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CENÍK ZDRAVOTNÍCH A NEZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
PRO VEŘEJNOST, KLIENTY (SAMOPLÁTCE)

1.1 POŘÍZENÍ KOPIE, OPISU A VÝPISU ZDRAVOTNICKÉ
DOKUMENTACE
Ceny administrativních úkonů. Tento bod ceníku nesouvisí s povinností poskytování údajů na základě
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz bod 1.37 ceníku).
Kopírování na vlastní nosiče dat žadatele se z bezpečnostních důvodů neprovádí.
Cena s DPH (Kč)
Prostudování dokumentace - každých započatých 30 minut s přítomností lékaře (konzilium, tzv. druhý názor)
Náklady na zpracování žádosti a vyhledávání zdravotnické dokumentace v nemocničním
informačním systému, nebo v diagnostických systémech, či v listinném archivu, na přípravu pro tisk nebo uložení na nosič dat.

350
250

Ostatní přímé náklady spojené s vydáním kopie zdravotnické dokumentace
Cena s DPH (Kč)
Kopírování / uložení na nosič dat
A4 - jednostranná kopie černobílá Kč/1ks

3

A4 - oboustranná kopie černobílá Kč/1ks

5

A3 - jednostranná kopie černobílá Kč/1ks

5

A3 - oboustranná kopie černobílá Kč/1ks

7

CD ROM nosič Kč/1ks

11

DVD nosič Kč/1ks

19

Poštovné
Poštovné za doporučenou zásilku do vlastních rukou

dle ceníku České
pošty, s.p.

Ostatní služby
Cena s DPH (Kč)

Vyhledání a vytištění duplikátu z nemocničního informačního systému, Kč/dokument

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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1.2 LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY PRO ÚČELY KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN
Cena s DPH (Kč)
Vypracování lékařské zprávy pro účely komerčních pojišťoven

350

K ceně za vystavení zprávy se připočte cena dle aktuálního ceníku za kopie zdravotnické dokumentace,
pokud bude vyžádán.

1.3 CENÍK GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ KLINIKY
Cena s DPH
(Kč)
Vyšetření gynekologem
Kontrolní vyšetření gynekologem (opakované vyšetření pro stejnou diagnosu, například
vyšetření po léčbě)
Použití jednorázových gynekologických zrcadel

750
660
50

Vyšetření prsů (specialistou - mamologem)
Kolposkopická expertíza s odběrem onkologické cytologie čípku
Odběr onkologické cytologie z čípku děložního metodou LBC (není hrazena ZP)
Vyšetření na rizikové typy HPV (viry způsobující rakovinu čípku děložního)

700
1 100
550
1 300

Vyšetření pro vydání potvrzení o zdrav. stavu včetně UZ

1 300

Zavedení nebo vyjmutí IUD na žádost

600

Zavedení implantátů

400

Vyjmutí cizího tělesa z pochvy (tamponu, kondomu)

550

Konzultace v ÚPS bez vyšetření či UZ (na přání ženy, neakutní výkon, konzultace donesené
dokumentace)

550

Plastická úprava stydkých pysků

11 000

Plastická úprava poševního vchodu

8 000

Rekonstrukce panenské blány

7 000

Odstranění znaménka nebo bradavičky

800

Sterilizace na žádost ženy

16 500

Aplikace přípravku Hyalobarrier gel při operaci k zabránění tvorby srůstů
Aplikace přípravku Hyalobarrier gel Endo při laparoskopické operaci
Aplikace přípravku 4 dry field při operaci k prevenci krvácení a zabránění srůstů
Aplikace přípravku Ropivacaine Readyfuser ke snížení pooperačních bolestí

3 300
3 500
3 000
3 000

Inhalace rajského plynu při malém zákroku

600

Inhalace rajského plynu při malém zákroku u dítěte
Aplikace Imunogobulinu anti-D (anti Rh) – u placených výkonů (pokud není vydán Rc za
úhradu) 1x1ml
Aplikace Imunogobulinu anti-D (anti Rh) – u placených výkonů (pokud není vydán Rc za
úhradu) 1x2 ml
I.trimestrální UZ screening těhotných - vyšetření krve na screening v I. trimestru (nepojištěné)

250

I.trimestrální UZ screening těhotných
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

600
1 000
1 000
1 300
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Vyšetření krve na screening ve II. trimestru (tripletest=integrace), nepojištěné
Ultrazvukové vyšetření na žádost (těhotenský i gynekologický UZ)

1 000
550

Ultrazvuková fotografie plodu

150

Ultrazvuková fotografie plodu na USB

250

4D UZ + foto nebo záznam na vlastní USB
4D UZ – nepříznivá poloha plodu

1 500
500

Provedení umělé ukončení těhotenství do 8. týdne

4 200

Provedení umělé ukončení těhotenství 8. -12. týden
Nechirurgické (medikamentózní) umělé ukončení těhotenství (do 7. týdne)

5 000
4 700

Kardiotokograf na žádost

550

Léková aplikace do žíly

100

Léková aplikace do svalu, pod kůži
Odběr krve, separace séra
Předoperační vyšetření na žádost pacientky - EKG, laboratoř- KO + zhodnocení nálezů lékařem
Předoperační vyšetření na žádost pacientky - EKG, laboratoř- KO, KS, Rh faktor + zhodnocení nálezů lékařem
PlGF (placentární růstový hormon)
Určení krevní skupiny AB0 a Rh (D)
Krevní obraz
Panorama - trisomie 13, 18, 21 pohlavní chromosomy
Panorama - dtto + Di Georgův syndrom
Panorama - dtto + mikrodeleční panel

80
77
550
1 100
650
300
90
12 000
15 000
17 000

Výkony v pracovní době (6.30 – 17 hod)
Vystavení receptu na žádost (např. antikoncepce, oddálení menstruace)

250

Výkony v pohotovostní službě + So+Ne (17 – 22 hod)
Vystavení receptu (např. antikoncepce, oddálení menstruace))

350

Výkony v noci (22 – 6.30 hod)
Vystavení receptu (např. antikoncepce, oddálení menstruace)

1 100

Laboratorní vyšetření na žádost ženy
Stěr z čípku

250

Vyšetření na chlamydie rychlým testem v ambulanci

250

Laboratorní vyšetření provedená v době Lékařské pohotovostní služby, o víkendech a svátcích
KO+diff., CRP, HCG, separace séra

487

Porodnické služby
Porodnická analgesie během porodu – vdechování směsi Actynox (za každých započatých
30 min)

700

Kurz pro nastávající maminky, 6x2h
Konzultace pro nastávající maminky 1 h (vybrané téma)

2 500
200

Kurz pro nastávající maminky s doprovodem (6x2h)

3 000

Individuální kurz pro nastávající maminky s doprovodem pouze 1 pár (2-3 h)

1 500

Kurz pro nastávající maminky - cvičení jedna hodina

200

Prohlídky por. sálu pro registrované klientky (cena/1osoba)

200

Kurz životosprávy v těhotenství

240

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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Doprovod porodní asistentky k porodu

15 000

Nadstandardní porodnický apartmán/za každých započatých 24h

4 500

Administrativní úkony žádost ženy
Vyšetření a sepsání žádosti o UPT včetně UZ vyšetření

