
CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Cena (Kč)

3000

Cena za umělé přerušení těhotenství mezi 8. až 12. týdnem těhotenství 4000

Sepsání žádosti k UPT 500
Za stejnou úhradu lze umělé přerušení těhotenství provést i cizinkám s trvalým nebo dlouhodobým pobytem
v České republice. Dle § 10 zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, při krátkodobém 
(přechodném) pobytu cizinek umělé přerušení těhotenství provést nelze.

Zhotovení foto při UZ vyšetření 60

Přítomnost otce dítěte nebo jiné blízké osoby u porodu 500

Prohlídka porodních sálů 50
Postkoitální antikoncepce 400

Cena (Kč)

Prodloužená kultivace 3500

Uložení embryí - 1 rok 1000

název výkonu

název výkonu

Porodnicko-gynekologická klinika

Centrum asistované reprodukce

Cena za umělé přerušení těhotenství do 8.týdne těhotenství - mininterupce

Uložení embryí - 1 rok 1000

Kryokonzervace spermií (zdravotní indikace zdarma,hradí ZP) 2500
Kryokonzervace spermií (po MESA + TESE) 3000

Náklady na darované sperma 700
Vyšetření infekčních odběrů před IVF, kryokonzervací spermií,
embryí (1 osoba)
Kryoembryotransfer (i po dárcovství embryí) 5000

IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů (kód 63901)       1089

IVF cyklus s odběrem oocytů bez přenosu embryí (kód 63902) 13926

IVF cyklus s přenosem embryí (kód 63903) 28600

IVF s minimální stimulací (s ET) 7000

IVF s minimální stimulací (bez ET) 5000

IVF s minimální stimulací (bez zisku oocytů) 1000

Příjem oocytů 15000

Příjem spermií 700

Příjem embryí 5000

Příprava k převozu kryokonzervovaných embryí, spermií 800

15,00Kč/1km
ÚHRADA ZA ODB ĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Odběr oocytů 15000
Odběr spermií 1000

Příprava a p řevoz kryokonzervovaných embryí, spermií do jiného z dravotnického za řízení

Náklady na přepravu embryí, spermií 

1239

* výkon je agregován do OD 1 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Cena (Kč)

LAUP-LASEROVÁ  UVULOPALATOPLASTIKA (operace chrápaní) 10171
Perforace ušního boltce pro náušnici - jedna strana 100

Cena (Kč)

Vyšetření sítnice OCT (Optický koherentní tomograf) - 1 oko 300

Vyšetření  na přístroji HRT (Heidelbergský retinální tomograf)-1o. 300

Nitrooční čočka ACRYSOF SN60AT 2 600

Nitrooční čočka ACRYSOF SM60WF 2 800

název výkonu

název výkonu

Otolaryngologická klinika

Oční klinika

Nitrooční čočka ACRYSOF SM60WF 2 800

Nitrooční čočka ACRYSOF RESTOR 10 700

Nitrooční čočka ACRYSOF TORIC 6 700

Nitrooční čočka ARTISAN fakická-operace těžké krátkozrakosti 25 000

Nitrooční čočka Artiflex fakická-operace těžké krátkozrakosti 25 000

Materiál k operaci katarakty PROVISC 600

Permanentní uzávěry slzných cest/1 oko 850

Avastin lék na léčbu makulární degenerace 4 000

Lucentis lék na léčbu makulární degenerace 27 000

Plastika horních víček 6 000

Plastika dolních víček 7 000

Xantelasmata 500

Materiál pro operaci katarakty Viscoat 2 500
Macugen 17 500

* výkon je agregován do OD 2 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Cena (Kč)

Vypracování lékařského posudku klinikou pracovního lékařství ** 1800

Poplatek za vystavené potvrzení v souvislosti s úmrtím 648

na nemoc z povolání
Vystavení kopie zdravotn.dokumentace pro pacienta 60

** (ve smyslu vyhl.č.440/2001Sb. O odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění)

Cena (Kč)

