
Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v 
seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze 
seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost 
pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad z 
veřejného zdravotního pojištění.                                                                                          

 

Název                                                                      Kč   bez DPH   vč. DPH    

2.1 Nadstandardní pokoje 

 

Nadstandardní pokoj chirurgie 

- Nadstandardní pokoj bez přistýlky  400,--/den osvobozeno 
- Nadstandardní pokoj s přistýlkou   500,--/den osvobozeno 

 

Nadstandardní pokoj urologie   400,--/den osvobozeno 

Nadstandardní pokoj interna   400,--/den osvobozeno 

Nadstandardní pokoj plicní odd.  400,--/den osvobozeno 

Nadstandardní pokoj CLR    400,--/den osvobozeno 

Nadstandardní pokoj neurologie  400,--/den osvobozeno 

Nadstandardní pokoj dětské oddělení      

- dětské oddělení I.      250,--/den osvobozeno 

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnickém oddělení 

- úroveň vybavení A             1 200,--/den   osvobozeno 
- úroveň vybavení B             1 000,--/den osvobozeno 
- úroveň vybavení C                800,--/den osvobozeno  
- přistýlka na nadstandardním pokoji                    400,--/den osvobozeno  

  
 
Ceny za pobyt na nadstandardních pokojích se liší v závislosti na úrovni vybavení 
pokoje nábytkem, sociálním a jiným zařízením a poskytovanými službami. 
 
 
 
 
 
 
 



Název                                                                      Kč  bez DPH      vč. DPH 

 

2.2 Doprovod pacienta   

 
 
Dětské oddělení: 
 
- doprovod pacienta nad 6 let věku 
   bez zdravotní indikace      123,96/den      150,--/den 
 
Oddělení ORL: 
 
-  doprovod pacienta nad 6 let věku   247,92/den      300,--/den 
    bez zdravotní indikace 
 
Chirurgické oddělení: 
 
-  doprovod pacienta nad 6 let věku   165,29/den      200,--/den 

bez zdravotní indikace 
 
 

2.3 Strava 

 
Strava na vyžádání podaná doprovodu pacienta, který pobývá během  
dne s pacientem na oddělení, ale není hospitalizován: 
                                                                                                                      
snídaně          45,45         50,-- 
 
oběd           65,45        72,-- 
 
večeře          49,09        54,-- 
 
celodenní strava                 159,99       176,-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Název                                                                            Kč   bez DPH         vč. DPH 

2.4 Gynekologie a porodnictví 

 
Umělé přerušení těhotenství 
- do 8. týdne        2 608,70 3 000,-- 
- nad 8. týden       3 043,48 3 500,-- 
 
Sterilizace (uzavření vejcovodů)      5 217,40 6 000,-- 
 
Medikamentózní ukončení těhotenství 
do 7. týdne gravidity      2 608,70 3 000,-- 
 
Zavedení nitroděložní antikoncepce       434,80    500,-- 
 
Prohlídka porodních sálů (1 osoba)         41,32      50,-- 
 
Ultrazvuková fotografie           41,32      50,-- 
 
Spermiogram          469,57     540,-- 
 
Určení pohlaví dítěte         104,35     120,-- 
 
Baby pas a fotografie         123,96     150,-- 
 
Pořízení videozáznamu z ultrazvukového vyšetření 
těhotné pacientky na vlastní žádost 
- videozáznam na přinesený DVD nosič     206,61    250,-- 
- videozáznam včetně DVD nosiče     289,25    350,-- 
 
Použití multifunkční měřící jednotky Corazon Fitness                8,26      10,-- 
 
Vyhledání a poskytnutí údaje z archívu o přesném čase narození  
za účelem např. vypracování horoskopu, atd. (pouze po ověření  
totožnosti žadatele)       247,92   300,-- 
 
