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1. Účel
Tento Přehled cen, který v plném rozsahu nahrazuje předešlá vyhotovení vč. všech dodatků, je
vydáván v souladu § 15, odst. 1), zákona č. 48/1997 Sb. (příloha č. 1) o veřejném zdravotním
pojištění a se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění.
V uvedených případech se jedná o zdravotnické výkony, či nadstandardní služby poskytované mimo
rámec zákonného zdravotního pojištění a o výkony a služby poskytované osobám, které nejsou
občany ČR.

2. Platnost dokumentu
Tato směrnice je součástí dokumentace systému managementu kvality v Nemocnici Litoměřice, a.s.
(dále jen NL nebo nemocnice) a je závazná pro všechny pracovníky nemocnice.

3. Použité zkratky a pojmy
3.1

Zkratky

SMK – systém managementu kvality

3.2

Pojmy

4. Odpovědnosti a pravomoci
Odpovědnosti a pravomoci jsou uvedeny v kapitolách tohoto dokumentu.

5. Vlastní popis předmětu
5.1

Klienti z členských zemí EU a smluvních států EU

Členské země EU k 01. 01. 2011:

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr,
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Velká Británie.
Smluvní státy EU k 01. 01. 2013:

Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Turecko.

5.1.1 Nezbytná péče (neodkladná péče, akutní onemocnění, úraz)
Účtuje se příslušné zdravotní pojišťovně na území ČR, a to objem výkonů dle platného seznamu
zdravotních výkonů vyjádřený v bodech a násobený hodnotou bodu + hodnota zdravotnického
materiálu a léků.
Klient se prokazuje:


Průkazem Evropského zdravotního pojištění nebo



Formulářem E 111 dočasně nahrazující zmíněný průkaz

Hodnota bodu:

0,80 – 1,10 Kč (dle platné vyhlášky MZ ČR)

Kód pojišťovny:

996

V případě, že klient není schopen se prokázat uvedenými doklady, popř. jinak věrohodně doložit svoji
státní příslušnost k členské zemi nebo smluvnímu státu EU, je poskytnutá péče účtována přímo
klientovi dle kap. 5.3 tohoto Přehledu cen.

5.1.2 Péče nad rámec nezbytné péče
Pro poskytnutí tohoto druhu péče je nutný písemný souhlas (Formulář E 112) příslušné zdravotní
pojišťovny, která se zaváže uhradit požadovanou péči nad rámec nezbytné péče.
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Účtuje se příslušné zdravotní pojišťovně, a to objem výkonů dle platného seznamu zdravotních výkonů
vyjádřený v bodech a násobený hodnotou bodu + hodnota zdravotnického materiálu a léků.
Klient se prokazuje:


Průkazem Evropského zdravotního pojištění nebo



Formulářem E 111 dočasně nahrazující zmíněný průkaz



Písemným souhlasem (Formulář E 112) příslušné zdravotní pojišťovny o úhradě takovéto péče

Hodnota bodu:

0,80 – 1,10 Kč (dle platné vyhlášky MZ ČR)

Kód pojišťovny:

996

V případě, že se bude jednat o úhradu tohoto typu zdravotní péče z komerčního pojištění klienta, bude
postupováno individuálně.

5.2

Klienti ze zemí, se kterými má ČR uzavřenou mezivládní
smlouvu

Země, se kterými je smlouva uzavřena k 01. 01. 2011:

Bosna, Jemen, Kuba, Maroko, Lybie.

5.2.1 Nezbytná péče (neodkladná péče, akutní onemocnění, úraz)
Účtuje se Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to objem výkonů dle platného seznamu zdravotních výkonů
vyjádřený v bodech a násobený hodnotou bodu + hodnota zdravotnického materiálu a léků.
Klient se prokazuje:


Cestovním pasem, popř. jiným věrohodným dokladem

Hodnota bodu:

1,00 - 1,20 Kč

Kód pojišťovny:

998

V případě, že klient není schopen se prokázat uvedeným dokladem, popř. jinak věrohodně doložit svoji
státní příslušnost k zemi, se kterou má ČR mezivládní smlouvu, je poskytnutá péče účtována přímo
klientovi dle kapitoly 5.3 tohoto Přehledu cen.