1 000

Sepsání žádosti o sterilizaci (administrativní úkon)
Potvrzení na vlastní žádost pacienta (potvrzení o provedeném vyšetření pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu)

550
350

1.4 CENÍK NEONATOLOGIE

Komplexní vyšetření
Cílené vyšetření
Odborná konzultace, edukace, poradenství
Screening vrozené katarakty
Screening sluchu
Odběr pro novorozenecký screening
Odběrová kartička pro novorozenecký screening

Cena s DPH
(Kč)
940
480
390
150
310
140
60

1.5 CENÍK KLINIKY PLASTICKÉ CHIRURGIE
Smluvní ceny zahrnují: cenu operace, anestezie a pooperační péče
Smluvní ceny nezahrnují: cenu hospitalizace, nadstandardní stravu, předoperační vyšetření, speciální
zdravotní prádlo, antitrombotické punčochy
Cena s DPH (Kč)
konzultace, vyšetření specialistou

900

kontrolní vyšetření

600

odběr krve včetně materiálu, separace séra
potvrzení na vlastní žádost pacienta (potvrzení o provedeném vyšetření pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu)

77
350

EXCIZE, KOREKCE, PIERSING
excize útvaru pod 3 cm

1 050

excize za každou další

460

excize útvaru (3-6 cm)

1 800

excize útvaru nad 6 cm

6 500

odstranění drobných stopkatých útvarů

200

korekce jizvy malá

3 000

korekce jizvy velká (nad 10cm)

6 500

piercing jednoho ušního lalůčku

850

VRÁSKY, BOTOX
korekce vrásek tukem
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

10 750
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korekce vrásek koriovým štěpem

10 750

korekce vrásek excizí

6 450

korekce vrásek výplní (+výplň)

1 650

aplikace botoxu 1 lokalita

3 850

aplikace botoxu každá další

3 300

aplikace botoxu podpaží, dlaně

12 900

OBLIČEJ
plastika horních víček

12 500

jedno oko - operace horních očních víček

7 400

plastika dolních víček

13 500

jedno oko - operace dolních víček

7 750

plastika horních víček + browlift

20 000

jedno oko-operace horních víček a browlift

10 550

složitá plastika dolních víček / kantopexe, transpozice tuku apod.

18 500

plastika horních víček a dolních víček

22 000

operace měkkého nosu v CA

25 000

kompletní operace nosu

38 000

sekundární kompletní operace nosu

43 000

operace nosu s chrupavčitým štěpem

43 000

zvětšení rtů výplní (+výplň)

1 650

obě uši - odstálé boltce

17 000

operace jednoho odstálého boltce

8 000

korekce jednoho ušního lalůčku jednoduchá

2 500

korekce jednoho ušního lalůčku složitá (např. po tunelu)

3 500

obě uši - korekce drobných vad boltce

2 350

brow lift klasický

21 500

brow lift stehy

10 750

face lift v CA

51 000

face lift a necklift

61 000

face lift s liposukcí podbradku

57 000

face lift, liposukce podbradku, necklift

67 000

liposukce - malá zóna / podbradek apod.

20 000

necklift

40 000

mini lift v LA

31 000

face lift v LA

45 000

samostatný neck-lift v LA

34 000

"mini lift" - MACS Lift - obličej v CA

34 000

PRSY
modelace prsů - obě strany (malý rozsah)

45 000

modelace prsů - jedna strana (malý rozsah)

30 000

modelace prsů - obě strany (střední rozsah)

52 000

modelace prsů - jedna strana (střední rozsah)

35 000

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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příplatek za současnou aplikaci vlastního tuku při modelaci

20 000

augmentace prsů (+implantáty) - obě strany

43 000

augmentace prsů (+implantáty) - jedna strana

28 000

příplatek za současnou aplikaci vlastního tuku při augmentaci

20 000

modelace prsů s augmentací

52 000

modelace prsů s augmentací (+impl) - jedna strana
augmentace s vnitřní modelací (Multiplane) s nebo bez periareolarní (jen s MPU implantátem)

24 800

augmentace s periareolarní modelací

48 000

augmentace prsou vlastním tukem (odběr ze 2 oblasti max)

75 000

*za každou další odsátou oblast

6 000

zmenšení - redukce obou prsů malého rozsahu

60 000

zmenšení - redukce jednoho prsa malého rozsahu

40 000

zmenšení - redukce obou prsů velkého rozsahu

65 000

zmenšení - redukce jednoho prsa velkého rozsahu

45 000

korekce dvorců prsů - obě strany

10 750

zmenšení jednoho dvorce

7 000

korekce vpáčených bradavek - obě strany

5 500

korekce jedné vpáčené bradavky

7 000

50 000

TRUP, KONČETINY, GENITÁL
abdominoplastika klasického rozsahu bez liposukce

50 000

abdominoplastika klasického rozsahu s liposukci

56 000

rozsáhlá abdominoplastika bez liposukce

60 000

rozsáhlá abdominoplastika s liposukci

66 000

"mini-abdominoplastika " bez liposukce

35 000

"mini-abdominoplastika " s liposukci

41 000

augmentace hýždí - s odběrem z max. 2 oblastí

78 000

augmentace hýždí (+implantáty) - jedna strana

21 550

plastika valů stehen

52 000

plastika valů stehen s liposukcí

58 000

lift paží

50 000

lift paží s liposukcí

56 000

labioplastika a lift praeputia v LA

19 000

labioplastika - plastika malých stydkých pysků v CA

22 000

korekce mužského genitálu

14 000

LIPOSUKCE, LIPOFILING
liposukce v CA - 1 zona

35 000

liposukce v CA - 2 zony

41 000

liposukce v CA - 3 zony

47 000

liposukce jedné oblasti / břicho, vnitřní strana stehen apod.

30 000

liposukce jako přidaný výkon

15 000

lipofilling malá lokalita

15 000

lipofilling ke korekci / doplnění u našich klientek

8 000

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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MASTEKTOMIE
subkutánní mastektomie s okamžitou rekonstrukcí oboustranná (bez implantátů)
subkutánní mastektomie s okamžitou rekonstrukcí jednostranná (bez implantátu)
modelace malá (bez úhrady anestezie)
operace gynecomastie - subcutánní mastectomie – muži
operace gynecomastie – velká subkutánní mastektomie (po masivním hubnutí)
operace gynekomastie - exstirpace žlázy s, nebo bez periareol. modelace
operace gynekomastie - exstirpace žlázy s, nebo bez periareol. modelace + liposukce
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37 650
30 100
16 150
35 000
40 000
30 000
36 000

subkutánní mastektomie s modelací jednostranná (bez implantátu)

