Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
(smluvní ceny platné od 1.3.2017)
Zdravotní výkony
Píchnutí uší – náušnice

l ucho
2 uši

175,- Kč vč.15% DPH
235,- Kč vč.15% DPH
Audio vyšetření na ORL
400,- Kč
Audio vyšetření na ORL součástí vstupní prohlídky
460,- Kč vč.15% DPH
Nosní + audio vyšetření vč. vyšetření optikou na ORL
600,- Kč
Nosní + audio vyšetření vč. vyšetření optikou na ORL součástí vst.prohl. 690,- Kč vč.15% DPH
Ošetření samoplátců z členského státu EU, Evrop.hospod.prostoru
a Švýcarské konfederace
1,14 Kč/bod
Ošetření samoplátců z ostatních zemí
4,- Kč/bod
Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání
500,- Kč
Výstupní lékařská prohlídka ze zaměstnání
200,- Kč
Mimořádná lékařská prohlídka na žádost zaměstnavatele
300,- Kč
Prev. prohlídka na žádost zaměstnavatele nad limit hrazený ze ZP
400,- Kč
Prohlídka pro řidičský průkaz
500,- Kč vč.15% DPH
Vyšetření držitele řidičského průkazu nad 60 let
465- Kč vč.15% DPH
Prohlídka pro zdravotní profesní průkaz
465- Kč vč.15% DPH
Prohlídka pro zbrojní průkaz
465,- Kč vč.15% DPH
Prohlídka pro sportovní činnost
465,- Kč vč.15% DPH
Vyšetření k vystavení návrhu na lázně pro samoplátce
400,- Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu (dle zdrav. dokumentace)
100,- Kč vč.21% DPH
Potvrzení o nutnosti dietního stravování
100,- Kč vč.21% DPH
Potvrzení na řidičský průkaz na žádost obvodního lékaře (výpis)
100,- Kč vč.21% DPH
Vyšetření k přihlášce ke studiu
400,- Kč vč.15% DPH
Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění úrazu (jen výpis z dokumentace)
380,- Kč vč.21% DPH
Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění úrazu (včetně vyšetření pacienta)
350,- Kč vč.15% DPH
Zpráva pro pojišťovnu – pojištění pobytu v nemoc. RP (jen výpis z dok.) 200,- Kč vč.21% DPH
Vyžádané vyšetření a odběr krve na alkohol
480- Kč vč.15% DPH
Vyšetření před cestou do zahraničí s písemným závěrem
480,- Kč vč.15% DPH
Předoperační komplexní vyšetření
400,- Kč
Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta
300,- Kč vč.15% DPH
Vyšetření moči při podezření na užití drog – pozitivní
2 544,- Kč vč.15% DPH
Vyšetření moči při podezření na užití drog – negativní
611,- Kč vč.15% DPH
Odběr žilní krve při podezření na požití alkoholu – žádost policie
350,- Kč vč.15% DPH
Odběr moči při podezření na návykové a psychotropní látky – žádost policie 575,- Kč vč.15% DPH
Těhotenský test (HCG)
230,- Kč vč.15% DPH
Vyšetření hladiny cholesterolu
50,- Kč
Vyšetření hladiny glukózy
40,- Kč
Vyšetření přítomnosti betahaemolytického streptokoka – Streptest
100,- Kč
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta dle bodového ohodnocení
1,14 Kč/bod
Sono ledvin u novorozenců na vyžádání rodičů
120,- Kč
Měření refrakce očí u dětí
180,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost ve formátu jedné A4
250,- Kč vč.21% DPH
Potvrzení na letní tábor, do školky (jen výpis z dokumentace)
100,- Kč vč.21% DPH
Potvrzení na letní tábor, do školky (včetně vyšetření pacienta)
90,- Kč vč.15% DPH
Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti
25,- Kč vč.21% DPH
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Přeprava pacienta sanitou tam i zpět – l km
Očkování ostatní – pouze aplikace

13,- Kč vč.21% DPH
80,- Kč

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta
s jiným lékařem
40,- Kč/5 min. vč. 21%DPH
Zajištění zdravotní služby při různých akcích
Přistavení sanitky s řidičem
Přistavení sanitky s řidičem + sestra
Přistavení sanitky s řidičem + lékař
Přistavení sanitky s řidičem + sestra + lékař

300,- Kč/hod. vč. 21% DPH
300,- + 200,- Kč/hod. vč. 21% DPH
300,- + 350,- Kč/hod. vč. 21% DPH
850,- Kč/hod. vč. 21% DPH