550

330

- 1-3 léze 220

- za každé další 1-3 léze 165

- za 5 lézí 220

- za každých dalších započatých 5 lézí 165

20
110

za každých dalších načatých 10ml anestetika 65

160

název výkonu

Při velmi po četných,ale drobných lézích (do 2mm v pr ůměru):

Elektrokoagulace ohraničených projevů 

Odstranění milií - 1 projev

název výkonu

Místní znecitlivění (infiltrační anestezie)

Elektrokoagulace rozšířených cévek v obličeji (plocha do 4cm2)

160

Klinika chorob kožních a pohlavních

Komplexní vyšetření dermatologem-kosmetologem

Odstran ění povrchových lézí-mechan. snesení bez znecitliv ění 

(seboroické bradavice,p řisedlé fibromy apod.):

Kontrolní vyšetření dermatologem-kosmetologem

Klinika pracovního léka řství

- za každý další projev 50

160

150

450 - 880

- 1 sezení v délce 45 min.

- 1 sezení

550

- první sezení (obě obočí, vč.jehly a pigmentů) 2220

- další sezení (obnovení tetováže) 1110

 - 1 aplikace (velikost ošetřené plochy  do 1 cm2) 55

200

90

330 - 1 720

110

(pavoučkový névus,drobný hemangiom,stopkatý fibrom)

Lymfoven (aplikace na celulitidu dolních končetin):

Biostimulační laser (jizvy, bércové vřtedy, opary aj.):

Fototrichogram (hodnocení růstového cyklu vlasů)

Lokální anestezie krémem EMLA

Dočasná tetováž obočí (tzv.permanentní make-up,zejména u dg.Alopecia universalis):

160

220

Kryalizace ohraničených změn 

- sněhem CO2 (hyperpigmentace, keratózy) 1 léze

Sklerotizace rozšířených cévek na dolních končetinách 

Kryalizace keloidních jizev kapalným dusíkem-kryochir.přístojem

- dle počtu mrazicích cyklů v jednom ošetření: 1  mrazicí cyklus

dle rozsahu a obtížnosti zákroku

Sklerotizace rozšířených cévek na nose a tvářích

Kryalizace obličeje plošná - sněhem CO2

Hluboké čištění pleti vč.napářky 

- 1 lokalita (obličej nebo přední strana hrudníku nebo záda)

Epilace nežádoucího ochlupení epilační jehlou 

- horní ret nebo jiná lokalita obličeje

(v rámci rosacey) dle rozsahu výkonu

Chemický peeling obličeje AHA kyselinami dle ošetř.plochy

320 - 660

200

* výkon je agregován do OD 3 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Cena (Kč)

- 1 ml 2 830

- 2 ml 5 050

- každý další ml 2 020

- 0,7 ml 2 830

- 1,4 ml 4 540

- 1 ml 4 040

- 2 ml 6 550

- 1 ml 4 040

- 2 ml 6 550

KOREKCE  VRÁSEK  POMOCÍ  VÝPL ŇOVÝCH  MATERIÁLŮ  (kyselina hyaluronová)

Ošet ření st ředně hlubokých vrásek celého obli čeje

Ošet ření nazolabiálních rýh a hlubokých vrásek

Rehydratace k ůže - mesoterapie - (obli čej,krk,dekolt,ruce)

Ošet ření povrchových vrásek kolem o čí

název výkonu

- 2 ml 6 550

- 1 ml 5 050

- 2 ml 9 100

- 1 ml 6 050

- 2 ml 10 100

Injek ční anestezie 300

Anestetický krém EMLA 150

-500
zdarma

Zvětšení objemu rt ů

Modelace obli čeje a ošet ření velmi hlubokých vrásek

Sleva na ošet ření p ři každém dalším sezení
Konzultace s léka řem ohledn ě ošet ření

* výkon je agregován do OD 4 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Cena (Kč)

330

1 000

640

150

300

1 360

1 580

1 200Plnění kořen.kanálku techn.laterální kondenzace/1 koř.kanálek

1 500 - 6 000

Kořenové nástavby z kompozit

Konzerva ční ambulance

Vnitřní bělení/1 návštěva

Regenerace a reparace kostí (augmentace)

Implantáty 

Kotevní implantáty pro ortodoncii

Plnění kořenového kanálku technikou Thermafil/1kořenový kan.