20 000

korekce v celkové anestézii

5 500

explantace (odstranění) implantátu bez modelace

25 000

IMPLANTÁTY značky Mentor
kulatý implantát

15 600

anatomický implantát CPG

21 450

implantát XTRA

17 550

IMPLANTÁTY značky Polytech
silikonový kulatý implantát

14 300

kapkovitý silikonový implantát Replicon

15 600

oválný silikonový implantát Opticon/Optimam

22 200

anatomický silikonový DiagonGel s kulatou bazi

22 200

anatomický silikonový DiagonGel s oválnou bazi

22 800

Microthane kulatý implantát

19 200

Microthane Replicon

20 400

Microthane Opticon/Optimam

26 400

Microthane anatomický DiagonGel s kulatou bazi

28 200

Microthane anatomický DiagonGel s oválnou bazi

28 800

B-Lite kulatý implantát

27 600

B-Lite anatomický implantát

37 800

Microthane B-Lite kulatý

32 400

Microthane B-Lite anatomický

43 200

IMPLANTÁTY značky Motiva
Ergonomix

17 940

Round do 800ml

12 420

Round nad 800ml

17 940

1.6 CENÍK DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINIKY
Konzultace lékařem
Odběr krve včetně materiálu
Vyšetření digitálním dermatoskopem na žádost pacienta 1 kožní útvar
Vyšetření digitálním dermatoskopem na žádost pacienta každý další útvar
Vyšetření konfokálním mikroskopem, na žádost pacienta 1 kožní útvar
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

Cena s DPH (Kč)
520
77
575
345
1 150
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Vyšetření konfokálním mikroskopem, na žádost pacienta každý další útvar
Odstranění 1-5 kožních útvarů tekutým dusíkem, sněhem kys. uhličité, lžičkou, kauterem
Plošná kryalizace (sněhem kys. uhličité)
Aplikace injekce (bez úhrady léku)
Injekční anestézie (místní znecitlivění bez úhrady léku)
Anestézie krémem EMLA (místní znecitlivění s úhradou krému do 2 g)
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru bez sutury, převaz) 1 útvar
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru bez sutury, převaz) 2 útvary
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru bez sutury, převaz) 3 útvary
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru bez sutury, převaz) 4 útvary
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru bez sutury, převaz) 5 útvarů
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru, sutura, převaz): 1 útvar
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru, sutura, převaz): 2 útvary
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru, sutura, převaz): 3 útvary
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru, sutura, převaz): 4 útvary
Excize (anestézie, vyříznutí kožního útvaru, sutura, převaz): 5 útvarů
Vstřebatelný šicí materiál, každý další šicí materiál při zákroku v jedné době
Plazmaterapie (RegenLab), 1 zkumavka
Plazmaterapie + kys. Hyaluronová, 1 zkumavka
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690
290
125
120
120
230
575
920
1 265
1 725
2 070
805
1 265
1 840
2 530
3 080
120
4 400
7 700

Fototerapie na žádost pacienta: celková (kabina nebo paravan UVA, 311 nm UVB)

230

Fototerapie na žádost pacienta: místní (přístroj ruce-nohy UVB 311 nm, Excimer 308 nm)

175

Omlazení obličeje, akné, vrásky - přístroj Omnilux (červené světlo) 1x
Omlazení obličeje, akné, vrásky - přístroj Omnilux (červené světlo) 5x předplatné
Léčba celulitidy přístrojem 30 min (1 ošetření, dop. 2 x týdně, celkem 10x)
Léčba celulitidy přístrojem 30 min (1 ošetření, dop. 2 x týdně, celkem 10x) / 10x předplatné
Lymfoterapie komplexní (manuální lymfodrenáž, presoterapie – 1 lokalita)
Lymfoterapie komplexní (manuální lymfodrenáž, presoterapie – 1 lokalita) / 10x předplatné
Lymfoterapie přístrojem 30 min (1 lokalita) - 1x
Lymfoterapie přístrojem 30 min (1 lokalita) -10x předplatné
Lymfodrenáž manuální 1x (1 lokalita)
Lymfodrenáž manuální 10x předplatné (1 lokalita)
Chemický peeling: 70% glykolová kyselina: obličej (akné nebo jiná indikace) 1x
Chemický peeling: 70% glykolová kyselina 2x *
Chemický peeling: 70% glykolová kyselina 3x *
Chemický peeling: 70% glykolová kyselina 4x *
Chemický peeling: 70% glykolová kyselina 5x *
Chemický peeling: 70% glykolová kyselina: jiná oblast (podle plochy, určí lékař), př. záda
1x
Chemický peeling: 70% glykolová kyselina: jiná oblast (podle plochy, určí lékař), př. záda
5x
Chemický peeling a Omnilux (červené světlo): 1x
Chemický peeling a Omnilux: 2x *
Chemický peeling a Omnilux: 3x *
Chemický peeling a Omnilux: 4x *
Chemický peeling a Omnilux: 5x *
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

290
1 265
230
2 070
805
5 500
115
1 035
575
4 180
805
1 265
1 840
2 300
2 750
1 610
5 500
980
1 610
2 415
3 520
3 850
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Ošetření botulotoxinem: vrásky kolem očí
Ošetření botulotoxinem: vrásky mezi obočím nebo vrásky čela
Ošetření botulotoxinem: nadměrné pocení v podpaží (cena od 8 000 - 12 000 Kč, závisí na
velikosti plochy)*
Ošetření botulotoxinem: krk
Ošetření botulotoxinem: dekolt
Ošetření botulotoxinem: ruka (1 končetina)
Mezoterapie: kštice (1 procedura)
Mezoterapie: obličej (1 procedura)
Mezoterapie: krk (1 procedura)
Mezoterapie: dekolt (1 procedura)
Mezoterapie: okolí očí (1 procedura)
Ošetření vrásek a nedokonalostí obličeje výplněmi:
Restylane Vital Light 1ml
Juvederm Hydrate 1ml
Teoxane Redensity II 1ml
Juvederm 3 - 1ml
Juvederm 4 - 1ml
Juvederm Voluma 1ml
Emervel Classic 1ml
Teoxane RHA3 - 1ml
Teoxane RHA4 - 1ml
Depilace laserem: horní ret (cena od 1 000 - 2 000 Kč, závisí na velikosti plochy)*
Depilace laserem: brada (cena od 1 000 - 2 000 Kč, závisí na velikosti plochy)*
Depilace laserem: brada a krk (cena od 1 000 - 3 000 Kč, závisí na velikosti plochy)*
Depilace laserem: brada a tváře (cena od 1 000 - 4 000 Kč, závisí na velikosti plochy)*
Depilace laserem: brada a tváře a mezi obočím (cena od 1 000 - 5 000 Kč, závisí na velikosti plochy)*
Depilace laserem: korekce obočí / okolí bradavek (cena od 1 000 - 2 000 Kč, závisí na velikosti plochy)*
Depilace laserem: podpaží / předloktí (cena od 3 000 - 5 000 Kč, závisí na velikosti plochy)*
Depilace laserem: hrudník (cena od 4 000 - 8 000 Kč, závisí na ošetřené ploše)*
Depilace laserem: třísla - bikini, (cena od 3 000 - 6 000 Kč, závisí na ošetřené ploše)*
Depilace laserem lýtka (cena od 6 000 - 9 000 Kč, závisí na ošetřené ploše)*
Depilace laserem: záda (cena od 6 000 - 9 000 Kč, závisí na ošetřené ploše)*
Cévní laser: ošetření žilek nos (cena od 1 000 - 3 000 Kč, závisí na velikosti plochy)*
Cévní laser: ošetření žilek tváře (cena od 1 000 - 3 000 Kč, závisí na velikosti plochy)*
Cévní laser: ošetření žilek dolní končetiny (cena od 1000 Kč - 10 000 Kč, závisí na velikosti
ošetřené plochy)*
Cévní laser: ošetření 1 – 3 pavoučkových névů, hemangiomů
Cévní laser léčba bradavic: 1 bradavice
Cévní laser léčba bradavic: 2 – 5 bradavic
Ošetření akné, růžovky cévním laserem – 1 ošetření
Ošetření a převaz rány nebo chorobné plochy: 10-30 cm2
Ošetření a převaz rány nebo chorobné plochy: nad 30 cm2
Aplikace očkovací látky proti HPV u klientů, u nichž vakcinaci nehradí ZP, např. u mužů aplikace vakcíny, např. Silgard 3.152,-, 3x injekce v měsíci 0-2-6 – vyzvedne pacient v lékárně. Cena za jednotlivou aplikaci
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

