
Způsoby úhrady zdravotní péče na rok 2015 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2015 hradí poskytovatelům 
zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MZ 
č. 324/2014 Sb. ze dne 17. 12. 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulační omezení pro rok 2015 (dále Vyhláška), Vyhláškou MZ 
č.134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, Sdělením ČSÚ č. 339/2011 Sb., 
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG, Vyhláškou MZ 
č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování 
lázeňské léčebně rehabilitační péče a Cenovým rozhodnutím MZ platné pro rok 
2015 (dále jen Cenový předpis). 
Regulace úhrad zdravotních služeb jsou v jednotlivých segmentech uplatňovány 
v rámci závěrečného vyúčtování v souladu s Vyhláškou. 

 

1. Lůžková péče 
Akutní lůžková péče 

Zdravotní služby poskytnuté PZS pojištěncům ČPZP jsou v roce 2015 hrazeny formou 
individuálně smluvně sjednané úhrady za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní 
lékařské účely v rozsahu stanoveném Zvláštní smlouvou (dále jen „vyjmenované 
léčivé přípravky“), formou případové paušální úhrady za hospitalizační péči, úhradou 
vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu a paušální úhradou za ambulantní 
péči. 

a) Hospitalizační složka úhrady 
• Paušální úhrada za případy péče ukončené v roce 2015 klasifikované do 

skupin IR-DRG je s výjimkou vyjmenovaných DRG bazí stanovena ve výši 
101% celkové úhrady náležející PZS za případy péče ukončené v roce 
2014. 
Váha pro outliery bude stanovena dle metodických materiálů DRG. 
Maximální výše úhrady za poskytnutou hospitalizační péči v jednotlivých 
vyjmenovaných skupinách se v roce 2015 stanoví jako celkový součet 
součinu průměrných vah bazí a počtu sjednaných případů vynásobený UZS 
I, UZS II, UZS III a UZS IV.  

b) Ambulantní složka úhrady 
• Veškerá ambulantní zdravotní péče poskytnutá ze strany PZS pojištěncům 

ČPZP v roce 2015, vykázána do 31. března 2016 a ČPZP uznána do 31. 
května 2016, s výjimkou péče hrazené v rámci hospitalizační složky úhrady, 
je hrazena paušální úhradou ve výši 101% celkové úhrady náležející 
poskytovateli za ambulantní zdravotní péči v referenčním roce 2014.  

• V případě nesouhlasu PZS s výše uvedeným způsobem úhrady, je danému 
PZS poskytnuta úhrada v souladu s Vyhláškou. 
 



Následné dlouhodobé a ošetřovatelské služby (rehabilitační ústavy, OLÚ, 
LDN, ošetřovatelská lůžka, hospice) 
Následné dlouhodobé a ošetřovatelské služby jsou poskytovány v odborných 
léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, PZS vykazujícími 
ošetřovací den č. 00005 podle Seznamu výkonů a  PZS hospicového typu. Uvedené 
služby jsou hrazeny formou paušální sazby za jeden den hospitalizace. 
Paušální sazba za jeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta 
a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího 
dne včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta podle Seznamu 
výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 Zákona, 
a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle 
Seznamu výkonů. Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v hodnoceném 
období se stanoví ve výši 109 % paušální sazby za jeden den hospitalizace 
náležející PZS v období roku 2014.  
U PZS s významným podílem ČPZP na celkových úhradách poskytované péče je 
smluvně sjednána a regulována průměrná ošetřovací doba na 1 unikátního 
pojištěnce. V případě překročení průměrné ošetřovací doby, které nebude PZS 
objektivně zdůvodněno a RL ČPZP uznáno, bude uplatněna srážka z celkové výše 
úhrady.  

 

Úhrada zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče (domovy důchodců, 
sociální lůžka)  

a) Sociální lůžka, pobytová zařízení 
Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 Zákona, hrazenou podle 
Seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu, která je součtem variabilní a fixní 
složky úhrady podle části B), odstavce 2., písmene b), c) přílohy č. 1 Vyhlášky.  

b) Hospice 
Zvláštní lůžková péče poskytovaná v zařízeních hospicového typu je hrazena 
výkonovým způsobem dle Seznamu výkonů hodnotou bodu 0,95 Kč. 