Parodontologická ambulance

7 000 - 7 500

400 - 800

Dětská ambulance

Dostavba zubů metodou anatomické stratifikace

Protetická ambulance

Ošetření vektorem/čelist

název výkonu

Pečetění fisur 

Výplň z kapslového amalgamu dle počtu plošek

Klinika zubního léka řství

1 200

- Maximální ceny stomatologické pé če stanovené části II., oddíl A,
  Cenového p ředpisu MZ ČR 1/2010/DZP uvedeného ve V ěstníku MZ ČR ze dne 18.12. 2009

Cena (Kč)

Dentální implantáty (náhrada zub ů dvoudobými dentálními implantáty

- vlastní implantát (fixtura) 9 000

- cena vč. protetického řešení korunkou 15 000

Augmenta ční metody

- zavedení 1 balení augmentačního materiálu 3 000

Aplikace materiálu Surgicel  - aplikace 1 balení 300

Implantát IPPON 16 000
Implantát LASAK 18 800

Fotokompozitní výplň (dle počtu plošek)

Plnění kořen.kanálku techn.laterální kondenzace/1 koř.kanálek

700 - 1 000

název výkonu

ZDRAVOTNÍ VÝKONY

Klinika ústní, čelistní a obli čejové chirurgie

* výkon je agregován do OD 5 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Cena (Kč)

Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem 1 200

Cílené vyšetření tělovýchovným lékařem (opak.vyš.) 1 000

Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem 500

Cílené vyšetření tělovýchovným lékařem 400

(piloti kluzáků,motor.kluz.,záv.kluz.,padák.kluz.,

ultralehkých letadel,parašut.)

20

(automobilové a motokrosové sporty) 600

250

50

Vyšet ření určeným leteckým léka řem

Zátěžové EKG nad 40 let v ěku 

Osvědčení zdravotní zp ůsobilosti 2.t řídy

Měření % tuku

Ergometrie:

Spiroergometrie:

název výkonu

600

Preventivní prohlídka bez funk čního vyšet ření

Klinika t ělovýchovného léka řství a kardiologické rehabilitace

50

100

do 30 minut 100

nad 30 minut 200

120

dtto při platné preventivní prohlídce 60

300

150

Typ cena v K č (osvob.od DPH)

A Analýza složení t ěla  na p řístroji BODYSAT 300

B Chci v ědět jak na tom jsem 400

C Chci v ědět jak ú činně sportovat 700

D Chci to brát opravdu vážn ě 1 500
E Chci v ědět o sob ě vše 2 000

Eduka ční pohovor o výživ ě:

Měření % tuku

Masáž

Vystavení zdravotního pr ůkazu

Analýza složení t ěla na p řístroji BODYSAT

Opak.-kontrolní vyšet ř.na p řístr.BODYSAT do 6-ti m ěsíců

Název balí čku
CENY BALÍČKŮ

* výkon je agregován do OD 6 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Cena (Kč)

250

   excize obličej a krk - první 800

   excize obličej a krk - další  400

   excize na očních víčkách 800 - 3 000

   excize na trupu a končetinách - první 550

   excize na trupu a končetinách - další 350

800

1 500

3 000

5 000

   extra velká 10 100

   horní víčka 8 100

   dolní víčka 9 100

   laser asistovaná blefaroplastika 11 100

Konzultace

Operace ví ček:

název výkonu

Piercing - sterilní

Korekce jizev:

   malá

   střední

   velká

Excize:

Operace nosu:

