
Úrazová nemocnice v Brně 
příspěvková organizace statutárního města Brna 

Ponávka 139/6, 662 50 Brno   

 
 

 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB 2022 
Aktualizováno ke dni: 01. 02. 2022 

 

 
1. Ceník výkonů bez vazby na odbornost                                              ceny včetně DPH 21% 

Výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost 
právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. 
Ceny byly stanoveny dle individuální kalkulace. 
 

poplatek (trvalé následky) hodnocení lékařem  550,00 Kč 

poplatek (oznámení úrazu) vyplněno lékařem   300,00 Kč  

poplatek (bodové hodnocení) vypracováno lékařem  340,00 Kč  

Poplatek (potvrzení – oznámení délky hospitalizace, potvrzení o trvání 
dočasné pracovní neschopnosti) 

170,00 Kč 

Veškeré ostatní formuláře dle Přílohy č. 1 tohoto ceníku  (dle délky 
zpracování) 

 

poštovné 52,00 Kč 

 
2. Ceník pořízení zdravotní dokumentace                                                           ceny včetně DPH 21 % 

Výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických, nebo právnických osob, jejichž cílem 
není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Cena byla stanovena dle individuální 
kalkulace za čtvrthodinu, zahrnuje plat lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka a 
pracovníka THP včetně odvodů a správní režie. 
 

- lékař - čtvrt hodiny  170,00 Kč 

- nelékařský zdravotnický pracovník -  čtvrt hodiny  75,00 Kč 

- vydání kopie lékařské zprávy – jedna stránka 25,00 Kč 

- fotokopie propouštěcí zprávy a operačního protokolu - jedna stránka 25,00 Kč 

Administrativní činnost v souvislosti s pořízením kopie ZD -  čtvrt hodiny 75,00 Kč 

 

Pořízení fotokopie 
Formát A 4       jednostranný 1 ks 1,60Kč + DPH 0,40Kč 
                           oboustranný 1 ks  2,50Kč + DPH 0,50Kč 
Formát A 3       jednostranný 1 ks 3,30Kč + DPH 0,70Kč 
                           oboustranný 1 ks  4,20Kč + DPH 0,80Kč 

 
2,00Kč  
3,00Kč 
4,00Kč 
5,00Kč 

Pořízení obrazové dokumentace včetně opatření nosiče dat (CD, DVD)  
Cena zahrnuje práci SZP a THP, správní režii a materiál –  

 
130,00 Kč 

Vystavení hospitalizačního účtu 
na základě žádosti pacienta (zákonného zástupce) 

250,00 Kč 
 

 

poštovné 52,00 Kč 
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3. Ceník úhrady související s poskytováním informací podle zákona č.106/1999 Sb.  
     o svobodném přístupu k informacím                                                             ceny včetně DPH 21 % 
 

Vyhledání informací – za každou započatou hodinu 500,00 Kč 

Pořízení kopií 
Formát A 4       jednostranná 1 ks 1,60Kč + DPH 0,40Kč 
                           oboustranná 1 ks  2,50Kč + DPH 0,50Kč 
Formát A 3       jednostranná 1 ks 3,30Kč + DPH 0,70Kč 
                           oboustranná 1 ks  4,20Kč + DPH 0,80Kč 

 
2,00 Kč  
3,00 Kč 
3,00 Kč 
4,00 Kč 

Tisk stránky z tiskárny  
Formát A 4       jednostranně 1 ks 1,60Kč + DPH 0,40Kč 
……………………..oboustranně 1 ks  2,50Kč + DPH 0,50Kč 

 
2,00 Kč 
3,00 Kč 

Skenování formát A 4       jedna strana 1 ks 1,60Kč + DPH 0,40Kč 2,00 Kč 

Opatření technických nosičů dat (CD, DVD za 1 ks) 18,00 Kč 

Odeslání  
Na nosiči dat………- poštovné 
V písemné formě 
Formát A5 …………- balné, poštovné 
Formát A4 …………- balné, poštovné 

 
52,00 Kč 

 
65,00 Kč 
75,00 Kč 

 
4. Ceník úhrad hospitalizace v nadstandardních pokojích                            bez daně (osvobozeno) 

Nadstandardní pacientský pokoj se zvýšenou využitelnou podlahovou plochou připadající na jedno 
lůžko, s nadstandardním vybavením nábytkem, televizním přijímačem, chladničkou, telefonem a 
vlastním sociálním zázemím. Pacient využívá nadstandardní pokoj na základě dohody mezi ním a 
odpovědným pracovníkem lůžkového oddělení (vedoucí lékař, staniční sestra). Součástí dohody je 
souhlas pacienta, že po skončení hospitalizace uhradí poplatek za pobyt na nadstandardním pokoji, 
jehož výše se vypočítá součinem paušální sazby pokoje a počtem dní pobytu na tomto pokoji. 
Poplatek je splatný v den opuštění nadstandardního pokoje. 