3 300
2 750
1 150
3 300
3 080
1 380
2 750
2 070
2 070
2 070
2 300
6 600
5 500
6 600
8 800
9 900
11 000
11 000
7 700
8 800
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
575
290
575
500
290
380

120
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Venerologie - Mykologie
Venerologická konzultace na žádost pacienta
Venerologická kontrola na žádost pacienta
Mikroskopické vyšetření (nátěr na sklíčko) + odečet pokud je vyžadováno pacientem samostatně (kapavka, syfilis)
Zrcadlo pro jedno použití k vyšetření (ženy)

805
345
460
60

Vyšetření mykologické: průkaz plísní z jednoho místa mikroskopem (kůže, nehet, vlas)
Ošetření plísně nehtů laserem – 1 ošetření
Odběr biologického materiálu na vyšetření**:
Vyšetření protilátek na infekci HIV
Vyšetření protilátek na infekci syfilis (RPR, TPPA)

460
250

Mikroskopické vyšetření (nátěr na sklíčko): pokud je vyžadováno pacientem samostatně
Kultivační vyšetření z jednoho místa (výtěr z močové roury, mandlí, pochvy, konečníku zahrnuje screening kvasinek a MRSA
Kultivační vyšetření původce kapavky, trichomonád
Kultivační vyšetření ureaplazmat a mykoplazmat
Vyšetření pomocí PCR z jednoho místa (chlamydie, kapavka, syfilis, HPV, ureaplazma, mykoplazma, trichomonáda, VZV, HSV)
Cytologické vyšetření HPV
Vyšetření mykologické: kultivace plísní z jednoho místa (kůže, nehet, vlas)
Ostatní služby
Kosmetické ošetření
Depilace horní ret (vosk)
Depilace brada (vosk)
Barvení řas a obočí
Parafínové zábaly (ruce)
Pedikúra
Lymfotaping 1 cm pásky
Fototerapie, Excimer 308 nm, jiné diagnózy než psoriáza, 1x sezení
Fototerapie, Excimer 308 nm, jiné diagnózy než psoriáza, 20x sezení
Ošetření jizvy cévním laserem Vbeam Perfecta (cena od 250-2000 Kč, závisí na velikosti
plochy)*
Rejuvenace obličej nebo dekolt nebo krk cévním laserem Vbeam Perfecta (1 ošetření)

115

50
50

60
60
60
60
95
60
575
173
173
288
150
290
1
175
2 750
290
2 750

Rejuvenace obličej nebo dekolt nebo krk cévním laserem Vbeam Perfecta (předplatné - 3
ošetření)

6 600

* Definitivní cena ošetření je stanovena lékařem po vstupním vyšetření pacienta
** K odběru bude účtována cena za provedené mikrobiologické vyšetření dle ceníku Mikrobiologie

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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1.7 CENÍK OČNÍHO ODDĚLENÍ
Smluvní ceny zahrnují cenu vlastní operace, anestézie a pooperační péče a nezahrnují cenu
hospitalizace, předoperační vyšetření.
Cena s DPH
Vyšetření pro průkazy
Vyšetření pro řidičský průkaz
Vyšetření pro řidičský průkaz – řidič z povolání
Vyšetření pro zbrojní pas
Speciální vyšetření
Analýza OCT (analyzátor sítnice, zrakového nervu a přední části oka):
• Vyšetření sítnice – 1 oko
• Glaukomový komplex – 1 oko
• Vyšetření předního segmentu očního – 1 oko
Analýza přístrojem GDX specializované vyšetření vrstvy nervových vláken
• Glaukom – 1 oko
Úhrady za kosmetické výkony
Plastická operace kůže horních víček (obě oči)
Plastická operace kůže dolních víček (obě oči)
Excize malá – do 2 cm
Každá další
Excize velká – nad 2 cm
Ostatní služby
Potvrzení o provedeném vyšetření na vlastní žádost pacienta
Odběr krve, separace séra

600
1 050
1 200

350
300
300
300
10 500
11 000
900
450
1 750
350
77

1.8 CENÍK CHIRURGICKÉ KLINIKY - OPR
Smluvní ceny zahrnují cenu vlastní operace, anestézie a pooperační péče a nezahrnují cenu
hospitalizace, předoperační vyšetření.
Cena s DPH (Kč)
Operace křečových žil:
•

cena za 1 končetinu

16 500

•

cena za obě končetiny

22 000

Actynox (anestetikum) za každých započatých 15 min

350

Odběr krve

77

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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1.9 CENÍK ODDĚLENÍ DĚTSKÉ CHIRURGIE A TRAUMATOLOGIE – OPR
Smluvní ceny zahrnují cenu vlastní operace, anestézie a pooperační péče a nezahrnují cenu
hospitalizace, anestezii, předoperační vyšetření.
Cena s DPH (Kč)
Operační výkony
Excize malá

605

Excize malá - každá další

220

Excize velká (nad 3cm)

1 320

Korekce jizvy do 10cm v lokální anestezii

3 300

Korekce jizvy do 10cm v celkové anestezii

8 800

Korekce jizvy nad 10cm v lokální anestezii

7 700

Korekce jizvy nad 10cm v celkové anestezii (celková anestezie 810 Kč)

11 000

Laserterapie 1 sezení

115

Perforace 1 ušního boltce (aplikace náušnice)

280

Rituální obřízka

11 000

Odběr krve, separace séra

77

Administrativní výkony
Odborné posudky pro soudy, policii a jiné orgány (pokud nepodléhají Cenovému předpisu MZ 1/2014/DZP, Věstník MZ, částka 8, prosinec 2013)

540

1.10 CENÍK ORL
Cena s DPH (Kč)
Komplexní vyšetření specialistou

505

Kontrolní vyšetření

285

Cílené vyšetření lékařem

340

Slovní audiometrie

182

Tympanometrie, cílené vyšetření lékařem

630

Diafanoskopie, cílené vyšetření lékařem

400

Vestibulární vyšetření - komplexní, cílené vyšetření lékařem

930

Katetrizace Eustachovy tuby, cílené vyšetření lékařem

440

Anemizace s odsáváním, cílené vyšetření

475

Rinomanometrie, cílené vyšetření lékařem

470

Odběr krve včetně materiálu, separace séra

77

Aplikace náušnice 1ks

275

Otoplatika - obě uši (odstálé boltce) *

11 000

Otoplastika - jedno ucho (odstálý boltec) *

8 800

* Zdravotní pojišťovny tento zákrok hradí do 10 let věku dítěte (tedy do ukončeného 9.tého roku)
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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1.11 CENÍK UROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Cena s DPH (Kč)
Vasektomie (sterilizace) *:

