
CENÍK

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 15
Interrupce po 8. týdnu těhotenství 4 000,00 15
Vyšetření před interrupcí 500,00 15
Provedení sterilizace na žádost pacientky 13 500,00 15
Provedení sterilizace na žádost pacientky - v rámci jiného zákroku 1 500,00 15
Potratová pilulka - balíček 3 500,00 15
AMBULANTNĚ: Zavedení nitroděložního tělíska (bez anestézie) 600,00 15

AMBULANTNĚ: Extrakce + zavedení nitroděložního tělíska (bez anestézie) - 
vyšetření gynekologem, zavedení tělíska IUD, dilatace děložního hrdla, režie

700,00 15

Použití anestézie - za použití anestézie při zavedení či extrakci děl. tělíska se 
přičítá práce anesteziologa 

1 100,00 15

HOSPITALIZACE: Zavedení nitroděložního tělíska - ošetřovací den, vyšetření 
gynekologem, zavedení tělíska IUD, dilatace děložního hrdla, vyš. 
anesteziologem, anestézie, režie

3 300,00 15

HOSPITALIZACE: Extrakce + zavedení nitroděložního tělíska  -ošetřovací den, 
vyšetření gynekologem, extrakce + zavedení tělíska IUD, dilatace děložního 
hrdla, vyš. anesteziologem, anestézie, režie

3 400,00 15

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Radiofrekvenční ablace varixů jedné končetiny 11 900,00 nepodléhá DPH
Radiofrekvenční ablace varixů obou končetin 13 900,00 nepodléhá DPH

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Očkování na vlastní žádost (aplikace vakcíny) 150,00 15
Potravinářský průkaz 300,00 15
Serologický test HIV pro samoplátce a cizince 250,00 nepodléhá DPH
Odběry k testu HIV a certifikát o HIV negativitě 100,00 nepodléhá DPH
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 100,00 21
Vystavení mezinárodního certifikátu 100,00 21
Odstraněni 1 fibromu elektrokauterem 100,00 15
Odstranění 2 - 5 fibromů elektrokauterem 200,00 15
Odstranění každého dalšího fibromu elektrokauterem 50,00 15
Ošetření seboroické veruky tekutým dusíkem 1 - 5 útvarů 150,00 15

Ošetření seboroické veruky tekutým dusíkem 6 - 10 útvarů 200,00 15

Vyšetření COVID-19 na žádost pacienta mimo stanovenou frekvenci v.z.p. 
nebo pro samoplátce (odběr, rozbor, vyhodnoceni)

814,00 nepodléhá DPH

Vyšetření COVID-19 antigenní test (odběr, vyhodnocení, zápis do ISIN) 201,00 nepodléhá DPH

Potvrzení - administrativní úkon 240,00 21
Vyšetření COVID-19 protilátky IgG 450,00 nepodléhá DPH

platný od 1.3.2022

Chirurgické  oddělení 

I.   Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního 
pojištění

Ženské  oddělení 

Infekční oddělení
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CENÍK platný od 1.3.2022

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
EEG (provedení)       prevent. účel - samoplátci 550,00 nepodléhá DPH
EEG (vyhodnocení)  prevent. účel - samoplátci 300,00 nepodléhá DPH
Neurologické vyšetření - prevence - samoplátci 500,00 nepodléhá DPH
EMG vyšetření karpálních nervů - prevence 1 100,00 nepodléhá DPH

EMG vyšetření karpálních nervů - vstupní/výstupní 1 100,00 15

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
EKG vyšetření specialistou / 10 min. 200,00 15

Specializované echokardiografické vyšetření / 40 min 1 000,00 15

Vyšetření PEPtest 900,00 nepodléhá DPH

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
RDG hrudníku - prevence 200,00 nepodléhá DPH

RDG hrudníku - vstupní / výstupní 200,00 15

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)

Audiometrické vyšetření pro  pracující v riziku (vstupní nebo výstupní 
prohlídka)

500,00 15

Audiometrické vyšetření pro pracující v riziku  (preventivní prohlídka) 300,00 nepodléhá DPH
Píchání náušnic 150,00 15
Plastika ušních boltců jednostranná 4 000,00 15

Plastika ušních boltců oboustranná 7 000,00 15

944101 - Výkon při zhoršené nosní průchodnosti (vč. ceny jednorázové 
sondy)

3 500,00 nepodléhá DPH

944003 - Ošetření měkkého patra event. patrových oblouků a uvuly + 
zmenšení objemu linguální tonzily

6 000,00 nepodléhá DPH

Vyšetření PEPtest 900,00 nepodléhá DPH

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Plastická operace horních víček 7 000,00 15
Vyšetření pro řidičský průkaz 500,00 15
Vyžádané oční vyšetření (preventivní prohlídka) 500,00 nepodléhá DPH
Operační odstranění kožních lézí 800,00 15
Odstranění kožních lézí termokauterem 500,00 15
Vyšetření OCT (1 oko) 250,00 nepodléhá DPH

Ušní, nosní, krční oddělení 

Oční oddělení

Interní oddělení

Radiologické oddělení

Nervové oddělení
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CENÍK platný od 1.3.2022

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Laser tužkový 30,00 nepodléhá DPH
Laser vysokovýkonný 200,00 nepodléhá DPH
Biolampa 30,00 nepodléhá DPH

Akupunktura - vstupní vyšetření 500,00 nepodléhá DPH

Akupunktura - kontrola 250,00 nepodléhá DPH

Sportovní vyšetření vč. spiroergometrie, měření max. spotřeby kyslíku 
(důvod sport, apod.)

