
 

1 

Ceník zdravotních služeb nehrazených ze systému veřejného zdravotního 
pojištění  

(zdravotními pojišťovnami) 
 

Tento ceník se týká všech společností v rámci sdružení pečujících organizací VČELKA, které poskytují 
zdravotní služby v oboru všeobecná sestra – domácí péče (odbornost 925), a které jsou řízené a jejich 
podíl je ve vlastnictví společnosti MyBee Innovative s.r.o., IČO: 140 43 513, se sídlem Dubečská 
3131/67, 100 00 Praha. 

 

 

Â Domácí péče („DPV“) v rámci sdružení péče VČELKA si zakládají na striktním dodržení vize a 
hodnot, na základě kterých poskytují zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacientů - 
pacient je na prvním místě. 

Â Z toho důvodu, pokud se jedná o situaci, kdy by zajištění zdravotní (ošetřovatelskou) péče na 
základě vyhodnocení vedoucího pracovníka DPV v rozsahu platného a účinného oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb dané DPV bylo důvodné a účelné, zajistí takové zdravotní služby 
zdarma – bez nároku na úhradu. Vždy však v souladu s veškerou v té době platnou legislativou, 
relevantní pro činnost dané DPV, a dále za předpokladu, že pacient je pojištěný u veřejné zdravotní 
pojišťovny, avšak daná DPV není například smluvním poskytovatelem DPV anebo lékař indikaci 
domácí péče odmítne, a zároveň není domácí péče pacientovi poskytována jiným poskytovatel 
zdravotních služeb v odbornosti 925 - domácí péče (v takovém případě ke možné na rámec této 
zajišťované péče smluvně sjednat péči hrazenou viz níže). 

Â Bez indikace lékaře lze však provádět pouze ty výkony, které nejsou svou povahou podmíněné 
indikací lékaře, tedy například aplikace léčebné terapie formou s.c., i.m., i.v., eventuálně dalšími 
způsoby jejich instalace, a dále jakékoli invazivní výkony a jiné - vedoucím zaměstnancem DPV 
bude na dotaz upřesněno. 

Â Podmínkou výše uvedeného je, že daná DPV je v danou chvíli schopna kapacitně, technicky 
a odborně požadovaný typ úkonu zajistit. Přičemž pro tento případ si vyhrazuje právo žadatele 
o zajištění zdravotních služeb odmítnout s vysvětlením a případně jej edukovat v postupu, který mu 
zajistí potřebné informace k možnosti čerpat služby ve formě „zdravotní služby poskytované ve 
vlastním sociálním prostředí pacienta“. 

Â Po dobu trvání indikované péče lékařem hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění dále 
DPV v případě potřeby zajistí po svého pacienta potřebné kompenzační pomůcky, kdy na za tyto 
pomůcky pacientům, u kterých by jinak hrozilo, že je si je nemohou z finančních důvodů zajistit sami, 
uhradí za zapůjčení u třetích osob částku až do výše 400 Kč měsíčně. Pokud by kompenzačními 
pomůckami disponovala daná DPV, bylo by po dobu péče, tak jak bylo uvedeno v předchozí větě, 
zajištěno jejich využití zcela zdarma na základě smlouvy o výpůjčce se psané mezi pacientem a 
příslušnou DPV. 
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Â Pro případ, kdy by i přes výše uvedené došlo k dohodě mezi pacientem a příslušnou DPV na 

hrazení služeb nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění, byla by s pacientem 
sepsána smlouvu obsahující přesnou identifikaci pacienta, jeho základní anamnézu, rozsah a 
frekvenci výkonů a jednoznačný popis prováděných výkonů, definovaných vždy v souladu 
s Vyhláškou č. 134/1998 Sb. v té době platném znění. Cena daných zdravotních výkonů by byla 
stanovena shodně, tedy v souladu s touto vyhláškou, tak aby úhrada od pacienta jak za výkony, tak 
za „cestu“ - návštěvní službu, vždy korespondovala s hodnotou dané zdravotní péče s tím, kolik by 
uhradila zdravotní pojišťovna, byla-li by ji zdravotní péče vyúčtována. 

 

 

Odkazy na aktuální ceny jednotlivých výkonů (ilustrativně): 

 

https://szv.mzcr.cz/Vykon?cislovykonu=&nazevvykonu=&odbornost=925&aktivni=true  

 

Počet bodů, který je uveden u daného výkonu ve sloupci „celkem“ je násobena hodnotou bodu 1,09 
Kč – ke dni 1.1.2022. 

 

Cena „cesty“ - návštěvní služby je hrazena v souladu s vyhláškou č. 138/1998 Sb. v platném znění ke 
dni její realizace – kapitola 9. této vyhlášky (k datu 1.1.2022 16,49 bodů za 1 kilometr násobený 
hodnotou bodu 1,05 Kč, tedy 17,30 Kč/ km, a to ke dni 1.1.2022) - počítána je cesta z adresy kontaktního 
pracoviště dané DPV a zpět. 

 

Případná cena za zdravotní výkony, včetně návštěvní služby je garantovaná vždy ve výši, která 
nepřesáhne částku, která by za provedení daného výkonu a návštěvní služby byla uhrazena zdravotní 
pojišťovnou, pokud by ji byla jako taková vykázána k úhradě. 

 

 

V Praze dne 1.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vojtěch Kubec,  
jednatel 
 