13 264

a) výkon vasektomie

8 470

b) celková anestezie (vyšetření anesteziologem, kapnometrie při anestezii, anestezie s tracheální intubací

3 794

c) hospitalizace 1 den

1 000

* Výkon za úhradu je prováděn výhradně z jiných než zdravotních důvodů podle zákona o Specifických
zdravotních službách 373/2011 Sb. §14. Lze ho provést pacientovi, který dovršil věk 21 let, je svéprávný,
nebrání-li jejímu provedení závažné zdravotní důvody, a to na základě jeho písemné žádosti. Žádost je
součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

1.12 CENÍK ODDĚLENÍ FYZIATRIE A LÉČEBNÉ REHABILITACE
Cena s DPH (Kč)
Vyšetření rehabilitačním lékařem

939

Kontrolní vyšetření rehabilitačním lékařem

238

Klasická masáž:
•

krční a hrudní páteř 20 min.

160

•

bederní a hrudní páteř 20 min.

160

•

celá záda 30 min.

290

•

celá záda 60 min

520

Koupel vířivá 15 min

130

Koupel perličková 15 min.

130

Podvodní masáž 15 min.

215

Sauna 30 min

55

Cvičení na rotopedu 30 min.

35

Cvičení v bazénu 30 min.

75

Laser – 1 aplikace (pouze na doporučení lékaře)

85

Kineziotape
Aplikace speciální náplasti (tape)

110

1 aplikace speciální náplasti (tape)

215

Tape 1 cm

2,15

Akupunktura
Vstupní vyšetření + pulsová diagnostika

500

Tělová akupunktura (další aplikace)

325

Ušní akupunktura (aurikuloterapie)

215

Kombinace tělové a ušní akupunktury

430

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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1.13 CENÍK INTERNÍHO ODDĚLENÍ
Cena s DPH (Kč)
Actynox (anestetikum) za každých započatých 15 min

350

1.14 CENÍK KLINIKY INFEKČNÍCH, PARAZITÁRNÍCH
A TROPICKÝCH NÁKAZ
Cena s DPH
Minimální poplatek za konzultační a poradenskou činnost

250

První hodina konzultační činnosti
Při překročení času 60 min, každá další započatá ¼ hodina konzultační činnosti

440
165

Cílené vyšetření klienta a odběr anamnézy

505

Očkování

110

Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu

220

Výpis z dokumentace do mezinárodního očkovacího průkazu

220

Vystavení receptu s antimalarickou profylaxí

110

Komplexní fyzikální vyšetření a posouzení zdravotního stavu na vyžádání před dlouhodobým či pracovním pobytem v epidemiologicky rizikové oblasti

860

Kontrolní fyzikální vyšetření na vyžádání

250

Odběr krve, separace séra

77

Atraumatická jehla na odběr mozkomíšního moku

330

Vyšetření krve na zjištění krevní skupiny

219

1.15 CENÍK ODDĚLENÍ PNEUMOLOGIE A HRUDNÍ CHIRURGIE
Cena s DPH (Kč)
Komplexní vyšetření pneumologem

1 000

Cílené vyšetření pneumologem

700

Kontrolní vyšetření pneumologem

500

Konzultace v poradně centra závislosti na tabáku (1hodina)

460

Konzultace zdravotního stavu vyžádané klientem u plicního specialisty (doloženo prohlášením klienta)
Měření NO ve vydechovaném vzduchu

1 150
800

Funkční vyšetření plic na vyžádání klientem z preventivních, posudkových či jiných
důvodů mimo rámec indikací pro tato vyšetření:
Spirometrie a její interpretace

600

Bronchodilatační test

300

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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Krevní plyny

150

Bodytest – celotělová pletysmografie-spirometrie, odpory v dýchacích cestách, reziduální
objem

800

DLCOsb - jednodechová difuzní kapacita pro CO

650

Spiroergometrie
Odběr krve včetně materiálu, separace séra

1 200
77

1.16 CENÍK ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ODDĚLENÍ FUNKČNÍ
DIAGNOSTIKY A CENTRA PREVENTIVNÍ PÉČE
Komplexní vyšetření kardiologem
Cílené vyšetření kardiologem
Komplexní vyšetření angiologem
Cílené vyšetření angiologem
Komplexní vyšetření internistou
Ambulantní monitorování krevního tlaku

Cena s DPH
(Kč/den)
939
475
939
475
939
467

Test na nakloněné rovině
Holterovské vyšetření EKG
Echokardiografické vyšetření základní
Echokardiografické vyšetření specializované
Jícnová echokardiografie

902
1 276
577
1 341
2 669

Zátěžová echokardiografie dynamická

2 479

Zátěžová echokardiografie farmakologická
Speciální kontrastní echokardiografie
Kapilaroskopie
Pletysmografické metody zátěžové
Zátěžová farmak. kapilaroskopie
Pletysmografické vyšetření jednoduché
Dopplerovské vyšetření tepen nebo žil
Specializované ergometrické vyšetření
UZ duplexní vyšetření dvou a více cév
Dopplerovská ultrasonografie transkraniální
Orientační spirometrie
Test izometrické zátěže
EKG vyšetření internistou
Pracovně lékařské služby
Vstupní prohlídka pro zaměstnance nebo uchazeče: komplexní vyšetření, orientační vyšetření zraku, sluchu, moči
Pravidelná preventivní prohlídka pro zaměstnance (dle zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a prováděcích předpisů)
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Lékařské vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu
Dohled na pracovišti – prohlídka pracoviště (vystavení protokolu)

2 817
718
211
381
1 089
381
257
816
1 163
916
50
189
178

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

800
450
550
280
1 750
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Vypracování zprávy o zhodnocení pracoviště
Odborné služby: dohled na pracovišti, zhodnocení pracovních podmínek, školení, konzultace v oblasti pracovního lékařství, sledování vlivu práce a pracovních podmínek na
zdravotní stav zaměstnanců včetně navrhování potřebných opatření, spolupráce s příslušnou hygienickou stanicí, s inspektorátem práce apod. (za 1hod)
Výjezd (za 1 km)
Předoperační vyšetření
Komplexní vyšetření internistou
2.16 Spirometrie
3.16 EKG
4.16 Laboratoř hematologie celkem
FW
KO+diff.
Quick
APTT7
5.16 Laboratoř biochemie celkem
glykemie
urea
kreatinin
bilirubin
AST
ALT
GMT
kalium
Cholesterol HDL
cholesterol LDL
trygliceridy
CRP
HBSAG
vyšetření moči+sedimentu
natrium
chloridy
6.16 Ostatní laboratorní vyšetření - BWR-RRR+TPHA (syfilis)
7.16 Ostatní laboratorní vyšetření - HIV
8.16 Ostatní laboratorní vyšetření - krevní skupina
9.16 RTG plic
10.16 Odběr krve (9119), separace séra (97111)
11.16 Celková cena vyšetření