1 400,00 15

Sportovní vyšetření vč. spiroergometrie (důvod sport, apod.) 1 200,00 15

Sportovní vyšetření zátěžová ergometrie do max. (důvod sport, apod.) 900,00 15

Sportovní vyšetření zátěžová ergometrie W170 (důvod sport, 
vstupní/výstupní vyšetření apod.)

750,00 15

Sportovní vyšetření bez ergometrie (důvod sport, apod.) 550,00 15
Vyšetření pro přijetí na sportovní VŠ a SŠ 600,00 15

Sportovní prohlídka pro  auto - a motosporty 1 000,00 15

Vydání posudku o zdravotní způsobilosti specialistou tělovýchovného 
lékařství (důvod sport, apod.)

300,00 21

Spirometrie provedená specialistou tělovýchovného lékařství (důvod sport, 
apod.)

300,00 15

Pozátěžová spirometrie provedená specialistou tělovýchovného lékařství 
(důvod sport, apod.)

300,00 15

Klidové EKG hodnocení Seatl kritérií (důvod sport, apod.) 350,00 15

Antropometrické vyšetření a zhodnocení Lausann.dotazníku (důvod sport, 
apod.)

350,00 15

Posuvné chodítko - kauce 150,00  -
Posuvné chodítko - půjčovné / den 5,00 21
Rolátor - kauce 400,00  -
Rolátor - půjčovné / den 5,00 21
Vysoké chodítko - kauce 700,00  -
Vysoké chodítko - půjčovné / den 10,00 21
Mechanický vozík - kauce 1 200,00  -
Mechanický vozík - půjčovné / den 10,00 21
Tejp PÁSKA (za 1 cm) - na lékařský předpis 2,00  -
Tejp PÁSKA (za 1 cm) - bez lékařského předpisu 2,00 15
Tejp CROSSLINK malý - na lékařský předpis 7,00  -
Tejp CROSSLINK malý - bez lékařského předpisu 7,00 15
Tejp CROSSLINK velký - na lékařský předpis 15,00  -
Tejp CROSSLINK velký - bez lékařského předpisu 15,00 15

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Vazektomie (jednodenní výkon v lokální anestezii na přání pacienta) 5 000,00 15

Rehabilitační oddělení 

Urologické oddělení
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CENÍK platný od 1.3.2022

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Vyžádané spirometrické vyšetření - prevence 300,00 nepodléhá DPH
Vyžádané spirometrické vyšetření - vstupní / výstupní 300,00 15
Kalmetizace - tuberkulínový test (aplikace + odečtení) 280,00 nepodléhá DPH
Kalmetizace - BCG vakcinace 340,00 nepodléhá DPH
Vyšetření PEPtest 900,00 nepodléhá DPH

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)

Cytologická a bioptická vyšetření - cizinci ceník cizinci nepodléhá DPH

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Vyšetření pro samoplátce ceník cizinci nepodléhá DPH
Vyšetření pro cizince ceník cizinci nepodléhá DPH
Vyšetření pro veterinární účely ceník cizinci 21

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Vyšetření pro samoplátce ceník cizinci nepodléhá DPH
Vyšetření pro cizince ceník cizinci nepodléhá DPH
Vyšetření pro veterinární účely ceník cizinci 21

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Bakteriologická a serologická vyšetření - samoplátci ceník cizinci nepodléhá DPH
Bakteriologická a serologická vyšetření - cizinci ceník cizinci nepodléhá DPH
Serologický test HIV 460,00 nepodléhá DPH
Vyšetření na hepatitidu A 920,00 nepodléhá DPH
Vyšetření na hepatitidu B 2 440,00 nepodléhá DPH
Vyšetření na hepatitidu C 460,00 nepodléhá DPH
Australský antigen 300,00 nepodléhá DPH
Spalničky 1 000,00 nepodléhá DPH
Separace séra 22,00 nepodléhá DPH
Vyšetření na syfilis 570,00 nepodléhá DPH

Vyšetření pro veterinární účely ceník cizinci 21

Oddělení klinické biochemie

Oddělení hematologie s pracovištěm krevní banky

Patologické oddělení

Oddělení plicní a TBC

Oddělení lékařské mikrobiologie 
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CENÍK platný od 1.3.2022

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)

Výpis z dokumentace (posudek pro odškodnění za bolest a ztížené 
společenské uplatnění z prac. úrazu, pojistky ) - jednoduchý

200,00 21

Výpis z dokumentace (posudek pro odškodnění za bolest a ztížené 
společenské uplatnění z prac. úrazu, pojistky ) - podrobný

