
Kroměřížská nemocnice a.s.

Ceník placených služeb 

Název Cena Kč
Neléčebné  služby pro všechna oddělení
Nadstandartní  pokoj - jednolůžkový Kč/den 360,-
Nadstandartní  pokoj - dvoulůžkový Kč/den 180,-
Zdravý průvodce včetně stravy Kč/den /není-li hrazeno ze zdr.pojištění/ 450,-
Zdravý průvodce bez stravy Kč/den  /není-li hrazeno ze zdr.pojištění/ 300,-
Stravování průvodce celodenní 150,-
Snídaně 35,-
Oběd 80,-
Večeře 35,-
Pronájem televize 60,-
Poplatek za provoz vlastního elektrického přístroje Kč/den(PC,notebook, DVD přehr.) 5,-

Administrativní výkony
Potvrzení lékaře o zdravotním stavu bez vypracování písemného posudku 100,-

Vyhledání zdravotnické dokumentace v archívu /k nahlédnutí/ 200,-
Fotokopie zdravotnické dokumentace - 1 strana 30,-
Fotokopie zdravotnické dokumentace - každá další strana 3,-

Ostatní
Vyšetření výstupní a preventivní prohlídka - externí 400,-
Vyšetření uchazeče o zaměstnání 400,-
Vyšetření pro řidičský průkaz 400,-
Vyšetření pro držení střelných zbraní 500,-
Vyšetření řidiče důchodce 200,-
Vyšetření pro zdravotní průkaz 200,-
Vyšetření pro sportovce a profesní průkazy 300,-
Vyšetření pro lázně u samoplátce s lázeňským návrhem na žádost fyzické osoby 500,-
Vypsání receptu v mimospádové ordinaci 90,-
Aplikace očkovací látky + cena vakcíny dle aktuálního ceníku 100,-
Doprava pacienta sanitním vozem, bez lékařské indikace na vlastní žádost Kč/km 28,-
Placený vjezd - prvních 40 minut zdarma, každá další započatá hodina 20,-
Maximální sazba za kalendářní den 100,-

Písemné vypracování posudků a lékařských zpráv na vlastní žádost včetně vyšetření 
pacienta v rozsahu komplexního vyšetření 700,-

Písemné vypracování posudků a lékařských zpráv na vlastní žádost bez vyšetření 
pacienta 200,-
Písemné vypracování posudků a lékařských zpráv na vlastní žádost včetně vyšetření 
pacienta v rozsahu cíleného vyšetření 500,-



Poskytované placené zdravotní služby
Gynekologicko-porodní oddělení 
Ultrazvukové vyšetření plodu:
Videozáznam UZ vyšetření v těhotenství 600,-
Fotodokumentace při UZ vyšetření hrazeném ZP 100,-
3D UZ + FOTO 300,-
2D UZ + video na vlastní USB flash disk 300,-
2D UZ + FOTO 200,-
Určení pohlaví dítěte UZ na žádost pacientky 200,-
Přednáškový blok pro těhotné (4 lekce) 500,-
Přítomnost otce u porodu 0,-
Přítomnost doprovázející osoby u porodu druhá a další osoba (za každou osobu) 500,-
Vyšetření  před ITP vč.ultrazvuku a vystavení dokumentace 1000,-
Malá interrupce do 8.týdne gravidity vč. všech vyšetření 2900,-
Velká interrupce do 12. týdne  gravidity 3600,-
Malá interrupce do 8.týdne gravidity – farmakologická (podáním tablet) 3500,-
Regulace menstruace na žádost pacientky 100,-
Podání postkoitální antikoncepce včetně léčiva 550,-
Předpis antikoncepce 30,-
Vyšetření před podáním hormon.antikonc.mimo spádovou obl.pacientky 100,-
Lékařské vyšetření na žádost pacientky vč. UZ 600,-
Jednorázové pomůcky na vyšetření pacientky (zrcátka) 30,-
Aplikace injekce 100,-
UZ vyšetření na žádost pacientky 400,-
Konzultace vyžádaná pacientkou (bez vyšetření a UZ) 200,-
Těhotenský test na žádost pacientky 100,-
Těhotenský hormon (hCG) z krve na žádost pacientky 150,-
Analgetikum k potlačení bolesti - první doba porodní 1100,-
Analgetikum k potlačení bolesti - krátkodobý zákrok 350,-
Žádost o sterilizaci 500,-
Sterilizace na žádost ženy mimo zdravotní indikaci dle platné legislativy 6000,-

Interní oddělení
Odběr krve nebo moče na žádost pacienta, nebo třetí osoby bez vyšetření krve 100,-
Vyšetření krvé na alkohol - omamné látky 900,-
 