1 400

850
15
939
364
178
339
38
87
111
103
20
24
22
21
25
25
28
29
66
81
38
198
300
41
26
20
1 578
2 108
219
238
77
6 999

1.17 CENÍK ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOLOGIE
Cena s DPH (Kč)
Glukóza

20

Glykovaný hemoglobin

269

GGT

28

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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Cholesterol celkový

30

HDL-cholesterol

66

LDL-cholesterol

81

Triacylglyceroly

38

Homocystein

644

Vitamin B12

337

Vitamin D

1 946

Foláty

335

FSH

216

TSH

235

fT3

246

fT4

244

Těhotenský test - hCG v séru

263

Těhotenský test - hCG v moči

180

FW - sedimentace erytrocytů

38

CRP

198

Moč chemicky + močový sediment

41

vyšetření anti HIV 1,2

636

volný PSA

521

bilirubin

21

AST

25

ALT

25

GMT

28

Alkalická fosfatáza

24

Urea

24

Imunoglobulin E (IgE) celkový

463

Kyselina močová

29

LH

216

Kreatinin

22

Separace séra

22

Specifické IgE proti jednotlivým alergenům

1 832

Specifické IgE proti směsným alergenům

1 086

Celkové IgE

463

Okultní krvácení do stolice - specifické stanovení

136

Odběr krve

50

1.18 CENÍK ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZE
Cena s DPH (Kč)
Krevní obraz

87

Určení krevní skupiny AB0 a Rh (D) statim

368

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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Určení krevní skupiny AB0 a Rh (D)

219

Odběr krve, separace séra

77

Vyšetření krevní skupiny AB0 a Rh (D) u novorozence

202

Přímý antiglobulinový test

153

Konzultace odborného transfuziologa, imunohematologa

320

1.19 CENÍK ODDĚLENÍ MIKROBIOLOGIE
Vyšetření samoplátcům za přímou úhradu (bez žádanky od lékaře)
Cena s DPH (Kč)
Konzultace k mikrobiologickému, parazitologickému, mykologickému, virologickému vyšetření laboratorním pracovníkem, lékařem - specialistou v oboru lékařská mikrobiologie
(parazitologie, virologie, mykologie)

232

Telefonická konzultace k mikrobiologickému, parazitologickému, mykologickému, virologickému vyšetření laboratorním pracovníkem, lékařem - specialistou v oboru lékařská
mikrobiologie (parazitologie, virologie, mykologie)

123

Vystavení lékařského osvědčení COVID-19

250

Bakteriologie
Bakteriologické vyšetření stolice pro vydání zdravotního průkazu

607

Bakteriologické vyšetření stolice před výjezdem do zahraničí

607

Vyšetření na TBC před výjezdem do zahraničí (metodou PCR ze sputa)

1 856

Bakt. vyš. pro potvrzení o vyloučení nosičství MRSA (1 stěr)

211

Bakteriologické vyšetření výtěrů se zaměřením na nosičství streptokoků

264

Hemokultivace

924

Mozkomíšní mok. Kultivace

581

Mozkomíšní mok - PCR multiplex AMPLEX

4 392

Kultivace prim.steril. mater. v aut.systému BACTEC

1 089

Tonsily, nos, ucho (výtěry) - kultivace

247

Oko (výtěr) - kultivace

421

Výtěr, stěr, katetr, dren - kultivace

639

Hnis, sekret, punktát (tj. tekuté materiály) - kultivace

581

Moč - kultivace

145

Žluč

639

Sputum - kultivace

987

Aspirát, BAL - kultivace

697

Respirační patogeny (CAP – komunitní pneumonie) - multiplex PCR (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Leginella pneumophila (sv. 1-15), Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis)
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

4 392
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581
1 452

Vagino-rektální výtěr - screening Str.sk. B ("GBS")

165

GO kultivace (včetně preparátu)

290

Chlamydia trachomatis - PCR

1 856

Neisseria gonorrhoeae - PCR

1 856

Neisseria gonorrhoeae + Chlamydia trachomatis - PCR

3 275

Neisseria gonorrhoeae + Chlamydia trachomatis - PCR GenExpert

3 275

HPV (papillomaviry) - PCR

4 392

STI - multiplex PCR (Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis)

4 392

UG (urogenitální vřed) - multiplex PCR (HSV1, HSV2, Haemophilus ducreyi, Cytomegalovirus, Lymphogranuloma venerum, Varicella zooster a Treponema pallidum)

4 392

Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum - kultivace

729

MOP

165

Stolice - standardní vyšetření

602

Campylobacter sp. – selektivní kultivace

290

Vibrio cholerae – selektivní kultivace

174

Clostridium difficile antigen a toxin A/B
Clostridium difficile kultivačně

1 629
345

Clostridium difficile PCR - GeneXpert

3 275

Clostridium difficile PCR - AMPLEX

2 414

Helicobacter pylori - antigen ve stolici

693

Helicobacter mikroskopicky z biopsie (1 částka)

87

Kultivace se zaměřením na plísně a kvasinky

305

Borrelia sp. - PCR

1 856

Bordetella pertussis - selektivní kultivace

1 856

MRSA - selektivní vyšetření na přítomnost MRSA

211

Anaerobní kultivace navíc

345

Mikroskopické vyšetření - nátěr na sklíčku

174

Baktericidie séra

960

Aglutinace s vlastním kmenem

549

Legionella sp. - antigen v moči

693

Pneumokok - průkaz antigenu v tekutém materiálu

693

TBC - klasická kultivace

479

TBC - zrychlené kultivace metodou MGIT

735

TBC - identifikace gen. metodou

863

TBC - Identifikace kmene a stanovení citlivosti

3 630

TBC - PCR GeneXpert (Mycobacterium TBC complex)

3 275

TBC - PCR (Mycobacterium TBC complex)

1 856

TBC - PCR (Mycobacterium species včetně atypických mykob.)

3 275

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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Bakteriální vakcína - parenterální z vlastních kmenů

2 827

Bakteriální vakcína - parenterální stock vakcína

2 198

Bakteriální vakcína - perorální z vlastních kmenů

2 391

Bakteriální vakcína - perorální stock vakcína

1 699

Bakteriální vakcína - autosérum

729

Mykologie
Kultivace na slizniční a systémové mykózy

488

Kultivace na dermatomykózy

660

Parazitologie
Parazitologické vyšetření stolice

484

Parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů

787

PCR - multiplex parazitologické vyš stolice (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis a Cyclospora cayetanensis)

4 392

Roupy - mikroskopie

174

Cryptosporidia ze stolice (mikroskopie)

294

Leishmanie protilátky (hemaglutinace)

414

PCR malárie - stanovení 4 druhů

6 113

Malárie – rychlý průkaz a mikroskopie

1 456

Chagasova nemoc - mikroskopie

348

Spavá nemoc - protilátky

434

Chagasova nemoc - protilátky

434

Spavá nemoc - mikroskopie

348

Mikroskopie materiálu (babesiosa a filarióza z krve, trypanosomosa z krve a likvoru,
echinokoky z BAL, cryptosporidia ze stolice, amoeby z likvoru, leishmanie z vředu nebo
abscesu, svrab ze seškrabu)