Oddělení plastické a estetické chirurgie

   měkký nos - zavřená plastika 15 200

   měkký a tvrdý nos 20 200

   nos se štěpem 25 300

   zvětšení červeně rtů - vlastní tkáň 10 100

   zvětšení červeně rtů - injekční (+ mat.) 1 100

   výplň vrásek tukem - 2 lokality 8 100

                               - další lokalita 1 000

   výplň vrásek tissue coctail - 2 lokality 8 100

                               - další lokalita 1 000

   augmentace vlastní tkání jinde (tuk) 10 100

   augmentace jiným materiálem - 2 lokality (+ mater.) 1 100

   augmentace jiným materiálem - více lokalit (+ mater.) 1 500

   dvě lokality (+ mat.) 500

   více lokalit (+ mat.) 1 000

   boltce odstálé 10 100

   perforace lalůčku vč. sterilizace 800

   drobné korekce boltců 2 500

Aplikace botulotoxinu (botox, dysport)

Operace uší:

Operace rt ů:

Operace nosu:

Augmentace/korekce:

* výkon je agregován do OD 7 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

   ptosa čela a obočí 13 100

   ptosa obličeje a krku 17 700

   ptosa krku (subment korekce) 10 100

   ptosa obličeje a krku extenzivní SMASS 25 500

   závěs obočí 7 100

   aplikace nití Aptos/Happylift - jedna lokalita 2 500

   korekce tvaru obličeje implantátem (brada….) - párový 16 200

                                                                     - nepárový 10 100
Transplantace vlas ů 10 100 - 25 500

   modelace prsů 25 300

   zmenšení prsů 27 300

   zvětšení prsů bez implantátů 16 200

   gynekomastie 16 200

   korekce velikosti prsních dvorců 10 100

   korekce vpáčených bradavek 7 100

   miniabdominoplastika 17 700

   kompletní abdominoplastika 26 300

   labioplastika 8 100

Operace obli čeje:

Operace b řicha:

Operace prs ů:

Operace genitálu:

   labioplastika 8 100

   korektivní výkony mužského genitálu 6 100

   implantace teskulární protézy 6 100

1 000

   zevní strany stehen 12 100

12 100

11 100

14 200

   vnitřní stehna bez redukce kožní 10 100

   vnitřní stehna s redukcí kožní 20 200

   kolena nebo bérce 7 100

   břicho - podbřišek 10 100

   břicho celé 17 200

   paže s redukcí kůže 15 200

   paže bez redukce kůže 8 100 - 20 200

12 100

   krk - podbradek 10 100

500 -5 100

Individuální korekce netypických poruch vzhledu 1 000 - 10 100

   hýždě

   boky

   záda

   obličej

Liposukce:

Sekundární korekce po předcházejícím kosmetickém výkonu

Mikrosklerotizace metliček a malých varixů (jedna strana)

* výkon je agregován do OD 8 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Jednostranný výkon

Navýšení - nepojištěnci ČS ZP

Malý převazový balíček 100

Velký převazový balíček 150

Lokální anestezie 100-1 000

Použití laseru u operace 2 000

Laser resurfacing fullface 22 200

  - čelo nebo tváře 9 100

  - brada a okolí 6 600

Odstranění vrásek na čele 8 600

Odstranění vrásek horních víček 7 100

Odstranění vrásek dolních víček 7 100

Odstranění vrásek kořene nosu 3 600

Odstranění vrásek koutku očí 4 100

Odstranění vrásek kolem úst a brady 9 100

Odstranění vrásek kořene nosu a čela 10 100

Odstranění vrásek na bradě 4 600

Odstranění vrásek hřbetu ruky 1 4 600

Odstranění vrásek hřbetu ruky 2 5 000

Odstranění vrásek hřbetu ruky – předloktí 1 6 600

Odstranění vrásek hřbetu ruky -  předloktí 2 8 100

Odstranění vrásek - horní ret 5 600

Odstranění vrásek - dolní ret 5 100

Odstranění vrásek pod dolním rtem a na bradě 7 100

    -  první 500

Odstran ění znamének na t ěle

    -  první 500
    -  každé další 200

    - první 600 - 2 000

    - každé další 250
CO2 ošetření jednotlivých jizev po akné 300

2 000 - 6 100
Hospitalizace

Cena (Kč)