 

2. Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a 
praktickými lékaři pro děti a dorost 

Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři 
pro děti a dorost bude hrazena v roce 2015 v souladu s přílohou č. 2 Vyhlášky 
podle smluvního ujednání mezi ČPZP a PZS: 

• diferencovanou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, 

• diferencovanou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou v rámci Systému 
integrované péče (SIP), 

• podle seznamu zdravotních výkonů - výkonovým způsobem úhrady. 
 
 



3. Specializovaná ambulantní zdravotní péče 
Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná PZS (s výjimkou ambulantní 
péče poskytované v odbornostech 603 a 604) je v roce 2015 hrazena podle smluvního 
ujednání mezi ČPZP a PZS: 

• výkonovým způsobem úhrad, 
• výkonovým způsobem úhrady se specializovanými Balíčky. 

 

4. Zdravotní péče v odbornostech 603 a 604 
Zdravotní péče v odbornostech 603 a 604 je hrazena v roce 2015 v souladu s přílohou 
č. 4 Vyhlášky a podle smluvního ujednání mezi ČPZP a PZS: 

• výkonovým způsobem úhrad, 

• výkonovým způsobem úhrady s Balíčky komplexní péče o těhotné, 

• výkonovým způsobem úhrady s Balíčky komplexní péče o těhotné a Balíčky 
jednodenní gynekologické chirurgie. 

 
5. Zdravotní péče poskytována zubními lékaři 

Výše úhrady služeb poskytovaných PZS v oboru zubního lékařství v roce 2015 probíhá 
dle přílohy č. 11 Vyhlášky. 

6. Zdravotní péče komplementu v odbornostech 222, 801, 802, 
804, 805, 806, 807, 809, 810, 812 až 819, 822 až 823 
Výše úhrady zdravotních služeb ve vyjmenovaných odbornostech je v roce 2015 
hrazena dle přílohy č. 5 Vyhlášky. 
 

7.  Zdravotní péče poskytována ambulantními PZS v 
nelékařských odbornostech (domácí péče, porodní asistence, 
sesterské odbornosti) 

Hodnoty bodu a výše úhrad zdravotních služeb poskytovaných PZS v oblasti 
ambulantní zdravotní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 jsou v roce 2015 
stanoveny dle přílohy č. 6 Vyhlášky. 

 
8. Fyzioterapie poskytovaná ambulantními PZS 

Hodnoty bodu a výše úhrad služeb poskytovaných PZS v oblasti zdravotní péče 
v odbornosti 902 jsou v roce 2015 stanoveny dle přílohy č. 7 Vyhlášky. 

 

 

 



9. Zdravotní péče poskytována v rámci zdravotnické záchranné 
služby - odbornost 709 

Hodnoty bodu a výše úhrad služeb poskytovaných PZS v oblasti zdravotnické 
záchranné služby jsou v roce 2015 stanoveny dle §12 Vyhlášky. 

 

10. Zdravotní péče poskytována v rámci dopravní zdravotní služby 
- odbornost 989 

Hodnoty bodu a výše úhrad služeb poskytovaných PZS v oblasti zdravotnické dopravní 
služby jsou v roce 2015 stanoveny dle přílohy č. 8 Vyhlášky. 

 

11. Zdravotní péče poskytována v rámci lékařské služby první 
pomoci - odbornost 003 

Hodnota bodu a výše úhrad služeb poskytovaných PZS v rámci lékařské pohotovostní 
služby jsou v roce 2015 stanoveny dle §14 Vyhlášky.  

 

12. Lázeňská léčebně rehabilitační péče a ozdravovny 
Lázeňská léčebně rehabilitační péče a péče poskytovaná v ozdravovnách je v roce 
2015 hrazená v souladu s §15 Vyhlášky a smluvním ujednáním s PZS. 

 

13. Neodkladná péče v nesmluvních PZS 
Hodnota bodu a výše úhrad pro neodkladnou zdravotní péči poskytovanou 
nesmluvními PZS jsou v roce 2015 stanoveny dle Cenového předpisu. 