Hematologické a transfúzní oddělení
Vyšetření krevní skupiny ABO Rh/D/ 300,-
Vyšetření krevní obraz 120,-
Vyšetření HIV /detekce antigenu a protilátky/ 240,-
Vyšetření HCV /detekce antigenu a protilátky/ 350,-
Vyšetření HBsAg /detekce antigenu/ 260,-
Vyšetření Syfilis /detekce protilátek/ 200,-

Neurologické oddělení
Vyšetření EEG  + vyšetření neurologem pro řidičské oprávnění 1 500,-
Vyšetření EMG 800,-

Spasticita a alergické syndromy různých svalových skupin dle plochy svalů
dle předchozí konzultace 50-500 IU
Aplikace botulotoxinu 500 - 1 IU 35,-



Hyperhidrosa /pocení/ 1x podpaží 100 IU 3 500,-
Mimické vrásky 60 IU 2 100,-

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Elektroterapie bolesti 60,-

ORL - ušní, nosní, krční
Kosmetická operace ušních boltců
cena dle délky hospitalizace - minimálně 11 000,-
Perforace ušního lalůčku se zavedením naušnic (obě uši) 200,-

Chirurgické oddělení
Odběr krve nebo moče na žádost pacienta, nebo třetí osoby bez vyšetření krve 100,-
Vyšetření krvé na alkohol - omamné látky 900,-
Injekční sklerotizace křečových žil - 1 aplikace 60,-

RTG - radiologie
Pořízení obrazového záznamu /DVD, CD/ na žádost fyzické osoby 60,-

Oční oddělení a ambulance 
Odstranění stopkatých výrůstků kůže elektrokauterizací počet 1-5 100,-
Xantelazma 1 oko 350,-
Plastická operace horních víček 1 oko 3 000,-
Plastická operace dolních víček 1 oko 3 000,-

Vyhlazení mimických vrásek botulotoxinem 
cena dle počtu aplikovaných jednotek v dané oblasti
Aplikace botulotoxinu 100 - 1 IU 88,-
1 vpich 2,5 IU 220,-

Rohovková topografie 100,-
HRT III vyšetření - digitální analýza zrak.nervu 1 oko 500,-
Kontrola HRT III vyšetření - digitální analýza zrak.nervu 1 oko 250,-
OCT vyšetření - strukturální řez sítnicí 1 oko 500,-
OCT kontrolní vyšetření -strukturální řez sítnicí 1 oko 250,-
OCT vyšetření - papila 1 oko 500,-
OCT kontrolní vyšetření - papila 1 oko 250,-
Aplikace anti VEGF 1 injekce 2 000,-
Aplikace kontaktních čoček - startovací balíček /1 pár k.č.+roztok/ 150,-
Rejuvenace drobných vrásek 3 000,-
Aplikace hyaluronové výplně 5 000,-

Kožní ambulance
Odstranění benigní leze kůže kauterem /1-5 ložisek/ 100,-
každý další násobek počtu 1-5 ložisek 100,-

Odstranění benigní leze kůže kyretou /1-5 ložisek/ 250,-
každý další násobek počtu 1-5 ložisek 250,-

Excize kožní projevů chirurgická a místní anestezie 400,-
každý další v témže dni 200,-



Prubojníková excize s místní anestezii bez sutury 300,-
každý další v témže dni 200,-

Prubojníková excize s mísní anestezii se suturou 400,-
každý další v témže dni 200,-

Místní anestezie infiltrační 100,-
Místní anestezie krémem  150,-
Místní anestezie kryosprayem 50,-
Převaz rány po excizi nebo kyretáži 100,-
Diatermokoagulace cévek na obličeji a dekoltu 100,-

Rehabilitace
Laseroterapie jedno ošetření 60,-
Bazén - rehabilitační cvičení 60,-
Kineziotaping 60,-
Materiál - tape 1 cm 1,-

Protialkoholní záchytná stanice
Pobyt - osoba/noc 850,-

Ordinace praktického lékaře
Základní klinické vyšetření 400,-
09216-Očkování (aplikace injekce) 100,-
25311-Tuberkulínový test 200,-
81347-Chemické a mikroskopické vyšetření moči 50,-
02230-Kvantitativní stanovení CRP (POCT) 200,-
96167-Krevní obraz s pěti po.difer.počtem leukocyrů 100,-
81111-A L T  STATIM 40,-
81113-A S T  STATIM 40,-
81153-GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) STATIM 50,-
89131-RTG hrudníku 250,-
82119-HBsAg 350,-
82075-Stanovení protilátek anti HBc Total a anti HBs 400,-
82077-Stanovení protilátek anti HCV 550,-
96315-Retikulocyty 40,-
11111-EKG vyšetření internistou 200,-
17215-Základní zátěžové EKG ergonometrické vyšetření 800,-

Technické oddělení
Servis zdravotnické techniky 1 hodina 471,90
Cestovní náhrady osobní automobil 10,77

Další vyšetření zde neuvedená-dle Seznamu zdravotních výkonů-bod v hodnotě 1,12+DPH
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