5.2.2 Péče nad rámec nezbytné péče
Účtuje se dle kapitoly 5.3 tohoto Přehledu cen.

5.3

Klienti ze zemí, které nejsou členy EU, nejsou smluvními státy
EU a nejsou ze zemí, se kterými má ČR uzavřenou mezivládní
smlouvu a ostatní

5.3.1 Nezbytná péče (neodkladná péče, akutní onemocnění, úraz)
5.3.2 Péče nad rámec nezbytné péče
Účtuje se klientovi, a to objem výkonů dle platného seznamu zdravotních výkonů vyjádřený v bodech
a násobený hodnotou bodu + hodnota zdravotnického materiálu a léků.
Hodnota bodu:

2,- Kč

Kód pojišťovny:

999

V případě, že se bude jednat o úhradu tohoto typu zdravotní péče z komerčního pojištění, bude
postupováno individuálně dle požadavků klienta a komerční pojišťovny.
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5.4 Samoplátci, resp. fyzické osoby (občané ČR, občané ze země EU
nebo ze smluvního státu EU) a právnické osoby (sídlo v ČR, sídlo
v zemi EU nebo smluvním státě EU)
Jde o zdravotní výkony provedené na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby mimo rámec
zákonného zdravotního pojištění, nesledující léčebný účel, a pokud není uvedeno jinak.
Účtuje se žadateli, a to objem výkonů dle platného seznamu zdravotních výkonů vyjádřený v bodech
a násobený hodnotou bodu + hodnota zdravotnického materiálu a léků.
Hodnota bodu:

1,10 Kč

Pokud požadovaný výkon není uveden v seznamu výkonů, je účtován výkon povahou nejbližší,
odpovídající svojí náročností provedenému.

5.5

Klienti s komerčním pojištěním, bez smluvního vztahu

Účtuje se komerční pojišťovně, a to objem výkonů dle platného seznamu zdravotních výkonů
vyjádřený v bodech a násobený hodnotou bodu+hodnota zdravotnického materiálu a léků.
Hodnota bodu:

1,00 – 1,20 Kč

Kód pojišťovny:

998

Výše uvedeným ustanovením není dotčena možnost sjednat se samoplátcem zvláštní
podmínky poskytování zdravotních služeb na základě individuální písemné smlouvy.

5.6

– poskytnutí nadstandardně vybaveného pokoje

Poskytnutí nadstandardně vybaveného pokoje o 1 lůžku

5.7

a. s vlastním sociálním zařízením

Kč 600,- / den

b. se společným sociálním zařízením pro 2 klienty

Kč 500,- / den

– blokace nadstandardního pokoje

Blokace nadstandardního pokoje po 14.00 bez důvodu na straně
nemocnice a bez využívání dalších služeb nadstandardního ubytování

5.8

Kč 200,-

– poskytnutí přistýlky na nadstandardním pokoji

Poskytnutí lůžka, resp. „přistýlky“ doprovodu klienta na
nadstandardním pokoji:

5.9

-

bez celodenní stravy

Kč 200,- / den

-

včetně celodenní stravy

Kč 300,- / den

– blokace neobsazeného hospitalizačního lůžka

Blokování neobsazeného hospitalizačního lůžka

Kč 300,- / den

5.10 – poskytnutí lůžka doprovodu klienta
Poskytnutí hospitalizačního lůžka doprovodu klienta:
-

bez celodenní stravy

Kč 400,- / den

-

včetně celodenní stravy

Kč 500,- / den

Pozn.: Netýká se matek dětí, resp. jednoho z rodičů, do šesti let věku dítěte.

5.11 – poskytnutí vysokorychlostního internetu
Poskytnutí
pacienty

vysokorychlostního

WiFi

připojení

pro

hospitalizované

Kč 30,- / den
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5.12 – gynekologické vyšetření
Gynekologické vyšetření neurgentní
Gynekologické vyšetření ultrazvukovým přístrojem (abdominální
vaginální)

Kč 500,- / vyšetření
Kč 500,- / vyšetření

5.13 – poskytnutí jednorázových zrcadel
Poskytnutí jednorázových zrcadel ke gynekologickému vyšetření

Kč 30,- / ks

5.14 – psychoprofylaxe těhotných
Psychoprofylaxe těhotných

Kč 300,- / přednáška

Přednáška v rozsahu 90 minut (příprava na porod, kojení, prohlídka
porodnice atp.)