348

Pneumocysty – PCR a mikroskopie

2 030

Entamoeba histolytica - PCR a mikroskopie

2 030

Entamoeba histolytica - protilátky IgG (ELISA)

457

Schistosomy – mikroskopie z moči

98

Amébóza ze stolice

392

granulomatózní amébová encefalitida, primární amébová meningoencefalitida (volně žijící améby) - likvor, biopsie

1 767

Identifikace makroskopického objektu

392

Scabies - svrab

392

Virologie, infekční sérologie a PCR
Vyšetření syfilis (BWR-RPR, TPPA) - protilátky v krvi
(v případě pozitivity postupujeme podle platné legislativy ČR)

187

ASLO

141

Borrelióza IgG,IgM (ELISA)

160

Borrelióza IgG,IgM (Westernblot)

1 272

Brucelóza- protilátky

228

Tularemie - protilátky

160

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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2 016

Mykotické antigeny - kandidy (ELISA)

457

Mykotické antigeny - aspergily (ELISA)

457

Mykotické antigeny – kryptokoky (ICHR)

715

Mykotické protilátky - kandidy (hemaglutinace)

115

Mykotické protilátky - aspergily (hemaglutinace)

115

Helicobacter protilátky - celkové protilátky (ICHR)

457

Helicobacter protilátky IgG, IgA (westernblot)

2 181

TBC - QuantiFERON-TB Gold (test na latentní TBC)

2 031

TBC - T-SPOT (test na latentní TBC)

2 256

TBC protilátky

457

Widalova reakce (rozšířená řada)

709

Salmonelly - protilátky (základní řada)

434

Yersinia enterocolitica - protilátky (mikroagl.)

228

Vyšetření na tetanus (kontrola očkování) - protilátky v krvi

457

Panel hepatitid A, B, C a E

4 756

Hepatitida A anti HAV (IgM, IgG)

941

Hepatitida B HBsAg

322

Hepatitida B HBsAg kvantitativně

1 113

Hepatitida B konfirmace HBsAg v případě pozitivního výsledku HBsAg

1 090

Hepatitida B anti HBs kvantitativně

482

Hepatitida B HBeAg

322

Hepatitida B anti HBe

482

Hepatitida B anti HBc total

482

Hepatitida B anti-HBc IgM

482

Hepatitida B kompletní vyšetření (bez konfirmace a DNA)
Hepatitida C anti HCV
Hepatitida C konfirmace anti HCV metodou WB v případě pozitivního výsledku
Hepatitida E anti HEV (IgM, IgG)
Hepatitida E konfirmace anti HEV IgM, IgG metodou WB v případě pozitivního výsledku

2 459
482
2 108
941
2 108

HIV anti HIV1,2 + antigen p24

482

HIV - vystavení certifikátu pro cestování do zahraničí

132

Kontrola po očkování (IgG): klíšťová encefalitida, pertuse, polioviry

457

Kontrola po očkování (IgG): zarděnky, příušnice, plané neštovice, spalničky
Stanovení IgM : respirační viry, klíšťová encefalitida, pertuse, Mycoplasma pn.

521
457

EBV ELISA+IF komplet (VCA IgM+IgG, EBNA-1 IgM+IgG EA-D IgM+IgG)

2 904

EBV ELISA základní panel (EA IgM, EA- IgG, EBNA -1 IgG)

1 519

CMV ELISA (IgM, IgG)

1 020

CMV ELISA (IgG avidita)
HSV KFR a ELISA (HSV 1+2 IgM, HSV 1 IgG, HSV 2 IgG)

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

521
1 798

04_SPC_NNB_001
Ceník zdravotních a nezdravotních služeb pro
veřejnost, klienty (samoplátce)

ZIKA v., Chikungunya v. (IgM, IgG) a Dengue v. (IgM, IgG a NS-1AG) komplet

Strana č./Celkem stran: 22/32
Verze: 03, 06/2021

3 321

ZIKA v. ELISA (IgM,IgG)

891

Chikungunya virus ELISA (IgM, IgG)

891

Dengue virus ELISA (IgM, IgG) a NS-1 Ag kompletně

1 584

Dengue virus - NS-1 Ag screening-rychlotest

1 386

Respirační viry, viry coxsackie, echoviry a herpetické viry, Mycoplasma pneumoniae KFR
(celkové protilátky-za každé agens)

301

Enteroviry ELISA (IgM, IgG, IgA)

1 325

Coxsackie A7,9,16,24; B1-6 a echovirus 7 IgM (nepřímá imunofluorescence-IF)

5 227

Chlamydia sp.ELISA základní panel anti LPS (IgM, IgG, IgA)

1 325

Chlamydia sp. ELISA anti cHSP60 (IgG)

457

Chlamydia pn., Chl. trachomatis, Chl.psittaci IF MOMP (IgM, IgG, IgA )

4 299

Chlamydia pneumoniae, Chl. trachomatis, Chl.psittaci konfirmace WB (IgM, IgG, IgA)

5 726

Bordetella pertussis ELISA (IgM, IgG, IgA)

1 325

Bordetella parapertussis IF (IgG, IgA)

973

Legionella pneumophilla ELISA (IgG, IgM)

1 020

Bartonella henselae, quintana IF (IgM, IgG)

1 923

Q horečka KFR, IF (IgG, IgM, IgA)

1 727

Rickettsia conori IF (IgM, IgG)
Rotaviry, adenoviry, noroviry imunochromatograficky (ve stolici)

973
693

Hepatitida B PCR (DNA HBV) kvantitativně

3 262

Hepatitida C PCR (RNA HCV) kvantitativně

4 244

Hepatitida C PCR genotypizace

3 462

Viry a bakterie PCR (DNA)

1 856

RNA viry PCR (např. enteroviry, respirační viry-chřipka, parachřipka, RSV,
zika v.,dengue v.) - za 1 agens/sérotyp

2 599

Respirační viry a bakterie – multiplex PCR (Coronaviry, hMPV, Rhinoviry, Enteroviry,
Bocaviry, Influenza A a B, PIV, RSV, Adenoviry, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) z výtěru

14 900

Vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2

950

Test na COVID-19 (včetně odběru)

814

Test na COVID-19 (bez odběru)

614

Antigenní test

201

Vyšetření postvakcinačních protilátek IgG SARS-CoV-2

590

Očkování – COVID-19 - BIONTECH/PFIZER

810

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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1.20 CENÍK TOXIKOLOGICKÉ LABORATOŘE
Cena s DPH (Kč)
A. Lékařské vyšetření a vypracování lékařské zprávy pro zjištění rozsahu újmy na
zdraví za účelem právní kvalifikace jednání, které k újmě vedlo.

