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Ceník výkonů a služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

Nemocnice Hustopeče, p.o. stanovila na základě zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách, zákona 

č. 235/2004 Sb. Zákona o DPH a Věstníku MZ ČR 11/2018 na jednotlivých pracovištích ceny za výkony a 

služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.  

Kopii nebo výpis ze zdravotnické dokumentace vyhotoví odpovědný pracovník na základě žádosti 

žadatele, kterému vyúčtuje náklady spojené s vyhotovením dokumentu, dle níže uvedeného ceníku. 

Hotovost převezme odpovědný pracovník proti pokladnímu dokladu.  

Požaduje-li žadatel zaslání dokumentů poštou, jsou ke stanovené ceně přičteny reálné náklady spojené 

s poštovným. Tato zásilka je žadateli odeslána na dobírku. 

Dle zákona č. 235/2004 Sb., § 58, je od DPH osvobozena jen taková zdravotní služba, která je poskytovaná 

poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se 

jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví a služba s ní úzce související. Ostatní služby, 

nesplňující tuto podmínku, jsou hrazeny včetně DPH. Částka je stanovena včetně DPH. Výsledná částka 

bude po sečtení zaokrouhlena na celé koruny nahoru.  

1. Služby celoústavní  

Položka Výkon Částka v Kč 

včetně DPH 
Vysvětlivky 

1.1 Lékařská zpráva o prvotním výsledku zraněné osoby 

(administrativní výkon) 

111,32,- Věstník MZ č.11/2008, 

příl. č. 1 

1.2 Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby, zpracovaná 

na podkladě zdrav. dokumentace (podrobný výpis ze 

zdrav. dokumentace) 

332,75,- Věstník MZ č.11/2008, 

příl. č. 1 

1.3 Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé 

ze spáchání násilného trestného činu (cílené vyš. 

Lékařem+ administrativní výkon 

356,50,- Věstník MZ č.11/2008, 

příl. č. 1 

1.4 Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 

(cílené vyšetření lékařem) 

256,45,- Věstník MZ č.11/2008, 

příl. č. 1 

1.5 Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 

spojené s odběrem žilní krve (cílené vyš. Lékařem + 

odběr krve ze žíly u dospělého) 

309,35,- Věstník MZ č.11/2008, 

příl. č. 1 

1.6 Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání 

návykových, psychotropních a jiných látek než alkohol 

(cílené vyš. lékařem) 

664,70,- Věstník MZ č.11/2008, 

příl. č. 1 
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1.7 Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo 

podání návykové, psychotropní či jiné látky (odběr krve 

ze žíly u dospělého) 

52,90,- Věstník MZ č.11/2008, 

příl. č. 1 

1.8 Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s 

vystavením Lékařské zprávy (cílené vyš. lékařem) 

256,45,- Věstník MZ č.11/2008, 

příl. č. 1 

1.9 Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu v 

policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním 

(administrativní úkon) 

111,32,- Věstník MZ č.11/2008, 

příl. č. 1 

1.10 Vypsání pojistné události lékařem 100/ks Na vyžádání pacienta 

1.11 Lékařská zpráva/nález (administrativní úkon) 100,- Na vyžádání pacienta 

1.12 Vyhotovení opisu/výpisu ze zdrav. dokumentace 

lékařem v rozsahu do A4 

100,- Na vyžádání dle 

zák.č.372/2011 Sb. 

1.13 Závěrečná lékařská zpráva 250,- Na vyžádání pacienta 

1.14 Vyhotovení opisu/výpisu ze zdrav. dokumentace 

lékařem v rozsahu nad A4 

250,- Na vyžádání dle 

zák.č.372/2011 Sb 

1.15 Vyhotovení kopie obrazového záznamu/nálezu ze ZD 

na CD nosič 

130,- Na vyžádání dle 

zák.č.372/2011 Sb 

1.16 Lék. Zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná 

státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na 

základě zdr. dokumentace obsahující celkové 

zhodnocení zdrav. Stavu (podrobný výpis z dokumentace 

+posouzení zdr. stavu z hlediska rizika profesionálního poškození 

nebo posouzení formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat 

léčebný režim) 

644,- Věstník MZ č.11/2008, 

1.17 Veškeré výkony pro samoplátce 1,22/bod 
dle aktuálního 

sazebníku 

Dle jednotlivých případů 

a aktuálního sazebníku 

1.18 Regulační poplatky-pohotovost Dle platné 

legislativy 
 

1.19 Vyhledání zdravotnické dokumentace ve spisovně-

manipulační poplatek (hodina narození) 

100,- Na vlastní žádost žadatele + 

náklady na čas, kopírování, 

poštovné, telefon, 

1.20 Kopírování tiskopisů ZD – A4 jednostranně 2,-/ks Kopie ZD na vyžádání dle 

z.č. 372/2011 Sb. 

1.21 Kopírování tiskopisů ZD – A4 oboustranně 3,-ks Kopie ZD na vyžádání dle 

z.č. 372/2011 Sb. 

1.22 Kopírování tiskopisů ZD – A3 jednostranně 3,50/ks Kopie ZD na vyžádání dle 

z.č. 372/2011 Sb. 
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1.23 Kopírování tiskopisů ZD – A3 oboustranně 6,-/ks Kopie ZD na vyžádání dle 

z.č. 372/2011 Sb. 