5.15 – obrazový záznam z UZ vyšetření
Fotografie z ultrazvukového vyšetření – černobílá 2D

Kč 100,- / ks

Fotografie z ultrazvukového vyšetření – barevná 3D

Kč 200,- / ks

CD záznam z ultrazvukového vyšetření 3D

Kč 300,- / ks

CD záznam z ultrazvukového vyšetření 4D

Kč 500,- / ks

CD záznam z ultrazvukového vyšetření 4D + barevná fotografie 3D

Kč 600,- / ks

5.16 – postkoitální antikoncepce
Postkoitální antikoncepce podáním 2 ks tablet Postinor – 2 nebo jiného
adekvátního prostředku stejné cenové kategorie

Kč 600,-

5.17 – provedení těhotenského testu
Provedení těhotenského testu orientačního (Eventest) na vlastní žádost

Kč 50,-

5.18 – provedení UPT zdravotně neindikovaného
Provedení zdravotně neindikovaného umělého přerušení těhotenství
- do 8 týdne těhotenství
- nad 8 týdnů těhotenství

Kč 2 800,Kč 3 600,-

5.19 – provedení sterilizace zdravotně neindikované
Provedení sterilizace z jiných než zdravotních důvodů (dle § 14, Zák.
373/ 2011 Sb.), včetně 1 ošetřovacího dne.

Kč 12 000,-

5.20 – cvičení pro těhotné
Cvičení pro těhotné vedené odborným pracovníkem

Kč 50,- / 60 min.

Cvičení pro těhotné – 3 lekce

Kč 120,-

5.21 – servis spojený s účastí u porodu, s účastí u ošetření novorozence
Instruktáž k dodržování hygienických zásad po celou dobu přítomnosti
u porodu (průběh porodu, režimu na porodním sále, používání
hygienického oděvu, opatřením při vzniku porodních komplikací).
Zajištění dohledu nad osobou blízkou.
Instruktáž o zásadách přítomnosti u ošetření novorozence (režim na
operačním sále, používání hygienického oděvu). Zajištění dohledu nad
osobou blízkou (respektování podmínek na operačním sále a práv
třetích osob, souhlas pediatra).

Kč 100,-

Kč 100,-
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5.22 – aromaterapie na porodním sále
Aromaterapie na porodním sále v 1. době porodní

Kč 100,-

5.23 – balíček služeb pro těhotné
Malý balíček pro těhotné – těhotenské cvičení + předporodní kurz

Kč 600,-

5.24 – žádost o interrupci
Sepsání žádosti o interrupci

Kč 500,-

5.25 – předepisování antikoncepce a HRT
Předepisování antikoncepce a HRT pro neregistrované pacientky

Kč 300,-

5.26 – zavedení nebo odstranění nitroděložního tělíska
Zavedení nebo odstranění nitroděložního tělíska

Kč 500,-

5.27 – zdravotně neindikovaná analgezie
Provedení nadstandardní analgezie, resp. pokračující epidurální
analgezie při porodu

Kč 1 500,-

Provedení nadstandardní inhalační analgezie (preparátem Entonox) při
porodu (inhalace po dobu max. 45 min. během celého porodu)

Kč 900,-

Provedení nadstandardní inhalační analgezie (preparátem Entonox) při
ambulantním gynekologickém zákroku nebo ošetření poranění po
porodu

Kč 400,-

Provedení nadstandardní inhalační analgezie (preparátem Entonox)
k výkonu gastroskopie

Kč 350,-

Provedení nadstandardní inhalační analgezie (preparátem Entonox)
k výkonu kolonoskopie (inhalace po dobu max. 30 min. během celého
vyšetření)

Kč 650,-

Provedení nadstandardní inhalační analgezie (preparátem Entonox) –
každých dalších 5 min. inhalace (přidává se k některému z výše
uvedených výkonů, nelze vykázat samostatně)

Kč 100,-

5.28 – vyšetření a vyhotovení písemného sdělení o zdravotním stavu osoby do
18-ti let věku

Vyšetření a písemné sdělení o zdravotním stavu osoby do 18-ti let
věku za účelem:
- sportovní prohlídka
- potravinářský průkaz
- řidičský průkaz nebo jeho rozšíření
- přihláška do jeslí a do mateřské školy
- přihláška SOU, SŠ, VŠ
- lékařská zpráva na žádost rodičů
- lékařská zpráva pro pojišťovnu
- lékařská zpráva před uzavřením pojistky
- ostatní lékařské prohlídky v obdobném rozsahu

