
poskytovatel omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace tomuto zákonnému zástupci,
popřípadě oběma zákonným zástupcům, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, pokud uzná, že toto
omezení je v zájmu pacienta. Přístup do zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve vztahu k
údajům, z nichž vyplývají skutečnosti uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, má-li
zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta s omezenou svéprávností,
nebo jiného pacienta, který není nezletilým pacientem nebo pacientem s omezenou svéprávností.
§ 68
Jestliže příslušný správní orgán převzal zdravotnickou dokumentaci, použijí se ustanovení §
66 a 67 obdobně.
§ 69
Prováděcí právní předpis stanoví
a) rozsah údajů o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním
zdravotních služeb a s postupem při poskytování zdravotních služeb vedených ve zdravotnické
dokumentaci,
b) náležitosti zdravotnické dokumentace a obsah částí zdravotnické dokumentace,
c) podrobnosti o způsobu vedení, zpracování a zacházení se zdravotnickou dokumentací, bez ohledu
na formu vedení zdravotnické dokumentace, včetně požadavků na vytvoření speciální kopie
zdravotnické dokumentace,
d) dobu uchování zdravotnické dokumentace, postup při vyřazování zdravotnické dokumentace a
způsob jejího zničení po uplynutí doby uchování,
e) formát identifikátoru záznamu, podmínky kladené na formát identifikátoru záznamu a podmínky
kladené na technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.
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