
P íloha . 2
 

Zdravotní služby poskytované zubními léka i (maximální ceny) 
 

Kód Název výkonu Maximální 
cena 

00800 
Zahájení lé by ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 
zubní oblouk I 

11 759 K  

00801 
Pokra ování lé by ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 
1 zubní oblouk I 

2 045 K  

00821 
Bonifika ní kód za ošet ení pacienta s morbidní obezitou nad 180 kg ve 
stomatologii 

1 091 K  

00900 
Komplexní vyšet ení zubním léka em p i registraci pojišt nce nebo p i 
opakovaném založení zdravotnické dokumentace                                                

722 K  

00901 Preventivní prohlídka registrovaného pojišt nce  664 K  

00903 Vyžádané vyšet ení odborníkem nebo specialistou 517 K  

00904 
Stomatologické vyšet ení registrovaného pojišt nce do dne dosažení 10 let 
v rámci registrace a preventivní pé e 

185 K  

00905 Prohlídka registrovaného pojišt nce nad 18 let v ku  195 K  

00906 
Stomatologické vyšet ení a ošet ení registrovaného pojišt nce do dne dosažení 
6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojišt nce 

169 K  

00907 
Stomatologické ošet ení registrovaného pojišt nce od 6 let do dne dosažení 15 
let 

133 K  

00908 
Akutní vyšet ení a ošet ení neregistrovaného pojišt nce – i v rámci 
pohotovostní služby 

519 K  

00909 Klinické stomatologické vyšet ení 647 K  
00910 Zhotovení intraorálního rentgenového snímku 111 K  
00911 Zhotovení extraorálního rentgenového snímku 337 K  
00913 Zhotovení ortopantomogramu 410 K  
00914 Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku 126 K  
00915 Zhotovení telerentgenového snímku lbi 403 K  
00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale 177 K  
00917 Anestézie infiltra ní 148 K  
00919 Ošet ení pacienta s vysoce rizikovou infekcí na specializovaném pracovišti 954 K  
00920 Ošet ení stálého zubu fotokompozitní výplní 1 230 K  
00921 Ošet ení stálého zubu plastickou výplní 832 K  
00922 Ošet ení do asného zubu plastickou výplní 649 K  
00924 Endodontické ošet ení – do asný zub 394 K  
00925 Primární endodontické ošet ení – stálý zub – v rozsahu ezák  a špi ák  394 K  
00926 Primární endodontické ošet ení – stálý zub – v rozsahu molár  a premolár  394 K  

00931 
Komplexní lé ba chronických onemocn ní parodontu v rámci pravidelné 
parodontologické pé e 

1 455 K  

00932 Lé ba chronických onemocn ní parodontu 439 K  
00933 Chirurgická lé ba onemocn ní parodontu malého rozsahu 664 K  
00934 Chirurgická lé ba onemocn ní parodontu velkého rozsahu 1 741 K  
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00935 Subgingivální ošet ení 131 K  
00936 Odebrání transplantátu 883 K  
00937 Artikulace chrupu 640 K  
00938 P echodné dlahy ke stabilizaci zub  s oslabeným parodontem 96 K  

00940 
Komplexní vyšet ení a návrh lé by onemocn ní ústní sliznice v rámci pravidelné 
specializované pé e 

1 245 K  

00941 Kontrolní vyšet ení a lé ba onemocn ní ústní sliznice 446 K  
00943 M ení galvanických proud  138 K  

00944 
Signální výkon epizody pé e/kontaktu v souvislosti s vyšet ením v ordinaci 
zubního léka e 

96 K  

00946 
Preventivní prohlídka registrovaného pojišt nce – bez dokladu celoživotního 
vzd lávání 

556 K  

00948 Sutura l žka 334 K  
00949 B žná extrakce do asného zubu 220 K  
00950 Extrakce stálého zubu nebo do asného moláru s neresorbovanými ko eny 541 K  
00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 958 K  
00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 1 880 K  
00953 Chirurgické ošet ování retence zub  otev enými metodami 927 K  
00955 Chirurgie m kkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu 664 K  
00956 Chirurgie m kkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu 1 320 K  
00957 Ošet ení dentoalveolárního traumatu 664 K  
00958 Ošet ení zlomeniny elisti 1 101 K  
00959 Intraorální incize 226 K  
00960 Zevní incize 883 K  
00961 Následné ošet ení po chirurgických výkonech a ošet ení jejich komplikací 90 K  
00962 Konzervativní lé ba temporomandibulárních poruch 446 K  
00963 Injekce i. m., i. v., i. d., s. c. 211 K  
00964 Konzervativní lé ba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem 883 K  

00968 
Stomatochirurgické vyšet ení a ošet ení neregistrovaného pojišt nce  
praktickým zubním léka em stomatochirurgem  

1 465 K  

00970 Sejmutí fixní náhrady  213 K  
00971 Provizorní ochranná korunka  480 K  
00973 Úprava snímatelné náhrady v ordinaci 90 K  
00974 Odevzdání stomatologického výrobku 0 K  

00976 
Stomatologické vyšet ení a ošet ení pojišt nce s poruchou autistického spektra 
i jinou psychiatrickou diagnózou 

735 K  

00977 Aplikace prefabrikovené korunky na do asný zub 883 K  

00978 
Sedace nezletilého pojišt nce midazolamem p i ambulantním stomatologickém 
ošet ení 

1 320 K  

00979 
Sedace nezletilého pojišt nce oxidem dusným p i ambulantním 
stomatologickém ošet ení 

738 K  

00981 Diagnostika ortodontických anomálií 1 065 K  

00982 
Zahájení lé by ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 
zubní oblouk II 

2 214 K  
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00983 
Kontrola lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu 

1 394 K  

00984 
Kontrola lé by ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního 
ortodontického aparátu 

424 K  

00985 
Ukon ení lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu 

1 229 K  

00986 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi r stu a vývoje 439 K  
00987 Stanovení fáze r stu 164 K  
00988 Analýza telerentgenového snímku lbi 269 K  
00989 Analýza ortodontických model  594 K  
00990 Diagnostická p estavba ortodontického modelu 855 K  
00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku 363 K  
00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obli ejové masky 389 K  
00993 Navázání parciálního oblouku 571 K  

00994 
Zahájení lé by ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem 
na 1 zubní oblouk 

1 556 K  

00995 
Kontrola lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu I 

1 252 K  

00996 
Kontrola lé by ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního 
ortodontického aparátu I 

337 K  

00997 
Ukon ení lé by ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu I 

1 096 K  

00998 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi r stu a vývoje I 351 K  

00999 Navázání parciálního oblouku I 476 K  
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