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

300,300,300,300,300,300,300,300,300,-

/
/
/
/
/
/
/
/
/

vyšetření
vyšetření
vyšetření
vyšetření
vyšetření
vyšetření
vyšetření
vyšetření
vyšetření
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5.29 – vyšetření a vyhotovení písemného sdělení o zdravotním stavu osoby
starší 18-ti let

Vyšetření a písemné sdělení o zdravotním stavu osoby starší 18-ti let
za účelem:
-

zdravotní průkaz

-

řidičský a profesní průkaz nebo jeho rozšíření

-

lovecký průkaz

Kč 300,- /vyšetření

-

zbrojní průkaz

-

lékařská zpráva pro pojišťovnu

Kč 300,- /vyšetření

-

lékařská zpráva před uzavřením pojistky

-

ostatní lékařské prohlídky v obdobném rozsahu

Kč 300,- /vyšetření
Kč 300,- /vyšetření

Kč 300,- /vyšetření
Kč 300,- /vyšetření
Kč 300,- /vyšetření

5.30 – vyšetření a vyhotovení písemného sdělení o zdravotním stavu na žádost
Policie ČR

Vyšetření a písemné sdělení o zdravotním stavu osoby za účelem:
-

vyšetření osoby při podezření z požití alkoholu na žádost
Policie ČR včetně odběru žilní krve

-

vyšetření osoby při podezření z požití návykové látky kromě
alkoholu na žádost Policie ČR včetně odběru biologického
materiálu (žilní krev nebo moč)

-

odběr biologického materiálu (krev nebo moč) bez
klinického vyšetření

Kč 250,- /vyšetření
Kč 500,- /vyšetření
Kč 30,-/ odběr

5.31 – perforace ušních lalůčků
Perforace ušních lalůčků a aplikace klientem donesených náušnic

Kč 200,-

Pozn.: Do jednoho i obou ušních lalůčků.

5.32 – zavedení ventilační hadičky Sinojet
Zavedení ventilační plastové hadičky Sinojet při léčbě sinusitidy

Kč 400,-

5.33 – vyšetření sluchu zdravotně neindikované
Vyšetření sluchu + audiometrie (bez ORL vyšetření lékařem)

Kč 170,-

Vyšetření sluchu + audiometrie (včetně vyš. ORL lékařem)

Kč 300,-

5.34 – operace ušních boltců
Operace ušních boltců u pacientů nad 10 let věku – za hospitalizace
-

jeden ušní boltec, vč. jednodenní hospitalizace

Kč 5 000,- / operace

-

oba ušní boltce, vč. jednodenní hospitalizace

-

druhý a každý další započatý den hospitalizace

Kč 8 500,- / operace
Kč 1 500,- / den

Operace ušních boltců u pacientů nad 10 let věku – ambulantní výkon
-

jeden ušní boltec

-

oba ušní boltce

Kč 2 000,- / operace
Kč 4 000,- / operace

Operace ušních boltců u pacientů nad 10 let věku – pacienti jiných
smluvních lékařů – za hospitalizace
-

operační výkon vč. anestezie a jednodenní hospitalizace

-

druhý a každý další započatý den hospitalizace

Kč 6 000,- / operace
Kč 1 500,- / den

Operace ušních boltců u pacientů nad 10 let věku – pacienti jiných
smluvních lékařů – ambulantní výkon
-

operační výkon

Kč 1 500,- / operace
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5.35

– provedení vasektomie zdravotně neindikované

Provedení vazektomie zdravotně neindikované – ambulantní výkon

Kč 4 000,- / operace

Provedení vazektomie zdravotně neindikované
– včetně jednodenní hospitalizace

Kč 6 000,- / operace

– druhý a každý další započatý den hospitalizace

Kč 1 500,- / den

5.36

– vyšetření kožních znamének dermatoskopem

Vyšetření kožních znamének dermatoskopem

Kč 50,- / 1 vyšetření

5.37 – odstranění fibromů kauterem
Odstranění fibromů kauterem

Kč 20,- / 1 – 4 fibromů

Odstranění drobných vícečetných fibromů kauterem

Kč 100,- / 5 -10 fibromů

5.38 – nutriční konzultace
První nutriční konzultace – stanovení BMI, určení stravovacího
režimu, edukace, zhodnocení jídelního lístku, předání písemných
materiálů (doba trvání 30 – 60 min.)
Každá další nutriční konzultace – stanovení BMI, zhodnocení
výsledků a doneseného jídelního lístku, další doporučení (doba trvání
30 min.)
První nutriční konzultace pro pacienty obezitologické poradny –
stanovení BMI, určení stravovacího režimu podle doporučení lékaře,
edukace, zhodnocení jídelního lístku, předání písemných materiálů (doba
trvání 30 – 60 min.)
Každá další nutriční konzultace pro pacienty obezitologické
poradny – stanovení BMI, zhodnocení výsledků a doneseného jídelního
lístku, další doporučení (doba trvání 30 min.)