Fotodokumentace z operačního výkonu      41,32     50,-- 
 
Ultrazvukové vyšetření prsou na žádost pacientky  400,--          osvobozeno 
 
Těhotenský ultrazvuk na žádost pacientky    400,--          osvobozeno   

2.5 Neurologie 

Plynové injekce 

- obstřik jednoho segmentu (C, Th, L páteř)  
      bez ohledu na počet vpichů       20,--          osvobozeno 

- obstřik více segmentů bez ohledu na počet vpichů 
 (celá záda+končetiny)        50,--          osvobozeno 



Název                                                                         Kč    bez DPH        vč. DPH 

 
Povinné neurologické vyšetření včetně EEG          1 200,--           osvobozeno 

 
EEG vyšetření vč. popisu  
(bez neurol. vyšetření a mapování mozkové aktivity)             800,--          osvobozeno 
 
Kineziologický tejping 
- tejpování včetně tejpovací pásky                   3,--/1 cm pásky      osvobozeno  
- tejpování vlastní tejpovací páskou pacienta                   2,--/1 cm pásky         osvobozeno 
 
Podkožní kolagenové injekce GUNA MD    340 Kč/1 ampule      osvobozeno 

 

2.6 Klinická biochemie 

 
Za prováděná vyšetření Oddělením klinické biochemie pro samoplátce bude účtována 
cena podle platného "Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami". 
 
Veškeré výkony prováděné pro veterinární lékaře, policii, soudy apod. podléhají DPH. 
 

2.7 Klinická mikrobiologie 

 
Za prováděná vyšetření Oddělením klinické mikrobiologie pro samoplátce bude 
účtována cena podle platného "Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami". 
 
Veškeré výkony prováděné pro veterinární lékaře, policii, soudy apod. podléhají DPH. 
 

2.8 Rehabilitace 

 
Léčebná TV skupinová v bazénu s teplou vodou (15 minut) 
nad limit 5x za čtvrtletí hrazený zdravotní pojišťovnou    30,--         osvobozeno 
Masáž klasická částečná (15 minut)    100,--         osvobozeno 
Terapie laserem         40,--         osvobozeno 
Perličková koupel celková s následným zábalem  150,--         osvobozeno 
 
Přístrojová lymfodrenáž 
- obě dolní končetiny, hýždě, břicho (dlouhé kalh.) 
  30 minut         200,--         osvobozeno 
- obě dolní končetiny     
  30 minut        150,--         osvobozeno 
- jedna dolní končetina 30 minut     100,--         osvobozeno 
- obě stehna, hýždě, břicho (krátké kalhoty) 
  30 minut        150,--         osvobozeno 
- obě horní končetiny 30 minut     150,--         osvobozeno 
- jedna horní končetina 30 minut     100,--         osvobozeno 



Název                                                                              Kč  bez DPH      vč. DPH 

Akupunktura 

- akupunktura (1. výkon)       250,--          osvobozeno 
- akupunktura (další výkon)      150,--          osvobozeno 
- redukce váhy        400,--          osvobozeno 
 
Kineziologický tejping 
- tejpování včetně tejpovací pásky            3,--/1 cm pásky       osvobozeno 
- tejpování vlastní tejpovací páskou pacienta           2,--/1 cm pásky       osvobozeno 
 
Reflexní zónová terapie na noze dle Hanne Marquardt 
- první ošetření (včetně vyšetření) 60 minut  300,--          osvobozeno 
- každé další ošetření   45 minut  200,--          osvobozeno 
 
Cvičení dle SM systému (jedna lekce)     100,--          osvobozeno 

2.9. Dětské oddělení 

 
Nadstandardní statimové vyšetření CRP   100,--         osvobozeno 
EKG vyšetření pro sportovní účely    150,--         osvobozeno 
Zjištění přítomnosti boreliózy v klíštěti    350,--         osvobozeno 
 

2.10. Hematologické a transfúzní oddělení 

   
Vyšetření  krevní skupiny 
Vyšetření - HIV 
Vyšetření - hepatitida B 
Vyšetření - hepatitida C 
Vyšetření  pohlavních nemocí - syfilis 
Odběr plné  krve a zpracování 
 
Za uvedené výkony a také další výkony podle části 1.1.7 tohoto ceníku prováděné 
Hematologickým a transfúzním oddělením pro samoplátce bude účtována cena podle 
aktuálně platného "Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami". 
 
