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1. Úvodní ustanovení

Pro zdravotní péči poskytovanou účastníkům veřejného zdravotního pojištění (pojištěncům) Národním
ústavem duševního zdraví (dále jen „NUDZ“) hrazenou podle seznamu výkonů, včetně zdravotní péče
poskytované zahraničním pojištěncům, se stanoví výpočet úhrad péče dle Vyhlášky č. 428/2020 Sb. ze dne
22. října 2020 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021
a podle platných dodatků smluv uzavřených se zdravotními pojišťovnami.

II.
Na základě Cenového předpisu MZ ČR 1/2021/CAU ze dne 24. listopadu 2020 o regulaci cen poskytovaných
zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených
z veřejného zdravotního pojištěni a specifických zdravotních výkonů se maximální cenou regulují hodnoty
bodu pro zdravotní výkony.
Pro tyto účely v roce 2021 platí maximální cena jednoho bodu ve výši 1,33 Kč pro pacienty samoplátce.
-

-

CENA AMBULANTNÍ PÉČE PRO SAMOPLÁTCE
Maximální cena zdravotního výkonu u ambulantní zdravotní péče je součinem celkového počtu bodů
za výkon a maximální ceny jednoho bodu.
CENA AMBULANTNĺ PÉČE PŘI DOCHÁZCE DO DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SAMOPLÁTCE
Maximální cena zdravotního výkonu u ambulantní zdravotní péče je součinem celkového počtu bodů
za výkon a maximální ceny jednoho bodu.

V případě docházky pacienta samoplátce do denního stacionáře je v den nástupu uhrazena záloha
ve výši 20 000 Kč a vyúčtování péče za zdravotní služby probíhá v den propuštění pacienta dle
skutečně provedených zdravotních výkonů na základě fakturace služeb.
-

CENA PÉČE POSKYTNUTÉ ZA HOSPITALIZACE PRO SAMOPLÁTCE
Maximální cena zdravotního výkonu ošetřovacího dne u lůžkové péče je součinem počtu bodů za
ošetřovací den s režií přiřazenou k ošetřovacímu dni a dalšími přidruženými náklady dle vyhlášky a
maximální ceny jednoho bodu. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a způsob výpočtu
režie je uveden ve Vyhlášce č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výše nákladů za pobyt pacienta samoplátce na oddělení kliniky NUDZ se odvíjí podle lékařem zvolené
léčby a četností provedených zdravotních výkonů. V den nástupu k hospitalizaci uhradí pacient
samoplátce zálohu ve výši 30 000 Kč, která bude sloužit jako rezerva k pokrytí nákladů na
poskytnutou péči v prvních dnech hospitalizace. V průběhu hospitalizace bude pacient samoplátce
vyzýván k úhradě dalších zálohových plateb dle potřeby. Výsledné vyúčtování za zdravotní služby
probíhá v den propuštění pacienta z hospitalizace podle skutečně provedených zdravotních výkonů
na základě fakturace služeb.

Ceník zdravotních výkonů s cenami platnými pro samoplátce je přílohou č. 1 tohoto příkazu.

III.
Pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů státní správy hrazené z prostředků státního rozpočtu
a zdravotní služby poskytované na žádost orgánů justice, státního zastupitelství a policie, hrazené
z prostředků jejich vlastního rozpočtu platí ceník uvedený v příloze č. 1 Cenového předpisu MZ ČR platného
pro daný rok.
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Ceny administrativních výkonů a služeb rehabilitace jsou uvedeny v přílohách tohoto č. 2 a 3 tohoto
dokumentu.
Vyšetření provedené na žádost fyzických nebo právnických osob, které nesplňuje účel zdravotní péče a jehož
cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce, není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
a bude účtováno podle celkového počtu bodů uvedeného v Seznamu zdravotních výkonů a oceněno cenou
bodu stanovenou podle nákladů uvedenou v příloze č. 4.
V.
Tento Příkaz ředitele nabývá platností dnem podpisu a účinnosti od 1. 1 2021 a ruší Příkaz ředitele
č. PŘ/oi/202o Ceník NUDZ pro oceňování zdravotních výkonů poskytovaných fyzickým a právnickým osobám
v r. 2020.

V Praze dne 30. 12. 2020

Národní ťistav duševního zdraví
Topolová 748, Klecany 250 67
Česká republika, IC; 00023752
L4

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
ředitel Národního ústavu duševního zdraví
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2. Související normy a právní předpisy
•
•
•

Cenový předpis MZ ČR 2020 1/2021/CAU
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 428/2020 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních
omezeních pro rok 2021

3. Seznam příloh
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:

Ceník zdravotních výkonů s cenami platnými pro samoplátce
Ceník administrativních výkonů
Ceník služeb rehabilitace
Ceník výkonů, které nesplňují účel zdravotní péče
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