 

NS Název NS Budova Podlaží Pokoj č. 
Počet 
lůžek 

Cena Kč  

1 osoba 
na 
pokoji 

2 
osoby 
na 
pokoji 

743  Urologie 

Ponávka 10 4.NP 1 1 900 x 

Ponávka 10 4.NP 6 1 900 x 

Ponávka 10 4.NP 7 1 900 x 

702 Chirurgie A Ponávka 10 3.NP 1 1 800 x 
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708 Chirurgie B Ponávka 6 4.NP 6 1 800 x 

705 Traumatologie B 

Ponávka 10 7.NP 8 1 900 x 

Ponávka 10 7.NP 10 1 900 x 

Ponávka 10 7.NP 5 2 650 300 

706 Traumatologie A Ponávka 10 5.NP 1 1 950 x 

726 Ortopedie 

Ponávka 10 6.NP 7 1 850 x 

Ponávka 10 6:NP 10 1 900 x 

760 OLU 

Ponávka 6 5.NP 5 1 500 x 

Ponávka 6 5:NP 10 2 450 350 

Ponávka 6 5.NP 11 1 500 x 

 

5. Ceník rehabilitačních léčebných procedur hrazených pacientem     bez DPH (osvobozeno) 
 
Procedury vyloučené z výkonů hrazených pojišťovnami 

Vodoléčba 
 Skupinové LTV v bazénu          1 návštěva doporučená lékařem amb. 
 LTV v bazénu OLU                     1 návštěva  

 
40,00 Kč 
80,00 Kč 

Masáže 
Zádová, reflexní a vazivová masáž                                                  30 min 
Masáž šíje a hlavy                                                                              30 min  
Lymfodrenáž manuální                                                                     60 min 
                                                                                                              90 min 

 
400,00 Kč 
300,00 Kč 
500,00 Kč 
700,00 Kč 

Léčebný tělocvik  
Individuální, skupinový LTV na neurofyziologickém podkladě  30 min 

 
250,00 Kč 

Infuzní analgetická terapie                                                              1 infuze 230,00 Kč 

Fyzikální terapie 
Aplikace Reboxu paravertebrálně, transkraniálně apod.          1 sezení 
Baňkování                                                                                          1 sezení 
Kineziotaping instruktáž a aplikace                                               1 sezení 

 
50,00 Kč 
50,00 Kč 

150,00 Kč 

Neinvazivní laserová terapie – bodová sonda, scaner               1 sezení 60,00 – 100,00 Kč 
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6. Ceník placených služeb na ORL ambulanci                                              bez daně (osvobozeno) 
 

Preventivní vyšetření sluchu u pracujících v riziku hluku 500,00 Kč 

 
7. Ceník odborných stáží, kurzů                                                                      bez daně (osvobozeno)       
 

Lékaři, NLZP a ostatní pracovníci           den (Maximálně však 6000 Kč/měsíc) 
                                  ……   následně         den 
Nehradí studenti smluvních školských zařízení 

 300,00 Kč 
200,00 Kč 

NLZP, medici, studenti VOŠ, SZŠ, VŠ (studující, nepracující) - jednorázový 
poplatek za vyhotovení smlouvy 
Nehradí studenti smluvních školských zařízení 

 
300,00 Kč 

akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář 
cena kurzu 

 
4 900,00 Kč 

 
8. Ceník žádosti o povolení dotazníkového šetření                                      bez daně (osvobozeno)       
 

Lékaři, NLZP, ostatní ……………………………….. jednorázový poplatek 
Nehradí zaměstnanci ÚN v Brně 

 300,00 Kč 

 
9. Ceník specifických zdravotních výkonů        ceny bez DPH 
(bude přičtena DPH dle platných zvl.předpisů 15 %, v některých případech 21%) 
 
Ministerstvo vnitra (na vyžádání policie ČR) 

lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby  
(administrativní výkon)  

124,00 Kč 
(+DPH 21 %) 

lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě 
zdravotnické   dokumentace   
(podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace) 

375,00 Kč 
(+DPH 21 %) 

lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného 
trestného činu   
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon) 

421,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu   
(cílené vyšetření lékařem) 

304,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní 
krve  
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) 

364,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Odběr žilní krve osoby při podezření z požití alkoholu nebo podání návykové, 
psychotropní či jiné látky   
(odběr krve ze žíly u dospělého) 

61,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití či podání návykové, psychotropní 
či jiné látky jiné než alkoholu  
(cílené vyšetření lékařem) 

788,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi 
specifické stanovení plynovou chromatografií    
(specifické stanovení ethanolu plynovou chromatografií) 

693,00 Kč 
(+DPH 15 %) 
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Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské 
zprávy 
(cílené vyšetření lékařem) 

304,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v 
souvislosti s jejím onemocněním 
(administrativní úkon) 

124,00 Kč 
(+DPH 21 %) 

Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním převozem 
s vystavením lékařské zprávy 
(cílené vyšetření lékařem) 

304,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům ČR 
s vystavením lékařské zprávy 
(cílené vyšetření lékařem) 