 

14. Ostatní úhrady 
Doprava lékaře a zdravotnického pracovníka v návštěvní službě je hrazena dle 
Vyhlášky s jednotnou hodnotou bodu 0,90 Kč v odbornostech, které jsou k výkonu 
této činnosti oprávněny. 
Pro převoz na pitvu a z pitvy je platný kód výkonu 50. Bude hrazen nesmluvním 
pohřebním službám dle Vyhlášky s hodnotou bodu 0,64 Kč pouze za km ujeté se 
zemřelým.  
Zdravotní transport pacienta soukromým vozidlem (nahrazuje sanitní vozidlo) je 
hrazen dle příslušného výkonu dopravy ve výši 4,63 Kč za 1 km ujetý s pacientem. 
 
 
 
 



 Hodnoty bodů na rok 2015 
 

a) stomatologie (placena sazbou za výkony dle protokolu) - hodnota bodu 0,95 Kč 
b) lékárny, výdejny, ostatní - hodnota bodu 0 Kč 
c) akutní lůžka - hodnota bodu 1,00 Kč 
d) PZS hospicového typu – hodnota bodu 0,95 Kč 
e) ambulantní PZS 001 a 002  - hodnota bodu 1,08 Kč s výjimkou výkonů dopravy 

v návštěvní službě, které jsou hrazeny - hodnotou bodu 0,90 Kč 
f) kombinovaná kapitačně výkonová platba: 

• výkony nezahrnuté do kapitace a platba za neregistrované pojištěnce – 
hodnota bodu je stanovena na 1,08 Kč 

• kódy očkování 02125, 02130, 02100 a 02105 - hodnota bodu je stanovena 
ve výši 1,12 Kč 

• kódy 01021, 01022, 02021, 02022, 02031 a 02032 – hodnota bodu je 
stanovena na 1,10 Kč  

• doprava v návštěvní službě – hodnota bodu je stanovena na 0,90 Kč 
g) ambulantní specialisté - hodnota bodu 1,03 Kč (po doložení certifikátu 

celoživotního vzdělání 1,04 Kč) do limitu vypočteného pro jednotlivé odbornosti 
PZS s výjimkou odbornosti 603 a 604 a dále s následujícími výjimkami: 

• výkonů 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 podle 
seznamu výkonů smluvní odbornosti 403, kde je stanovena - hodnota bodu 
na 0,68 Kč, 

• PZS ve smluvních odbornostech 305, 306, 308 a 309, vykazující výkony 
odbornosti 910 společně s OD denního stacionáře, kde je stanovena - 
hodnota bodu na 1,08 Kč 

• výkonů poskytnutých PZS smluvní odbornosti 901 a 931, kde je stanovena 
- hodnota bodu na 1,08 Kč 

• výkonů vykázaných PZS smluvní odbornosti 927, 903, 905 a 919 kde je 
stanovena - hodnota bodu na 1,00 Kč 

• výkonů 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 
705, kde je stanovena - hodnota bodu na 0,68 Kč 

• screeningových výkonů 15101, 15103 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 
podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 105, kde je stanovena - hodnota 
bodu na 1,03 Kč 

• výkonů novorozeneckého screeningu s kódy 73028 a 73029 v odbornosti 
701 a 702, kde je stanovena - hodnota bodu na 1 Kč 

• PZS poskytujících hemodialyzační péči, kde je stanovena hodnota bodu na 
0,90 Kč s výjimkou nasmlouvaných výkonů 18550 s 18530, pro které se 
stanoví hodnota bodu 0,75 Kč 



h) ambulantní specialisté v odbornostech 603 a 604 – hodnota bodu 1,07 Kč do 
limitu vypočteného pro jednotlivé odbornosti PZS  

i) komplement  - úhrada za péči v segmentu dle odborností nebo výkonů: 

• pro nasmlouvané výkony mamografického screeningu a screeningu 
děložního hrdla podle seznamu výkonů je stanovena - hodnota bodu 
1,03 Kč 