Kč 150,-

Kč 50,-

Kč 100,-

Kč 50,-

5.39 – laserterapie
Aplikace laseru

Kč 50,- / 15 min.

Pozn.: Cena je uvedena za každých započatých 15 min.

5.40 aplikace injekční látky
Vyšetření a aplikace injekční látky na vlastní žádost (např. očkovací,
antikoncepční, Riselle) u osob starších 18-ti let

Kč 100,- / aplikaci

5.41 – kolonoskopické šortky
Poskytnutí jednorázových šortek s otvorem při kolonoskopickém
vyšetření

Kč 25,- / 1 ks

5.42 – zhotovení fotokopie
Zhotovení fotokopie z donesené písemné zdravotnické dokumentace
do velikosti A4

Kč 5,- / list

Pozn.: Službu poskytuje Recepce na Hlavním vstupu.

5.43 – výpis z dokumentace
Výpis z dokumentace/ vyplnění formuláře (např. pro komerční
pojišťovnu atp.) údaji ze zdravotnické dokumentace dle platných
právních předpisů

Kč 200,- / str. A4
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5.44 – vytvoření kopie zdravotnické dokumentace na vyžádání
Pořízení fotokopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace na
vyžádání oprávněné osoby dle platných právních předpisů:
a) provedení fotokopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace
-

čas zdravotnického pracovníka

Kč 35,- / 15 min.

-

náklady na tisk

Kč

5,- / list

b) provedení kopie z jiné než písemné zdravotnické dokumentace
-

čas zdravotnického pracovníka

Kč 35,- / 15 min.

-

záznam obrazového vyšetření na medium CD/DVD

Kč 30,-

-

Pozn.: Cena je uvedena za každých započatých 15 min.

5.45 – zhotovení kopie RTG snímku
Záznam obrazového vyšetření na medium CD/DVD

Kč 30,- / ks

5.46 – zajištění dohledu nad výkonem odborné praxe
Zajištění dohledu nad výkonem odborné praxe

Kč 150,- / osoba / den

5.47 – odborné školení externích zdravotnických pracovníků
Provedení odborného školení externích zdravotnických pracovníků

Kč 200,- / osoba

5.48 – psychologické vyšetření u profesionálních řidičů
Psychologické vyšetření způsobilosti pro výkon funkce profesionálního
řidiče

Kč 2 000,- / vyšetření

5.49 – léčebná aplikace rázové vlny
Léčebná aplikace rázové vlny

Kč 400,- /1 aplikace

5.50 – rehabilitační léčba akupunkturou
Provedení rehabilitační léčby akupunkturou
a) klasická forma akupunktury
-

vstupní prohlídka

Kč 100,-

-

výkony prováděné lékařem

Kč 400,- / 5 procedur

b) laserová akupunktura
-

vstupní prohlídka

Kč 100,-

-

výkon prováděný lékařem

Kč 600,- / 5 procedur

5.51 rehabilitační masáž
Provedení rehabilitační masáže
-

celková masáž zad

Kč 300,-

-

dílčí masáž (např. bederní nebo krční páteře)

Kč 200,-

5.52 masážní koupele
Provedení masážní koupele
-

hydromasážní koupel (15 min. koupel + 15 min. zábal)

Kč 150,- / terapie

-

hydromasážní koupel přísadová (15 min. koupel + 15 min.
zábal)

Kč 180,- / terapie

-

vířivá koupel dolních končetin (20 min.)