304,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

 
Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel 

Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu   
(cílené vyšetření chirurgem + administrativní úkon) 

546,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění 
přítomnosti cizího předmětu   
(RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon) 

478,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou 
končetiny 
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) 

546,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů    
(RTG žaludku a duodena + administrativní úkon) 

1 111,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů  
   
(RTG vyšetření tlustého střeva + administrativní úkon)       

1 591,00 Kč 
(+DPH 15 %)    

Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením 
tlustého střeva nebo CT vyšetřením při podezření na přítomnost cizích 
předmětů   
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon) 

546,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi 
- specifické stanovení plynovou chromatografií    
(specifické stanovení ethanolu plynovou chromatografií) 

693,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní 
krve 
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) 

364,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Odběr biologického materiálu osoby při podezření z požití alkoholu, 
návykové, psychotropní či jiné látky 
(odběr krve ze žíly u dospělého) 

61,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití či podání návykové, psychotropní 
či jiné látky jiné než alkoholu  
(cílené vyšetření lékařem) 

788,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti 
s jejím onemocněním 

124,00 Kč 
(+DPH 21 %) 
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CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů bez použití 
kontrastní látky 

1 750,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů s podáním 
kontrastní látky 

1 945,00 Kč 
(+DPH 15 %) 

 
+ cena kontr. 
látky 

 
Ministerstvo spravedlnosti 

Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním 
zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení 
nařízeném soudem 
(administrativní úkon) 

124,00 Kč 
(+DPH 21 %) 

Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním 
zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické 
dokumentace  
(podrobný výpis z dokumentace) 

375,00 Kč  
(+DPH 21 %) 

Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím 
nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace obsahující 
celkové hodnocení zdravotního stavu  
(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska 
rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného 
léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim) 

763,00 Kč 
(+DPH 21 %) 

 

Veškeré výše neuvedené zdravotní služby na žádost orgánů státní správy, 
justice, státního zastupitelství, policie nebo vězeňské služby ČR 
(viz Cenový přepis MZ 1/2022/CAU, Věstník MZ 13/2021) 

1,52 Kč/1 bod 
x počet bodů 
dle aktuálního 
Seznamu 
zdrav.výkonů 

 
 
10. Ceník léčení cizinců _______________                                                     bez daně (osvobozeno)       
 

Poskytnutí zdravotní péče (dle aktuálního Seznamu zdravotních výkonů) pro 
samoplátce z EU i mimo EU: 

 

Pro IČZ 72933000 samoplátci (i pojištěnci ) z EU 1,39 Kč/1bod 

Pro IČZ 72933000 samoplátci mimo EU 1,52 Kč/1bod  

  

 
Ceník COVID -19 testů pro cizince       _____bez DPH  

Test na COVID-19 pomocí metody PCR dle Cenového předpisu Ministerstva 
zdravotnictví ve znění pozdějších změn.  

853,00 Kč 

Z toho: a) detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR (Dle 
Cen.předpisu MZ 1/2022/CAU  činí k datu 1.1.2022 cena 653,00 Kč) 

       653,00 Kč  

              b) odběr biologického materiálu jiného než krev 200,00 Kč  

Test na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 200,00 Kč 
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12. Ceník ostatní                                                                                                     ceny včetně DPH 21%      
 

Parkování pro veřejnost na parkovišti proti vchodu do nemocnice 40,00 Kč/hod 

Parkování při vícedenním stání pro hospitalizované pacienty 500,00 Kč/den 
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Příloha č. 1 

Vyúčtování vypracování lékařské zprávy a kopií pro potřebu komerční pojišťovny  
dle aktuálního ceníku Úrazové nemocnice v Brně 
 

Vypracování lékařské zprávy  

Jméno lékaře     
(cena za ¼ hod. 170 Kč) 

Počet hodin Podpis Cena celkem 

 
 

   

Jméno nelékařského pracovníka   
(cena za ¼ hod. 75 Kč) 

Počet hodin Podpis Cena celkem 

 
 

   

Jméno pracovníka administrace 
(cena za ¼ hod. 75 Kč) 

Počet hodin Podpis Cena celkem 

 
 

   

 

Pořízení fotokopií Počet kusů Cena celkem 

Formát A 4 jednostranný-2,-Kč/ks   

Formát A 4 oboustranný-3,-Kč/ks   

Formát A 3 jednostranný-4,-Kč/ks   

Formát A 3 oboustranný-5,-Kč/ks   

 

Vystavení kopie Počet kusů Cena celkem 

vydání kopie lékařské zprávy – 25,- Kč/stránka   

 

Pořízení obrazové dokumentace na nosiče dat vč. 
nosiče dat od UNBR (NELZE POUŽÍT DONESENÉ 
NOSIČE DAT) 

Počet kusů Cena celkem 

130,- Kč/jeden nosič   

 

Odeslání poštou  Cena  

Paušál 52,- Kč   

 

Celkem k úhradě  

 

 

V Brně   dne: 

podpis pracovníka administrace 

 