Požadované výkony se provádí na tomto oddělení v pracovní dny od 6:00 do 14:30 
hodin. Mimo tuto dobu je možné provedení výkonů dohodnout telefonicky na tel. čísle 
517 315 451.  
 
Veškeré výkony prováděné pro veterinární lékaře, policii, soudy apod. podléhají DPH. 
 
Úhrada se netýká výkonů souvisejících s dárcovským odběrem krve dobrovolných 
dárců krve. 
 
 



Název                                                                             Kč   bez DPH     vč. DPH 

2.11. ORL 

 
Komplexní ORL vyšetření               450,--        osvobozeno 
 
Preventivní ORL prohlídky pracovníků v riziku hluku             450,--        osvobozeno 
 
Audiometrie vyžádaná objednavatelem             313,--           360,-- 
 
Tympanometrie oboustranná vyžádaná  
objednavatelem                          208,70          240,-- 
 
ORL vyšetření za účelem posouzení schopnosti 
řídit motorové vozidlo       391,30  450,-- 
 
Perforace ušního boltce a aplikace náušnice   173,91  200,-- 
 
Auriculoplastika - modelace ušního boltce           2 173,91       2 500,-- 
                              u pacienta nad 10 let věku  
Auriculoplastika - modelace obou ušních boltců                   4 347,82       5 000,-- 
                              u pacienta nad 10 let věku 
 

2.12. Chirurgie  

 
Vasektomie (sterilizace u mužů)                       4 782,60 5 500,-- 
 
Sklerotizace metličkových varixů s aplikací jedné ampule 
aethoxysklerolu                                                          400,--         osvobozeno 
 
Aplikace každé další ampule aethoxysklerolu               100,--         osvobozeno 
 
Sklerotizace metličkových varixů s aplikací jedné ampule 
pěny aethoxysklerolu                                                                500,--         osvobozeno 
 
Aplikace každé další ampule pěny aethoxysklerolu              100,--          osvobozeno 
 
Radiofrekvenční ablace (RFA) varixů 
– jedna dolní končetina               13 000,--         osvobozeno 
 
 

2.13. Lékárna 

 
Destilovaná voda        10,50  11,60/litr 
+ taxa laborum za celkový odběr vody bez ohledu  
na počet litrů                                                                             21,25          23,38 
+ aktuální cena obalového materiálu vč. DPH 



Název                                                                     Kč  bez DPH             vč. DPH 

 
Destilovaná voda vhodná k vnitřnímu užití (upravená 2x  
mikrobiálním filtrem)                                                                 34,50  38,00/litr 
+ taxa laborum za celkový odběr vody bez ohledu 
na počet litrů                                                                             21,25           23,38 
+ aktuální cena obalového materiálu vč. DPH 
 

2.14. Parkování na parkovištích v areálu nemocnice 

 
- do 0,5 hodiny     zdarma        zdarma 
- od 0,5 hodiny do 1 hodiny    41,32          50,--    
- za každou započatou další hodinu  82,64        100,--  
- jeden a více dní                   206,61                  250,--/den 
- ztráta vjezdového lístku                                   413,22                  500,-- 

 

2.15. Výkony prováděné na žádost Policie ČR 

 
Klinická vyšetření či lékařské zprávy vyžádané Policií ČR fakturuje nemocnice Policii 
ČR dle platného cenového předpisu pro Ministerstvo vnitra ČR zveřejněného ve 
Věstníku MZ ČR. 
 
Laboratorní vyšetření 
Laboratorní vyšetření na OKB – drogy a léčiva  
– cílený imunochemický záchyt – STATIM  748,79    862,-- 
 
V případě pozitivního výsledku laboratorního vyšetření hradí pacient přímo na OKB. 
V případě negativního výsledku laboratorního vyšetření fakturuje nemocnice Policii 
ČR. 
 