500,00 21

Preventivní prohlídka za 1 rok 500,00 nepodléhá DPH
Řidičský průkaz 400,00 15
Prodloužení ŘP (nad 60 let věku) 300,00 15
Potravinářský průkaz 300,00 15
Svářečský průkaz 300,00 15
Zbrojní průkaz 500,00 15
Vstupní  prohlídka cizí zaměstnanci 500,00 15
Výstupní prohlídka cizí zaměstnanci 350,00 15
Vstupní  prohlídka cizí zaměstnanci - riziková pracoviště 500,00 15
Výstupní prohlídka cizí zaměstnanci - riziková pracoviště 350,00 15
Přihláška na školu 200,00 15
Druhá a další přihláška na školu 100,00 15
Potvrzení  o zdravotním stavu na vlastní žádost 250,00 21

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do Ústavní sociální 
péče

300,00 21

Odběr krve na alkohol 150,00 15
Očkování na vlastní žádost 150,00 15
Odběr krve na vlastní žádost 100,00 nepodléhá DPH
Odběr výtěru na vlastní žádost 100,00 nepodléhá DPH
Preventivní prohlídka – práce v noci 250,00 nepodléhá DPH
Prohlídka na žádost zaměstnavatele 250,00 15

Všeobecné lékařství (Závodní lékař)
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CENÍK platný od 1.3.2022

Fiktivní pojišťovna - kategorie Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)

Stanovení hodnoty bodu a ceny zdravotní péče u cizinců, samoplátců, vládních stipendistů a vyšetření pro veterinární účely 
je v kompetenci Oddělení zdravotních pojišťoven, tel. 381 608 320, 381 608 322. 

II. Ceník zdravotních výkonů pro cizince a samoplátce
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CENÍK platný od 1.3.2022

Výkon Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)

Výpis z dokumentace na formuláři pojišťovny (posudek pro odškodnění za 
bolest a ztížené společenské uplatnění z prac. úrazu, pojistky), který hradí 
klient na recepci - jednoduchý

200,00 21

Výpis z dokumentace na formuláři pojišťovny (posudek pro odškodnění za 
bolest a ztížené společenské uplatnění z prac. úrazu, pojistky), který hradí 
klient na recepci - podrobný

500,00 21

Kopie zdravotní dokumentace (dle NT_SM_101)           Fixní částka 307,00 21
          za každou okopírovanou stránku 6,60 21

          poštovné (při zasílání poštou - vždy s doručenkou) dle ceníku 21

Vyhledání času narození k nezdravotnickým účelům v nemocničním archivu 
(případně plus poštovné)

100,00 21

Potvrzení o hospitalizaci k nezdravotnickým účelům na žádost klienta 200,00 21

Potvrzení o zdravotním stavu na žádost klienta 250,00 21

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do Ústavu sociální 
péče

300,00 21

Kopie zdravotnické dokumentace na CD 156,00 21

Vyhotovení kopie A4 / 1 stránka (na recepci) 3,00 21

Poskytování informací – (dle § 5 odst. 1 písm. F) zákona č. 106/1999 Sb.) Za 
každou započatou  hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací

423,50 21

Druh služby Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)

Ubytování doprovodu pacienta / den 300,00 10

Druh služby Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)

Rodinný pokoj / den 1 000,00 10

- oběd pro doprovod /den 100,00 10

Druh služby Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Doprovod  sestry při zabezpečení dopravy dítěte mladšího 3 let do ústavu / 
hodina

130,00 21

EKG pro sportovní účely 200,00 15

Druh služby Cena včetně DPH (Kč) Sazba DPH  (%)
Poplatek za uložení těla zemřelého v chladicím boxu / den 300,00 15
Výpis z pitevního protokolu o výsledku provedené pitvy pro potřeby Policie 
ČR

120,00 21

Ženské oddělení

III. Ceník ostatních služeb

Patologické oddělení

Ubytování doprovodu pacienta – platné pro všechna oddělení NT

Dětské oddělení
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CENÍK platný od 1.3.2022

Poznámka: Výkony hradí komerční pojišťovny na základě fakturace
Výkon Cena včetně DPH Sazba DPH  (%)

Výpis ze zdravotní dokumentace na formuláři pojišťovny 350,00 21

Provedení interního vyšetření (vstupní prohlídky) a podání sdělení pro účely 
převzatého rizika 

600,00 15

Zhotovení doplňkové zprávy z odborného pracoviště k výpisu z 
dokumentace

200,00 21

Cílené vyšetření obtíž. případů, zhotovení RTG snímků, EKG vyšetření, spec. 
laboratorní vyšetření

1,52/bod nepodléhá DPH

Fotokopie propouštěcí zprávy ošetřujícímu lékaři, chorobopisu, pitevního 
nálezu, … (včetně dovětku) - 1. strana formátu A4

150,00 21

další stránka 70,00 21

Fotokopie  kompletní ambulantní karty (dokumentace) - strana formátu A5 60,00 21

Úhrada nákladů spojených s vyřízením  žádosti ve smyslu zákona (ověření 
písemného souhlasu osoby, které se údaje týkají nebo  režijní náklady spojené s  
vyřízením)

40,00 21

 IV. Ceník výkonů pro komerční pojišťovny a odběratele
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