Dle platného seznamu zdr. výkonů s bodovými hodnotami dle Vyhl. MZdr. ČR číslo 350/2015 Sb.
v platném znění s ohodnocením 1 bodu hodnotou 1,14 Kč dle Cenového předpisu MZ ČR
1/2017/DZP ze dne 18. 11. 2016:
 Preventivní plicní vyšetření
a) komplexní vyšetření odborným lékařem
b) cílené vyšetření odborným lékařem
c) spirometrie
d) rtg hrudníku
 Test na THC
Poskytování zdravotních služeb nehrazených z veřejného ZP a specifických zdravotních výkonů
pro orgány státní správy jsou účtovány v maximální ceně stanovené dle Cenového předpisu MZ ČR
1/2017/DZP ze dne 18.11. 2016. Ke všem cenám je účtována platná sazba DPH dle zákona o DPH.
Sociální péče
Ubytování
Stravování

180,- Kč/den
- snídaně + přesnídávka
- oběd
- svačina + druhá večeře
- večeře
Celkem

36,- Kč/den
53,- Kč/den
17,- Kč/den
44,- Kč/den
150,- Kč/den

Výkony rehabilitačního oddělení
Teplý obklad DUOTHERM (15 min.)
Klasická masáž
- šíje
- záda
- záda + šíje
- HK
- DK
Reflexní masáž
Podvodní masáž - vana
Vířivka – horní konč. - malá
- dolní konč. - velká
- DK + páteř - sedací

70,- Kč
80,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
60,- Kč
80,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
70,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
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Vakuoterapie
- 1 sezení
70,- Kč
Ošetření laserem
50,- Kč
LTV v bazénu
- 15 minut
30,- Kč
Lymfatická drenáž manuální
500,- Kč
Lymfatická drenáž přístrojová - horní končetiny
130,- Kč
- dolní končetiny
200,- Kč
Při zakoupení devíti lymfatických drenáží je poskytnut bonus v podobě desáté zdarma.
Prodej míčků
- malé
15,- Kč vč.21% DPH
- střední
20,- Kč vč.21% DPH
- velké
30,- Kč vč.21% DPH
Prodej brožury na rehabilitační cvičení
Prodej náplastí – Kinezitejp (cena je za 1 cm)

30,- Kč vč.15% DPH
1,- Kč vč.15% DPH

Půjčovné ortopedických a jiných pomůcek
Francouzských holí, hůlek, podpažních berlí, STAX dlah/měsíc
60,- Kč vč.21% DPH
Za každý další započatý měsíc
60,- Kč vč.21% DPH
Ortopedických vozíků a chodítek/měsíc
250,- Kč vč.21% DPH
Za každý další započatý měsíc
250,- Kč vč.21% DPH
Běžná doba zapůjčení vozíku do 6 měsíců, poté možno pronájem prodloužit nebo je možno jednat
s pojišťovnou o přidělení trvalé pomůcky (schválení revizním lékařem).
První úhrada se uskuteční v okamžiku zapůjčení pomůcky na předpokládanou dobu používání, poté bude
nutné jednat o délce prodloužení a další úhradě.
Kauce při zapůjčení ortopedických a ostatních pomůcek
Francouzských holí, hůlek, podpažních berlí
STAX dlahy
Chodítek, vozíků - pořízené do r. 2010
Vozíků - pořízené od r. 2010

400,- Kč
100,- Kč
1 500,- Kč
3 000,- Kč

Výkony gynekologického oddělení se zdravotní indikací u nepojištěné pacientky
Interrupce bez narkózy
Interrupce s narkózou

3 500,- Kč
4 000,- Kč

Výkony gynekologického oddělení bez zdravotní indikace – na žádost pacientky
Zavedení IUD – nitroděložní tělísko
Sterilizace
Interrupce do 8. týdne bez narkózy
Interrupce do 8. týdne s narkózou
Interrupce nad 8. týden s narkózou
Medikamentózní ukončení těhotenství

400,- Kč vč.15%DPH
9 000,- Kč vč.15% DPH
2 950,- Kč vč.15% DPH
3 550,- Kč vč.15% DPH
4 050,- Kč vč.15% DPH
3 500,- Kč vč.15% DPH

Pokud je třeba, účtují se následující vyšetření:
Základní interní vyšetření
USG
Gynekologické vyšetření + kolpo
HCG
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300,- Kč vč.15% DPH
350,- Kč vč.15% DPH
300,- Kč vč.15% DPH
250,- Kč vč.15% DPH

Vyšetření KS+RH statim
Vyšetření KO
T3 T4 TSH
BWR
Histologie
ATB – podání antibiotik i. v.
Prodej jednorázového vyšetřovacího zrcátka
LB cytologie

300,- Kč vč.15% DPH
50,- Kč vč.15% DPH
600,- Kč vč.15% DPH
150,- Kč vč.15% DPH
350,- Kč vč.15% DPH
100,- Kč vč.15% DPH
10,- Kč
500,- Kč