1.24 Vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o 

zaměstnání plnit povinnost uchazeče o zaměstnání 

(administrativní úkon) 

111,32/za 

potvrzení 

Věstník MZ č.11/2008, 

fakturace příslušné 

pobočce ÚP 

1.25 Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o 

zaměstnání ve zdravotnickém zařízení na žádost 

uchazeče o zaměstnání (administrativní úkon) 

111,32/za 

potvrzení 

Věstník MZ č.11/2008, 

fakturace příslušné 

pobočce ÚP 

1.26 Lékařský nález – kompl. vyšetření zdravotního stavu 

osoby včetně vyplnění přísl. Tiskopisu pro účely 

posouzení zdr. Stavu ve věcech sociálního zabezpečení  

664,70,- Věstník MZ č.11/2008, 

fakturace příslušné 

pobočce OSSZ 

1.27 Lékařský nález cílené vyš. zdravotního stavu osoby 

včetně vyplnění přísl. Tiskopisu pro účely posouzení 

zdr. Stavu ve věcech sociálního zabezpečení  

362,25,- Věstník MZ č.11/2008, 

fakturace příslušné 

pobočce OSSZ 

1.28 Podrobný výpis ze zdr. dokumentace hospital. 

Pacienta, žadatele o příspěvek na péči, pokud následná 

nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo 

úraz trvá nepřetržitě déle než 60 dnů  

444,07,- Věstník MZ č.11/2008, 

fakturace příslušné 

pobočce OSSZ 

 

2. RHB pracoviště 

Položka Výkon Částka v Kč 

včetně DPH 
Vysvětlivky 

2.1 Klasická masáž – celá záda 300,-  

2.2 Klasická masáž-šíjové svalstvo  200,-  

2.3 Klasická masáž – dolní končetiny 300,-  

2.4 Klasická masáž – horní končetiny 150,-  

2.5 Lokální aplikace parafinu – nahřátí před masáží 70,-  

2.6 Baňkování – celá záda 250,-  

2.7 Manuální lymfodrenáž dolních končetin 500,-  

2.8 Přístrojová lymfodrenáž s ošetřením(vyprázdněním) 

uzlin 

350,-  

2.9 Ošetření laserem do 10 minut 50,-  

2.10 Ošetření laserem nad 10 minut 80,-  

2.11 Taping   50až200,-+2Kč 

za 1cm pásky 
Cena dle náročnosti 

tapingu 
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3. Kožní ambulance 

Položka Výkon Částka v Kč 

včetně DPH 
Vysvětlivky 

3.1 Totální excize (vyříznutí) znamínka  600,-  

3.2 Totální excize (vyříznutí) znamínka  

se suturou (šitím) atraumatickým materiálem 

700,-  

3.3 Odstranění kožního útvaru elektrokauterem bez 

nutnosti umrtvení a šití (fibromky, hemangiomy atd.) 

                                    v počtu od 1 – 5 

500,-  

3.4 Odstranění kožního útvaru elekrokauterem bez 

nutnosti umrtvení a šití (fibromky, hemangiomy atd.) 

                                   v počtu od 6-10 

600,-  

3.5 Odstranění kožního útvaru kyretou  

(např. seboroická veruka)  v počtu od 1 – 5  

500,-  

3.6 Odstranění kožního útvaru kyretou (např. seboroická 

veruka)  v počtu     6 – 10  

600,-  

3.7 Chemický peeling obličeje 500,-  

3.8 Chemický peeling obličeje a výstřihu 550,-  

3.9 Chemický peeling zad    450,-  

3.10  Aplikace Botoxu (k ovlivnění vrásek obličeje)  140,-

/jednotku 

 

3.11 Aplikace výplňového materiálu do hlubších kožních 

vrásek obličeje  

4.600, -  

 

4. RTG pracoviště     

Položka Výkon Částka v Kč 

včetně DPH 
Vysvětlivky 

4.1 Vypálení RTG záznamu na CD 20,-  
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5. OKBH pracoviště 

Položka Výkon Částka v Kč 

včetně DPH 
Vysvětlivky 

5.1 Prováděná biochemická a hematologická vyšetření u 

samoplátců 

1,-/bod dle aktuálního 

sazebníku 

Vyšetření veterinární (vyšetření zvířat) 

5.2 Urea 25,-  

5.3 Kreatinin 20,-  

5.4 Kys. močová 30,-  

5.5 NA+K+Cl 55,-  

5.6 Ca 20,-  

5.7 Fosfor 20,-  

5.8 Hořčík 20,-  

5.9 Bilirubin 20,-  

5.10 ALT 20,-  

5.11 AST 20,-  

5.12 GMT 20,-  

5.13 ALP 20,-  

5.14 LDH 20,-  

5.15 CK 20,-  

5.16 Amyláza 30,-  

5.17 Cholesterol 20,-  

5.18 Glukosa 20,-  

5.29 Bílkovina 20,-  

5.20 albumin 20,-  
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5.21 Fe 30,-  

5.22 CRP 30,-  

5.23 Vyš.Canine, T4, TSH,FT4 každý za 180,-  

5.24 Vitamín B12, Foláty každý za 200,-  

5.25 Krevní obraz (KO) 40,-  

5.26 KO + dift 50,-  

5.27 Moč + sediment 30,-  

5.28 Lipáza,choliesteráza každý za 30  

5.29 Quick+INR 100,-  

5.30 APTT 100,-  

5.31 Retikulocyty 50,-  

5.32 Triglyceridy 20,-  

5.33 TLI Canine 220,-  

5.34 Prolaktin,kortisol, testosteron,FSH 200,-  

5.35 Phenobarbital 200,-  

5.36 Mikroalbumin(albumin v moči) 30,-  

5.37 Progesteron 250,-  

 

6. Stravovací provoz 

Položka Výkon Částka v Kč 

včetně DPH 
Vysvětlivky 

6.1 Oběd pro veřejnost 90,-  
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