CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Poskytovatel:
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Průmyslová 450
530 03 Pardubice
IČO: 691 72 196
Ceny jsou uvedeny bez DPH, k celkové částce bude vždy připočtena DPH dle platné legislativy
legislativy.
Zdravotní zabezpečení sportovní nebo kulturní akce (asistence na objednávku)
Kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RLP (lékař, sestra, řidič)

za ujetý 1 km sanitním vozem
za každou započatou hodinu vozidla s posádkou RLP

cena bez
DPH v Kč
40.00
1 800.00

Kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RZP (sestra, řidič)

za ujetý 1 km sanitním vozem
za každou započatou hodinu vozidla s posádkou RLP

cena bez
DPH v Kč
40.00
1 000.00

Kompletně vybaveným sanitním vozidle s posádkou RV (lékař, řidič)

za ujetý 1 km sanitním vozem
za každou započatou hodinu vozidla s posádkou RLP

cena bez
DPH v Kč
40.00
1 400.00

Minimální výše celkové fakturace je 5 000,00 Kč bez DPH.
Při objednávce služby 5 a méně dní před plánovanou akcí bude připočítán příplatek 20%
z celkové částky k fakturaci.
Při zrušení objednávky 5 a méně dní před plánovanou akcí bude účtován storno poplatek
ve výši 60% z cenové kalkulace (bez účtování kilometrů).
Kurzy první pomoci / neodkladné resuscitace
Maximální počet 15 účastníků, minimální délka kurzu 3 hodiny, nebo po dohodě.
V případě požadavku na proškolení více účastníků je nutno objednat další kurz z důvodu
dostatečného prostoru k individuálnímu praktickému výcviku.
Obsahem kurzu je: neodkladná resuscitace - první pomoc - AED - autolékárnička - praktický
výcvik na Fantomu - test znalostí.

Úprava rozsahu náplně a celkové ceny kurzu dle specifických požadavků objednatele je možná
po dohodě s ředitelem organizace nebo manažerem ošetřovatelské péče.
cena bez
DPH v Kč
záchranář - instruktor
3 000.00
Zdravotní transporty - repatriace a sekundární transporty poskytnuté samoplátcům
cena bez
DPH v Kč
515.00
258.00
35.00

RLP 15 min.
RZP 15 min.
1 km

Výjezdy na tísňovou linku - mimo zdravotní pojištění - pro samoplátce a cizince
z nesmluvních zemí
Dále budou účtovány další náklady, které vznikdnou při použití spotřebovaného zdravotnického
materiálu apod.
paušální sazba
RZP
RLP nebo RV
RZP + RV

Cena (Kč) Cena (Euro) Cena (USD)
3 500.00
135.00
160.00
6 000.00
235.00
275.00
9 500.00
370.00
435.00

Výkony provedené na dožádání orgánů v trestním a občansko-právním řízení, orgánů státní
správy, notářů a advokátů
Zde se cena stanoví jako součin bodů (podle platného seznamu zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami) a ceny bodu (podle cenového věstníku MF ČR v platném znění.

Odborná stáž (určeno pro studenty zdravotnického zaměření, zdravotnickým pracovníkům
a pracovníkům IZS

cena za jeden den (8 hodin) stáže (výjezdováskupina, ZOS)

Žádosti a informace
Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacícm, se podávají písemně:
poštou na adresu:
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Průmyslová 450
530 03 Pardubice
zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty:
zzspak@zzspak.cz

cena bez
DPH v Kč
200.00

Sazba nákladů na pořízení informace obsahuje:
1. Kopírování, tisk černobílý

formát A4 jednostranný/stránka
formát A4 oboustranný/list
formát A3 jednostranný/stránka
formát A3 oboustranný/list

cena bez
DPH v Kč
2.00
4.00
8.00
16.00

2. Optické nosiče

CD/DVD (1ks)

cena bez
DPH v Kč
50.00

3. Za odeslání informace
Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.
4. Další věcné náklady
Dle formy poskytované informace.
5. Osobní náklady

náklady za zpracování a vyhledání informace za každou započatou hodinu

cena bez
DPH v Kč
300.00

Pořizování zdravotnické dokumentace dle zákona č. 372/2011 Sb.
Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů, kopií a poskytování informací
o stavu ošetřovaného pacienta se řídí dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.
Z tohoto důvodu nelze poskytnout zdravotnickou dokumentaci osobě, která nesplňuje zákonem
dané podmínkm nebo není osobou určenou pacientem k nahlížení do jeho dokumentace.
Žádost, kterou podává pacient či jeho zákonný zástupce, musí obsahovat úředně ověřený podpis.
Pokud je žádost podávána osobně, musí každý žadatel doložit svou totožnost (občanským
průkazem, příp. cestovním pasem), případně také i své oprávnění k nahlížení zdravotnické
dokumentace (např. rodným listem, oddacím listem, rozhodnutím soudu o ustanovení opatrovníkem,
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem apod.). Při osobním podání žádosti (pouze po předchozí
telefonické domluvě) je možné úředně ověřený podpis žadatele na žádosti nahradit ověřením
totožnosti pověřeným pracovníkem ZZS PAK.
Žádost, kterou podává PČR, soud, pojišťovna, soudní znalec, opatrovník atd. musí obsahovat souhlas
pacienta nebo v případě trestního řízení žádost soudu. Dále musí obsahovat pověření/jmenování
k tomuto úkonu.
Písemnou žádost je možné podat:
1. datovou schránkou: u29mvsw
2. poštou zaslat na adresu: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450,
530 03 Pardubice.
3. osobně v budově Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, a to na základě předchozí
telefonické domluvy - Ing. Martina Měkotová, na tel. č. 466 034 140.

V případě nejasností se o nezbytných dokladech nutných k vyřízení žádosti a postupu předem
informujte.
Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní.
Náklady na kopii zdravotnické dokumentace dle § 66 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.
cena bez
DPH v Kč
základní poplatek
300.00
materiální náklady 1 CD
50.00
poštovné (v případě odesílání poštou, vždy doporučeně do vlastních rukou s návratkou dodejkou, úložní doba 10 dnů)
Náklady na pořízení kopie zdravotnické dokumentace činí součet základního poplatku,
materiálních nákladů a nákladů na poštovné.

Vzdělávání studentů FZS polygon Pardubice (teorie, praktická výuka)

cena 1 student

Zpracovala:
Ing. Eva Bartoňová, kontakt: 725 600 014, e-mail: bartonova@zzspak.cz
Schválil:
MUDr. Igor Paar, LL. M.
ředitel
Platnost od 1. 2. 2022

cena bez
DPH v Kč
1 900.00

