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CENÍK DOHODNUTÝCH SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
 
 

Platný od 1.9.2022 

 

Nadstandardní pokoje Cena 

Kontakt dle příslušného oddělení (tel. Chir 143, Int 115, Gyn 116, Por 235 

Jednolůžkový pokoj bez přistýlek (lednička, rychlovarná konvice, internet, možnost 
doprovodu, rozšířená návštěvní doba (dle domluvy s OL), výběrová dieta (není-li nutná 
dieta léčebná) 

550,-/den 

Rodinný pokoj na porodnici bez stravy pro doprovod 1 000,-/den 

Rodinný pokoj na porodnici včetně stravy pro doprovod  1 300,-/den 

Doprovod na nadstandardním pokoji – bez stravy  350,-/den 

Doprovod na nadstandardním pokoji – včetně stravy 500,-/den 

Doprovod dítěte nad 6 let 400,-/den 

 

Interní oddělení 

Komplexní vyšetření sportovce kardiologem 1 725,- Kč 

Klidové EKG na vlastní žádost/sportovec 150,- Kč 

Holter EKG na vlastní žádost/sportovec 1 000,- Kč 

Zátěžové EKG – ergometrie na vlastní žádost 650,- Kč 

  

Gynekologické oddělení  

Kontaktní osoba: vrchní sestra p. Volfová tel. 116 

Miniinterrupce 3 200,- 

Farmakologická miniinterrupce – „potratová pilulka“ 3 500,- 

Interrupce 4 700,- 

Vypsání poukazu na MD 100,- 

Zavedení nitroděložního tělíska 800,- 

Zavedení nitroděložního tělíska včetně tělíska – hormonální 4 800,- 

Zavedení nitroděložního tělíska včetně tělíska – nehormonální 1 300,- 

Administrativní výkon /na žádost pacienta/   250,- 

LBC cytologie (Odběr cytologie děl. čípku)   500,- 

Sterilizace z vlastního rozhodnutí: s interním vyšetřením 15 700,- 

Sterilizace z vlastního rozhodnutí: bez interního vyšetření 15 000,- 

Sterilizace jako součást jiné operace (např. sekce) 3 000,- 

Zrcadlo jednorázové 20,- 

Poplatek za vypsání žádosti k UPT 500,- 

Ultrazvukové vyšetření na vyžádání 300,- 

 

Porodnice 

Kontaktní osoba: tel. 235, 347 

Kurz těhotenského cvičení – cena za lekci 200,- 

Fotografie z USG 100,- 

Výpis z porodní knihy 200,- 

Masáže u dětí (baby masáže) trvání. 10 až 15 min. 200,- 

Masáže těhotných – doba trvání 50 min. 360,- 

Masáže těhotných – částečná 200,- 

 
 
  

http://www.donem.cz/
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Chirurgické odd.   

Kontaktní osoba – chir. ambulance: tel. 332 

Plastová fixace – HK vysoká 410-615,- 

Plastová fixace – HK nízká 210-615,- 

Plastová fixace – bérec vysoká 820-1025,- 

Plastová fixace – bérec nízká 410-630,- 

Plastová fixace – prst 205,- 

Plastová extenční dlaha prst 50,- 

  

Rehabilitace  

Kontaktní osoba – RHB pracovnice: tel. 387 

Laser (za min.) 5,- 

Laser – nový přístroj (za min.) 10,- 

Celotělová vířivá koupel (á 15 min.) 200,- 

Bazén s protiproudy (20 min.) 50,- 

Vířivá koupel HK, DK (15 min.) 100,- 

Lymfodrenáže ruční – krk, uzliny (30 min.) 150,- 

Lymfodrenáže ruční – obličej (45 min.) 190,- 

Lymfodrenáže ruční – migréna (60 min.) 290,- 

Lymfodrenáž přístrojová – obě dolní končetiny 290,- 

Ostatní sestavy dle domluvy   

Kineziotaping 1 cm 3,- 

Plynové injekce (1 aplikace) 60,- 

Rázová vlna (1 sezení)         350,- 

 

RDG odd. 

Kontaktní osoba – Rtg laborant: tel. 124 

RTG plic /nehradí-li pojišťovna/                                                                              424,- 

RTG plic + popis /nehradí-li pojišťovna/     666,- 

Nahrání snímku RTG, CT (CD) pro potřeby pacienta 30,- 

 

OKB /vyšetření na žádost pacienta/  

Kontaktní osoba – příjmový laborant: tel. 316 

Odběr krve ze žíly 45,- 

Odběr kapilární krve 35,- 

Biochemický screening komplet 550,- 

Metabolismus lipidů (tuků) 130,- 

Metabolismus sacharidů 290,- 

Těhotenský test HCG (krev) 250,- 

Vyšetření moče 45,- 

Krevní obraz (bez diferenciálu) 40,- 

Krevní obraz včetně diferenciálu 85,- 

Krevní skupina + Rh faktor 200,- 

Toxikologické vyšetření – komplet 10 drog 360,- 

Toxikologické vyšetření – jednotlivě 180,- 

Vyšetření lze provést i částečně, event.další testy dle domluvy   

Vyšetření SARS-COV-2 - PCR 814,- 

Vyšetření SARS-COV-2 - antigenní test 201,- 

Test IgG – vyšetření protilátek SARS-CoV-2 500,- 

Test IgG + IgM – vyšetření protilátek SARS-CoV-2 800,- 

http://www.donem.cz/
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Praktický lékař pro dospělé 