Kč 200,- / terapie
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5.53 – zapůjčení pomůcek
Zapůjčení invalidního vozíku
Zapůjčení hospitalizačního polohovatelného lůžka
Zapůjčení lampy BIPO BEAM
Zapůjčení čtyřbodového chodítka
Poskytnutí zápůjčky je podmíněno složením vratné zálohy ve výši

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

20,- / 1 den
20,- / 1 den
10,- / 1 den
10,- / 1 den
1 000,- / 1 předmět

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

500,- / 1,0 hod (cca)
700,- / 1,5 hod
700,- / 1,5 hod
700,- / 1,5 hod
1 500,- / 3 hod
250,190,-

5.54 – manuální lymfodrenáž
Provedení manuální lymfodrenáže:
Základní ošetření – krk zezadu, hlava, obličej
Základní ošetření – dolní končetiny, bedra, břicho
Základní ošetření – horní končetiny, hrudník
Základní ošetření trup (hrudník, bedra, břicho)
Celková lymfodrenáž
Přístrojová lymfodrenáž + základní ošetření a ošetření uzlin
Přístrojová lymfodrenáž

5.55 – pronájem kojenecké postýlky
Pronájem kojenecké postýlky do domácího prostředí

Kč 390,- / 1 měsíc

5.56 – kineziology taping
Aplikace kineziology tapingu
Materiálové náklady kinezio tapu

50,- Kč / 1 aplikace
1 Kč / 1 cm tapu

5.57 – aplikace ozonu
Aplikace ozonu

500,- Kč / 1 aplikace

5.58 – sonografické vyšetření prsu
Sonografické vyšetření prsu na žádost pacienta (na základě doporučení
ošetřujícího lékaře)

Kč 250,-

5.59 – aplikace Aethoxysklerolu
1 amp Aethoxysklerolu

80,- Kč / za každou
otevřenou ampuli

5.60 Doplňující ustanovení
a) Využití uvedených služeb spojených zejména s hospitalizací je možné realizovat pouze v případě,
že zdravotní stav klientky(-ta), kapacita oddělení, popř. další okolnosti to v daném případě
umožňují. O tomto rozhoduje primář (vedoucí lékař) oddělení, či jim pověřená osoba. Sporné
případy řeší Správní rada nemocnice.
b) Služby nelze poskytnout, pokud má žadatel vůči naší nemocnici dluh za neuhrazené regulační
poplatky.
c) Při výpočtu cen u služeb vztahujících se k délce hospitalizace se první a poslední den hospitalizace
počítá jako jeden, pokud není uvedeno jinak.
d) Z důvodu povinnosti evidence příjmů z uvedených služeb, bude žadatel o danou službu odeslán
s vyplněným podkladem (viz Příloha č. 1 – Formulář F OFÚ 05 Podklad pro pokladnu) do pokladny
nemocnice, kde po provedení příslušné platby obdrží doklad. Po jeho předložení mu bude
požadovaná služba v rozsahu úhrady poskytnuta.
Pokud se jedná o služby, kdy je cena vázána na počet dnů hospitalizace, je provedena nejprve
platba zálohy ve výši odhadované doby pobytu. V den skutečného ukončení hospitalizace se opět
na základě podkladu v pokladně nemocnice záloha zúčtuje s konečnou platbou a vzniklý rozdíl
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nedoplatek či přeplatek se doplatí či vrátí. V případech, kdy by jako den zúčtování vyšel den
pracovního volna nebo pracovního klidu, je nutné jej provést v poslední pracovní den před tímto.
V případech, kde to umožňuje nemocniční informační systém, lze k evidenci a platbě využít
systém Platby 2.
e) Tento Přehled cen výkonů a služeb nahrazuje k datu vydání veškeré předešlé cenové přehledy a
ujednání, mimo případy, kdy je uzavřena platná individuální písemná smlouva mezi Nemocnicí
Litoměřice, a.s. a konkrétním subjektem.

6. Dokumentace
Přílohy:
Příloha č. 1 (F OFÚ 05 Podklad pro pokladnu)
Formuláře:
F OFÚ 05 Podklad pro pokladnu
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Příloha č. 1
Podklad pro pokladnu

(Tento použijte pouze pro složení vratné zálohy na pokladně nemocnice, která se nachází v hlavní
vstupní hale Nemocnice Litoměřice, tel. 416 723 111, linka 379)

Žádám o vystavení:
Dokladu o záloze
a příjmu finanční částky od:
Příjmení a jméno plátce _________________________________________________
Číslo a název položky ceníku služeb ________________________________________
Požadovaná služba ______________________________________________________
Cena celkem _____________________________
Oddělení __________________________

Číslo kliniky _______________________

Jméno a podpis vyplňujícího pracovníka oddělení ___________________________________
Datum _____________________
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