Standardní pokoj pro kosmetické operace - tuzemci,cizinci EU                  1 100

Standardní pokoj pro kosmetické operace - cizinci mimo EU         2 200

Nadstandardní pokoj pro jednu osobu a jeden den 550

Nadstandardní pokoj - pevná cena bez smlouvy pro kosmetické operace 1 500

Cena (Kč)

- první hodina 2 780

- druhá a další půlhodina 390

- první hodina 1 010
- druhá a další půlhodina 300

Výkony kliniky anesteziologie a resuscitace
název výkonu

Odstran ění kožních projev ů

název výkonu

Odstranění condylomat laserem

Analgosedace

Celková anestezie

* výkon je agregován do OD 9 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Cena (Kč)

Cena pokoje určeného pro rodinné příslušníky pacientů
 v kritickém stavu   

Cena (Kč)

Genetické ultrazvukové vyšetření plodu 850

I.trimestrální skríning (OSCAR) 1 000

Ultrazvukové vyšetření plodu 3D/4D se záznamem 650

název výkonu

Hemato-onkologická klinika

název výkonu

165

Ústav léka řské genetiky a fet.medicíny

Ultrazvukové vyšetření plodu 3D/4D se záznamem 650

Invazivní vyšetření CVS - odběr choriových klků 8 500

Invazivní vyšetření AMC - amniocentéza 7 000

Vyšetření na mutagenezu 2 300

Vyšetření dvou nejčastějších mutací genu pro cystickou fibrózu 5 000

Genetické poradenství 1 250

Rychlá metoda zjištění nejčastějších aneuploidií 2 000
Stanovení paternity 7 000

Cena (Kč)

200Logopedické vyšet ření

název výkonu

Oddělení klinické logopedie

   - uchazeči o zaměstnání se zaměřním na správnou výslovnost
   - uchazeči o VŠ studium pedagogického zaměření

* výkon je agregován do OD 10 Platnost od 1.1.2010



CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA P ŘÍMOU ÚHRADU

Cena (Kč)

Vyšetření hladiny alkoholu v krvi na žádost fyzických 

a právnických osob

Odběr periferní žilní krve pro přípravu HLA diagnostického séra
od gravidních žen nebo žen po porodu 

cena v K č

330

▪ Poplatek za ubytování na nadstandardním pokoji 

  pro jednu osobu a jeden den

100%

12

60

100

▪ Akupunktura:

název

název výkonu

550

  - sleva pro zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc

▪ Poplatek za zapůjčení TV přijímače - jeden den

▪ Zhotovení foto při UZ vyšetření 

300

▪ Perforace ušního boltce pro náušnici - jedna strana 

▪ Doprovod pacienta při hospitalizaci  

OSTATNÍ POPLATKY ZA VÝKONY A SLUŽBY NEHRAZENÉ Z VE ŘEJNÉHO 
ZDRAVOT.POJIŠTĚNÍ

625

Ústav soudního léka řství a medicínského práva

- vstupní vyšetření a začátek léčby 100

- každé další vyšetření 50

- návštěva u lékaře 30

- jeden den pobytu v nemocnici 60

- návštěva pohotovosti 90

- výdej léku na předpis (jedna položka) 30

 - jednoduchý administrativní výkon (10 min.) 90

                                                               - podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace 275

60

4

5

1   mimo právnických osob s regulovaným ceníkem služeb dle platného cenového předpisu MZ ČR 

   o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů
2   mimo smluvně sjednaných cen
3  vč. DPH dle platné sazby daně dodaného zboží dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění 

  pozdějších předpisů

▪ Regula ční poplatky:

                                                            - oboustranná kopie
▪ Poplatek za telefonní hovory

  nebo právnických osob-dle rozsahu a časové náro čnosti 1,2

▪ Kopie zdravotnické dokumentace 1,2  

  (vč.vyhledání v archivu,kartotéce apod.)   - první strana

                                                            - jednostranná kopie

▪ Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost fyzick ých

* výkon je agregován do OD 11 Platnost od 1.1.2010