Pobyty na nadstandardních pokojích
Gynekologické oddělení - jednolůžkový pokoj
Interní oddělení - jednolůžkový pokoj
Chirurgické oddělení - jednolůžkový pokoj
Chirurgické oddělení - jednolůžkový pokoj (bez soc. zař.)
Lůžka následné péče

300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

Pobyt doprovázejícího člena rodiny (vyžádaný) - není indikovaný lékařem
– sazba stejná jako u pacienta dle jednotlivých oddělení a pokojů
Pobyt doprovázejícího člena rodiny – doplatek stravy

+ 15 % DPH
150,- Kč vč.15% DPH

Pobyt doprovázejícího člena rodiny u dětí nad 6 let věku – bez stravy
Pobyt doprovázejícího člena rodiny u dětí nad 6 let věku – se stravou

180,- Kč vč.15% DPH
330,- Kč vč.15% DPH

Uvedená cena je cenou za každý 1 den hospitalizace, první a poslední den hospitalizace je kalkulován
jako den jeden.
Poskytnutí krizového lůžka na dět.oddělení

410,- Kč vč.15% DPH

Prodej
Násadců na berle (pokud nejsou zapůjčené nemocnicí)
Silikonového kloboučku
Kelímek na krmení novorozenců
Kopie RTG snímků na CD – vyžádáno pacientem
Kopie CT snímků na DVD – vyžádáno pacientem

20,- Kč vč.21% DPH
75,- Kč vč.15% DPH
25,- Kč vč.15% DPH
100,- Kč vč.21% DPH
100,- Kč vč.21% DPH

Imobilizace s použitím polymerových obvazů
Fixační dlaha - ruka, předloktí polymer.obvaz 1x7,5 cm
Cirkulární fixace - prsty, ruka, předloktí polymer.obvaz 1x7,5 cm
Fixační dlaha - celá horní končetina polymer.obvaz 2x7,5 cm
Cirkulární fixace - celá horní končetina polymer.obvaz 2x7,5 cm
Fixační dlaha - dolní končetiny, noha bérec polymer.obvaz 2x7,5 cm
Cirkulární fixace noha bérec polymer.obvaz 2x7,5 cm
Fixační dlaha - celá dolní končetina polymer.obvaz 3x10 cm
Cirkulární fixace celá dolní končetina polymer.obvaz 3x10 cm
Cena dalšího použitého polymer.obvazu 1 x 5 cm
Cena dalšího použitého polymer.obvazu 1 x 7,5 cm
Cena dalšího použitého polymer.obvazu 1 x 10 cm
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230,- Kč
230,- Kč
460,- Kč
460,- Kč
460,- Kč
460,- Kč
770,- Kč
770,- Kč
210,- Kč
230,- Kč
260,- Kč

Očkování na žádost pacienta nehrazené ze zdravotního pojištění
očkování proti pneumokokovým nákazám Prevenar 13 0,5 ml
očkování proti pneumokokovým nákazám Synflorix 0,5 ml
u pacienta bez zdravotního pojištění
očkování proti klíšťové encefalitidě FSME Immun 0,25 ml
očkování proti klíšťové encefalitidě FSME Immun 0,5 ml
očkování proti klíšťové encefalitidě Encepur 0,25 ml
očkování proti klíšťové encefalitidě Encepur 0,5 ml
očkování proti žloutence Havrix 720
očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím,
neštovicím Priorix Tetra

1 600,- Kč
1 100,- Kč
680,- Kč
720,- Kč
500,- Kč
540,- Kč
900,- Kč
1 800,- Kč

V případě očkování ostatními (výše neuvedenými) očkovacími látkami nehrazenými
z veřejného zdravotního pojištění, je nutné očkovací látku předem koupit v lékárně.
V těchto případech bude účtována pouze cena aplikace injekce.
80,- Kč
Ostatní
Pronájem prostoru v areálu nemocnice
Parkování v areálu nemocnice – 1. – 10. den
- 11. a další dny
Kopírování – jednostránková kopie
- oboustránková kopie

500,- Kč/m2/den vč.21% DPH
70,- Kč/den vč.21% DPH
40,- Kč/den vč.21% DPH
2,- Kč/list vč.21% DPH
4,- Kč/list vč.21%DPH

Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace – náklady spojené
s vyhledáváním prostudováním a kopírováním dokumentace
za každou další započatou půlhodinu

484,- Kč/hod. vč.21% DPH
242,-Kč/1/2hod. vč.21% DPH

Soukromé telefonní hovory, fax – za každou započatou minutu dle výpisu telefonní ústředny
- volání na pevnou linku
1,- Kč vč.21% DPH
- volání do mobilních sítí
2,- Kč vč.21% DPH
Stáž na akreditovaném pracovišti

245,- Kč/den vč.21% DPH

MUDr. Alan Sutnar Ph.D.
předseda představenstva
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