• pro zdravotní péči v odbornostech 809 a 810 je do vypočteného objemu 
stanovena -  hodnota bodu 1,05 Kč s výjimkou výkonů 89711 – 89725 a 
89611 – 89619 

• pro zdravotní péči poskytovanou ostatními odbornostmi tohoto segmentu a 
výkony 89711 – 89725 a 89611 – 89619 je do vypočteného objemu 
stanovena - hodnota bodu 0,67 Kč 

• zdravotní péče poskytovaná v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 
812-815, 818, 819, 822 a 823 je do vypočteného objemu stanovena hodnota 
bodu 0,70 Kč. V případě, že PZS neprokáže, že je v hodnoceném období 
držitelem certifikátu ISO ČSN 15189 nebo NASKL II, je do vypočteného 
objemu stanovena - hodnota bodu 0,55 Kč 

• zdravotní péče poskytovaná v odbornostech 816 a 817 je do vypočteného 
objemu stanovena hodnota bodu 0,50 Kč; v případě, že PZS neprokáže, že 
je v hodnoceném období držitelem certifikátu ISO ČSN 15189 nebo NASKL 
II, je do vypočteného objemu stanovena - hodnota bodu 0,40 Kč 

j) domácí péče - home-care v odbornosti 925 - hodnota bodu 1,02 Kč do 
vypočteného limitu; s výjimkou výkonů dopravy v návštěvní službě, které jsou 
hrazeny - hodnotou bodu 0,90 Kč 

k) domácí péče – home-care v odbornosti 911, 914, 916 a 921 - hodnota bodu 
0,90 Kč do vypočteného limitu; s výjimkou výkonů dopravy v návštěvní službě, 
které jsou hrazeny - hodnotou bodu 0,90 Kč 

l) fyzioterapie v ambulantních PZS - hodnota bodu 0,80 Kč do vypočteného limitu; 
s výjimkou výkonů dopravy v návštěvní službě, které jsou hrazeny - hodnotou 
bodu 0,90 Kč 

m) DRNR – poskytující péči v nepřetržitém provozu - hodnota bodu 0,96 Kč do 
vypočteného limitu 

n) DRNR – neposkytující péči v nepřetržitém provozu - hodnota bodu 0,81 Kč do 
vypočteného limitu 

o) LSPP - hodnota bodu 0,95 Kč 
p) ZZS - hodnotou bodu 1,11 Kč a pro hrazené služby poskytované poskytovateli 

přepravy pacientů neodkladné péče hrazené podle seznamu výkonů je stanovena 
hodnota bodu ve výši 1,10 Kč. 

 
 
 
 



Balíčky specializované ambulantní péče 
Kód Odbornost Název 

10101 5*1, 5*2, 7*8 
(ČPZP) BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, 
ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 

10102 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII 

10103 5*1, 5*2, 7*8 
(ČPZP) PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPSIÍ NEBO 
BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ 

10105 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) APPENDEKTOMIE KLASICKY 
10107 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) CHOLECYSTEKTOMIE 
10108 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ 

10109 5*1, 5*2, 7*8 
(ČPZP) OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU 
MIKROCHIRURGICKOU METODOU 

10110 5*1, 5*2, 7*8 

(ČPZP) MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTEROVÁ, 
TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO 
PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA 

10111 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) HEMOROIDEKTOMIE 
10112 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) OPERACE HEMEROIDŮ DLE LONGA 

10113 5*1, 5*2, 7*8 
(ČPZP) OPERACE KÝLY INQUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ - DOSPĚLÍ, VČETNĚ 
INKARCEROVANÝCH 

10114 5*1, 5*2, 7*8 
(ČPZP) OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ DOSPĚLÍ, 
VČETNĚ RESEKCE OMENTA 

10115 5*1, 5*2, 7*8 
(ČPZP) OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY 
NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU 

10116 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY 
10123 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE 
10124 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) OPERACE PILONIDÁLNÍHO SINU 
10128 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ/RECIDIVUJÍCÍ 
10129 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO 

10130 5*1, 5*2, 7*8 
ČPZP) SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ - PŘIČTI ZA 
KAŽDÝ DALŠÍ 

