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Název výrobku, výkonu, služby 
měrná  

jednotka 
Cena  

Kč 
   

Pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace - na základě žádosti dle (KZ03_FO0624) 

Duplikát zdravotní dokumentace (malého rozsahu, do 10 stran) výkon 60,00 

Kopie nebo tisk A4 černobíle zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů na vlastní 
žádost dle platné legislativy. - 1 strana  A4                          

strana 1,00 

Pořízení výpisu, opisu nebo kopie zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů  na 
vlastní žádost dle platné legislativy lékařem.            

minuta 11,00 

Pořízení výpisu, opisu nebo kopie zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů  na 
vlastní žádost dle platné legislativy sestrou.                 

minuta 6,00 

Cena CD nebo DVD pro záznam výpisu, opisu nebo kopie zdravotnické dokumentace 
nebo jiných zápisů na vlastní žádost dle platné legislativy.                 

CD 12,00 

 
Kopie zdravotnické dokumentace malého rozsahu znamená malou časovou náročnost vyhledání a založení 
dokumentace i samotného kopírování. 
 
Pokud se nejedná o kopii zdravotnické dokumentace malého rozsahu, účtuje se počet minut práce 
zdravotnického pracovníka (6 Kč/minuta) nebo lékaře (11 Kč/minuta) spojený s vyhledáním dokumentace, 
samotným kopírováním a založením dokumentace, případně i počet minut přítomnosti zdravotnického 
pracovníka nebo lékaře, pokud si klient pořizuje kopii sám, např. na mobilní telefon nebo fotoaparát, dle položek 
uvedených výše, plus cena 1 Kč za každou stranu kopie. 
 
V případě, že se dokumentace nekopíruje, ale ukládá na CD, účtuje se k ceně práce zdravotnického pracovníka 
nebo lékaře pořizovací cena CD 12 Kč. 
 
   

Zhotovení obrazové dokumentace na Oddělení RDG (dle KZ03_SM0092) 

Zhotovení obrazové dokumentace na CD/DVD nosič na žádost pacienta (vypálení + 
samotné CD/DVD) - dle KZ03_SM0092 

CD 120,00 

Zhotovení obrazové dokumentace na CD/DVD nosič na žádost externího ošetřujícího 
lékaře, který nemá přístup do systému ePACS (vypálení + samotné CD/DVD) 

CD 30,00 

   

   

   

Ostatní kopírování na žádost pacienta 
 

Kopie a tisk, A4 – jednostranně černobíle na vlastní žádost ks 2,00 

Kopie a tisk, A4 – oboustranně černobíle na vlastní žádost ks 3,00 

Kopie a tisk, A3 – jednostranně černobíle na vlastní žádost ks 4,00 

Kopie a tisk, A3 – oboustranně černobíle na vlastní žádost ks 6,00 

 

 
 S účinností od 1. 6. 2017, dle platného ceníku společnosti Krajská zdravotní, a. s. 