Lázeňská péče – vyplnění „Návrhu na lázeňskou péči“ u samoplátce (v případě, že 
lázeňská péče není nutná) 

200,- 

Lékařské prohlídky – k účasti na rekondičních pobytech 200,- 

Lékařské prohlídky – k vydání či držení zbrojního průkazu 500,- 

Lékařské prohlídky – k výkonu povolání – zdvižka, kurz svářečský, topenářský, apod. 400,- 

Lékařské prohlídky – ke studiu na VŠ, SŠ, nástavbě apod. 250,- 

Lékařské prohlídky – pro úřad práce na žádost pacienta 250,- 

Lékařské prohlídky – řidičský průkaz 500,- 

Lékařské prohlídky – řidičský průkaz – důchodci 500,- 

Lékařské prohlídky – sportovní činnost – průkaz sportovce 500,- 

Lékařské prohlídky – vstupní k výkonu povolání (celková prohlídka) 500,- 

Očkování proti infekčním chorobám na žádost pacienta 150,- 

Pojistka – vypsání pro pojišťovnu 300,- 

Pojistka – výpis pro uzavření pojistky – např.životní apod. 300,- 

Potravinářský průkaz na dobu neurčitou 500,- 

Potravinářský průkaz na dobu určitou (např.studenti) 200,- 

Úraz – bodové hodnocení úrazu, bolestného a ztížení společenského uplatnění 300,- 

Ústavní zařízení sociální péče – vyjádření lékaře k žádosti o umístění 250,- 

Výpis ze zdravotnické dokumentace 300,- 

  

Pracovnělékařské služby  

Vstupní a výstupní lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku 700,-/600,- 

Periodická lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku 600,- 

Mimořádná lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku 500,- 

Pravidelný dohled na pracovišti zaměstnavatele (1xročně) a nad pracemi 
vykonávanými zaměstnanci, včetně vypracování písemného záznamu 

1500,- 

  

Jednorázové pomůcky 

Návleky na obuv 10,- 

Kalhoty na kolonoskopii 35,- 

 

Administrativní úkony   

Kontaktní osoba dle příslušného oddělení 

Potvrzení přihlášky ke studiu 150,- 

Vyplnění záznamu o pojistné události 300,- 

Ohodnocení a potvrzení formuláře o bolestném 500,- 

Ohodnocení a potvrzení formuláře o ztížení společenského uplatnění vč. vyšetření 700,- 

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta pro jeho potřebu 300,-/započatou hod. 

Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace – náklady spojené s vyhledáváním, 
prostudováním a kopírováním dokumentace 

300,-Kč/hod. 
150,-Kč/0,5 hod. 

Kopie ze zdravotnické dokumentace – vyhledání, kopie, ambulantní karta 20,-/1 stranu A4 

Kopírování A4 jednostranně – černobíle 2,- 

Kopírování A4 oboustranně – černobíle 3,- 

Kopírování A3 jednostranně – černobíle 5,- 

Kopírování A3 oboustranně – černobíle 6,- 

Potvrzení o hospitalizaci 200,- 

Vyplnění žádosti do zařízení sociálních služeb 250,- 

Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
– vyhledání informací, zpracování nesumarizovaných dat  

250,-/započatou hod. 

http://www.donem.cz/
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Prohlídky 

Kontaktní osoba dle příslušného oddělení 

Řidičský průkaz, sportovní činnost, zbrojní pas, lovecký lístek, zdravotní průkaz 500,-  

 

Stáž na akreditovaném pracovišti 

Kontaktní osoba - hlavní sestra PhDr. Boučková: tel. 262 300,-/den 

  

Sterilizace  

Kontaktní osoba - p. Pikáliová: tel. 144   

Jeden sterilizační cyklus  500,- 

Jedna sterilizační jednotka 62,50,- 

Koš  125,- 

Malý kontejner 41,- 

Spotřební materiál 

Obal papír/folie plochý 5 Kč (exspirace 12 týdnů) 5,- 

Obal papír/folie plochý dvojitý 10 Kč (exspirace 6 měsíců) 10,- 

Obal papír/folie skládaný 7 Kč (exspirace 12 týdnů) 7,- 

Obal papír/folie skládaný 14 Kč dvojitý (exspirace 6 měsíců) 14,- 

  

Očkování COVID 19 - samoplátci 

Cena za 1 výkon a 1 dávku očkovací látky (Pfizer, Moderna, Janssen)  400,- 

  

Zdravotní dopravní služba 

Pronájem sanitky na komerční akci (vč. řidiče, bez lékaře) 700,-/hod. 

za každý ujetý kilometr 45,- 

Popř. je možno domluvit smluvní cenu   

Přeprava samoplátce   

podle počtu ujetých km 45,-/km 

účtuje se cesta tam i zpět (v případě vlastního doprovodu nebo doprovodu sanitáře se 
cena navyšuje o 50 %)   

  

Jiné 

Uložení těla zemřelého (nad 2 pracovní dny) 300,-/den 

Pravidla: 

• Za správnou organizaci nadstandardních služeb na oddělení odpovídá primář. 

• Kontaktní osoba na každém oddělení vede evidenci nabízených služeb a jejich aktuální dostupnost. 

• Zaměstnanci nemocnice mají 100 % slevu na pobyt na nadstandardním pokoji, za doprovod dítěte nad 
6 let (bez poskytnuté stravy, v případě poskytnutí celodenní stravy cena 100,- Kč/1den) 

• Na každou nadstandardní službu bude vystaven doklad o zaplacení 
 

http://www.donem.cz/