2.16. Ostatní  

 
Vyšetření protilátek IgG v krvi proti původci 
onemocnění Covid-19 (SARS-CoV-2)   380,--  osvobozeno 
 
Laboratorní vyšetření – Test PCR 
na průkaz SARS-CoV-2 
nad rámec platného mimořádného 
opatření MZ ČR      814,--  osvobozeno 
 
Laboratorní vyšetření – Test PCR 
na průkaz SARS -CoV-2 expres do 4 hodin 
vč. vystavení certifikátu           2 000,--  osvobozeno 
 
Antigenní test Covid-19 nad rámec  
platného mimořádného opatření MZ ČR   201,--   osvobozeno 



Název                                                                             Kč  bez DPH     vč. DPH 

 
Potvrzení praktického lékaře o prodělaném 
onemocnění Covid-19        85,65  100,-- 
 
Konzultace lékaře s pacientem (10 minut)      50,--          osvobozeno 
 
Stáž externího NZP v naší nemocnici    150,--/h         osvobozeno 
 
Stáž externího lékaře v naší nemocnici    300,--/h        osvobozeno 
 
Plávání těhotných         40,--/h        osvobozeno 
 
Vyšetření za účelem vydání zdravotního průkazu  208,70  240,-- 
 
Vyšetření žadatele o zbrojní pas     313,--   360,-- 
 
Vyšetření žadatele o řidičský průkaz    313,--     360,-- 
 
Přezkoušení zdravotního stavu držitele ŘP   260,87 300,-- 
 
Administrativní výkon NZP        57,85   70,-- 
 
Administrativní výkon lékaře     115,70 140,-- 
 
Výpis ze zdravotnické dokumentace            115,70 140,-- 
 
Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace pro účely 
umístění do pobytových zařízení sociálních služeb   227,27 275,-- 
 
Žádost o pěstounskou péči     221,48 268,-- 
 
Zhotovení kopie na formát A4 (1 strana)                  2,48              3,-- 
 
Zhotovení kopie záznamu ze zdravotnické 
dokumentace (1 strana formátu A4)                  2,48              3,-- 
 
Zhotovení kopie záznamů ze zdravotnické dokumentace 
vypálením na CD nosič (1 CD)       74,38    90,-- 
  
Zhotovení kopie záznamů ze zdravotnické dokumentace 
vypálením na nosič CD přinesený žadatelem (1 CD)    66,11    80,-- 
 
Zhotovení kopie RTG snímku v digitální podobě 
na nosič CD (1 CD)                                                                  49,58             60,-- 
 
Zhotovení kopie záznamu CT vyšetření v digitální podobě  
na nosič CD nebo DVD                   99,17 120,-- 
 



Název                                                                             Kč  bez DPH     vč. DPH 

 
Poplatek externích účastníků za účast  
na vzdělávací akci (1 osoba)            99,17 120,-- 
  
Preventivní periodické prohlídky 
pracovníků                                    cena 1,33 Kč/bod dle rozsahu prohlídky       osvobozeno 
 
Uložení těla zesnulého (za každý započatý den  
nad 48 hodin)                            247,93 300,-- 
 
 

Přirážka k ceníku 
 

• Zdravotní péče poskytovaná Oddělením klinické biochemie, která není hrazena 
zdravotní pojišťovnou nebo ze státního rozpočtu, se za finanční úhradu od 
fyzických nebo právnických osob v pracovní dny v době od 18.00 hodin do 6.00 
hodin a ve dnech pracovního volna a svátcích po celých 24 hodin poskytuje 
s přirážkou ve výši 50 % k základní ceně uvedené v ceníku. 
 

• Při zasílání zdravotní dokumentace je cena zvýšena o aktuální cenu 
poštovného za zaslání písemností do vlastních rukou nebo doporučeně. 

 

 