10131 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) SUTURA ŠLACHY EXTENZORU RUKY A ZÁPĚSTÍ 
10132 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) SUTURA NEBO REINSERACE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ 

10133 
5*1, 5*4, 5*2, 
7*8 

(ČPZP) VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENA MAGNAE + STRIPPING 
SUBFASCIALNI LIGATURY VV.PERFORANTES 

10136   (ČPZP) RADIKÁLNÍ EXCIZE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU 

10137   
(ČPZP) AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 
CM^2 

10142   
(ČPZP) UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 
CM^2 

10156 6*1,5*1,5*2,7*8 (ČPZP) OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU - JPL S INJEKČNÍ ANESTERZIÍ 

10158 
6*1, 5*1, 5*2, 
7*8 

(ČPZP) PALM.APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY 
KONTRAKTURY 

10159 
6*1, 5*1, 5*2, 
7*8 

(ČPZP) ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE.U FORMY DUPUYTRENOVY 
KONTRAKURY S KONTRAKTUROU PRSTU 

10175   (ČPZP) REKONSTRUKCE PRSU SYNTETICKOU VLOŽKOU - BEZ ZUM 



Kód Odbornost Název 
10176   (ČPZP) EXTIRPACE ŽLÁZY Z PERIAREOLÁRNÍHO ŘEZU U GYNEKOMASTIE 
10188 6*3 (ČPZP) REVIZE PO SPONTÁNNÍM POTRATU 
10194 6*3 (ČPZP) KONIZACE CERVIXU 
10206 6*3 (ČPZP) OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE 

10212 
6*6, 5*1, 5*2, 
7*8 (ČPZP) DIAGNOSTICKÁ ARTROSKOPIE VČETNĚ BIOPSIE 

10213 
6*6, 5*1, 5*2, 
7*8 (ČPZP) JEDNODUCHÁ OPERAČNÍ ARTROSKOPIE 

10214 
6*6, 5*1, 5*2, 
7*8 (ČPZP) SLOŽITÁ OPERACE ARTROSKOPIE 

10224   (ČPZP) SYNOVEKTOMIE ZÁPĚSTÍ A RUKY 

10267 
6*6, 5*1, 
5*2,7*8 (ČPZP) REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI - VÝKON NA KOSTI 

10268 
6*6, 5*1, 
5*2,7*8 (ČPZP) REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI - MĚKKÁ TKÁŇ 

10273 
6*6, 5*1, 
5*2,7*8 (ČPZP) ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU 

10279 
6*6, 5*1, 
5*2,7*8 (ČPZP) ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY 

10280 
6*6, 5*1, 
5*2,7*8 (ČPZP) INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY 

10281 
6*6, 5*1, 
5*2,7*8 (ČPZP) EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA 

10282 
6*6, 5*1, 
5*2,7*8 (ČPZP) EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH 

10286 
6*6, 5*1, 
5*2,7*8 (ČPZP) OPERACE EPIKONDYLITIDY 

10332   (ČPZP) ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINE 
10360   (ČPZP) ADENOTOMIE 
10383   (ČPZP) CIRKUMCIZE, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ 

10402 7*6, 6*3, 7*8 
(ČPZP) MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ URETROPEXE K LÉČBĚ STRESOVÉ 
INKONTINENCE -  TVT - BEZ ZUM 

10405 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) APPENDEKTOMIE LAPAROSKOPICKY 
10406 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) CHOLECYSTEKTOMIE LAPAROSKOPICKY 
10407 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) HERNIOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ PRIMÁRNÍ  LAPAROSKOPICKY 
10408 5*1, 5*2, 7*8 (ČPZP) HERNIOPLASTIKA OBOUSTRANNÁ PRIMÁRNÍ  LAPAROSKOPICKY 
10417 6*3 (ČPZP) HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ 

10418 
5*1, 5*4, 5*2, 
7*8 

(ČPZP) VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENA MAGNAE + STRIPPING 
SUBFASCIALNI LIGATURY VV.PERFORANTES - OBĚ NOHY 

75999 7*5,7*8 (ČPZP) - LÉČBA KATARAKTY 
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