256

B. Lékařské vyšetření a vyhotovení lékařské zprávy o způsobilosti umístění do policejní cely, způsobilosti k policejním úkonům nebo způsobilosti k umístění do záchytného zařízení pro cizince, včetně event. stanovení podmínek pobytu, vydání
potřebných léků:
•

Cílené vyšetření lékařem

303

•

Vyšetření alkotestem z diagnostických důvodů

135

•

Vyšetření hladiny glykémie glukometrem

31

C. Zjištění alkoholu v dechu pacienta alkotestem, lékařské vyšetření ke zjištění
ovlivnění alkoholem, odběru krve nebo moče ke stanovení množství alkoholu.
•

Vyšetření alkotestem z diagnostických důvodů

135

•

Cílené vyšetření lékařem

303

•

Odběr krve ze žíly u dospělého člověka nebo dítěte nad 10 let

60

•

Ethanol - specifické stanovení plynovou chromatografií

696

D1. Lékařské vyšetření ke zjištění ovlivnění jinými návykovými látkami a odběr
moče ke kvalitativnímu průkazu těchto látek (toxikologický screening moče testem na 5 skupin bez uložení vzorku
•
•

Cílené vyšetření lékařem
Imunochemický orientační záchyt specifikované skupiny látek v biologickém
materiálu

303
3 137

D2. Lékařské vyšetření ke zjištění ovlivnění jinými návykovými látkami a odběr
krve a moče ke kvalitativnímu průkazu, případně kvantitativnímu stanovení těchto
látek, vypracování lékařské zprávy a uchování vzorku krve a moče (laboratorní rozbor moče s uložením vzorku)
Cílené vyšetření lékařem

303

Specifické potvrzení přítomnosti OPL a léčiv v krvi nebo v moči metodou LC-MS

3 516

Izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení LC-MS

2 010

Odběr krve ze žíly u dospělého člověka nebo dítěte nad 10 let 2x

221

SML Uschování vzorku krve a moči po dobu 4 měsíců pro účely případného dalšího znaleckého zkoumání nebo jejich následné likvidace v podmínkách NNB

575

1.21 CENÍK RADIODIAGNOSTICKÉ KLINIKY
Cena s DPH (Kč)
Sonografie
UZ prsů
UZ prsů s implantáty
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

600
900
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UZ břicha
UZ břicha a pánve
UZ krku
Rentgen
RTG hrudníku
RTG kloubu (dvě projekce)
RTG páteře (jedna etáž)
Mammografie
Vyšetření obou prsou
Výpočetní tomografie
CT - plic a mediastina - screening karcinomu plic
CT - kolonografie - screening kolorektálního karcinomu
CT – mozku
CT – jednoho úseku páteře
CT – břicha
CT – břicha a pánve
Magnetická rezonance
MR angiografie
MR vyšetření jednoho kloubu
MR vyšetření jedné etáže páteře
MR – celé páteře
MR - mozku
MR – mozku + kontrastní látka
MRI břicha a pánve
MRI břicha a pánve + kontrastní látka
MRI břicha + kontrastní látka
MR -břicha
Administrativní výkony
Kopie snímků (obrazové dokumentace) na multimédia
CT, RTG a MR – příprava, vyhledávání snímků a kopírování na CD nebo DVD včetně nosiče
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900
1 650
990
600
900
800
1 100
8 800
12 900
8 800
8 800
8 800
12 900
11 825
9 675
9 675
25 800
9 675
11 825
17 200
19 350
13 975
10 750

200

1.22 INHALACE ACTYNOXU
Za každých započatých 15 min

Cena s DPH (Kč)
350

1.23 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU - DRUHÝ NÁZOR
NA VYŽÁDÁNÍ PACIENTA
Cena s DPH (Kč)
Komplexní vyšetření internistou

939

Komplexní vyšetření chirurgem

500

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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Komplexní vyšetření kardiologem

475

Komplexní vyšetření angiologem

939

Komplexní vyšetření gynekologem

500

Komplexní vyšetření ORL

500

Komplexní vyšetření diabetologem

939

Komplexní vyšetření anesteziologem

500

Komplexní vyšetření infekcionistou

989

Komplexní vyšetření pneumologem

939

Konzultace k mikrobiologickému, parazitologickému, mykologickému, virologickému vyšetření

232

Komplexní vyšetření urologem

500

Komplexní vyšetření gastroenterologem

475

Komplexní vyšetření neurologem

475

Komplexní vyšetření radiačním onkologem

939

Komplexní vyšetření dermatovenerologem, venerologem

475

Komplexní vyšetření klinickým onkologem

939

Komplexní vyšetření ortopedem

500

Komplexní vyšetření plastickým chirurgem

500

1.24 CENÍK CENTRÁLNÍ STERILIZACE - PRO EXTERNÍ KLIENTY
Ceny jsou na vyžádání u vrchní sestry oddělení, tel. 266 082 970.

1.25 CENÍK HOSPITALIZACE NEHRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ
Cena s DPH (Kč)
Cena hospitalizace
Samoplátci, lůžko/1den včetně stravy

1 100

1.26 POSUZOVÁNÍ KLINICKÝCH HODNOCENÍ ETICKOU KOMISÍ
Za každé posouzení sponzorované akademické studie
Lokální klinická hodnocení
Za posouzení klinického hodnocení léčiv, klinické zkoušky zdravotnického prostředku
Za projednání klinické zkoušky zdravotnického prostředku činí jednorázová úhrada
Doplňující posouzení
Za svolání mimořádného zasedání Etické komise NNB pro posouzení dokumentace mimo
plánovaná zasedání
Za nové projednání projektu Etickou komisí NNB v rámci zrušení jejího již vydaného nesouhlasného stanoviska
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

Cena bez DPH*
(Kč)
20 000
20 000
20 000

40 000
10 000
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Dodatečné vyhotovení duplikátů na žádost zadavatele či předkladatele u již dříve vydaných a zaslaných stanovisek Etickou komisí NNB
Za posouzení podstatné změny v Amendmentu k protokolu, v Informaci pro pacienta
nebo v Informovaném souhlasu u lokálně posuzovaného klinického hodnocení/klinické
zkoušky zdravotnického prostředku/sponzorované akademické studie činí úhrada za projednání každého druhu dokumentu

1 000

5 000

* K ceně je připočteno DPH ve výši 21%.

1.27 CENÍK STRAVY DOPROVODU PACIENTA
Snídaně
Oběd
Večeře
Celodenní strava

Cena s DPH (Kč)
55
90
75
220

1.28 CENÍK NADSTANDARDNÍ STRAVY PRO PACIENTY
Pro samoplátce, kteří si vyžádali zdravotní službu nebo pro doprovod pacienta
Cena s DPH (Kč)
Chod
Snídaně
Oběd
Večeř
Celodenní strava

58
114
90
262

Pro pacienty hospitalizované z důvodu léčby mající za cíl ochranu a zachování zdraví
Cena s DPH (Kč)
Chod
Snídaně
Oběd
Večeř
Celodenní strava

51
99
78
228

1.29 CENÍK HOSPITALIZACE, NADSTANDARDNÍCH POKOJŮ
Samoplátce na běžném pokoji včetně stravy/1den
Cena hospitalizace nepojištěný pacient lůžko/1 den
Samoplátce na nadstandardu včetně stravy
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

Cena s DPH
(Kč/den)
1 100
1 900
dle ceníku kliniky
níže

04_SPC_NNB_001
Ceník zdravotních a nezdravotních služeb pro
veřejnost, klienty (samoplátce)

Dětská chirurgie a traumatologie
Pojištěnec - dítě do 6 let na nadstandardním pokoji s doprovodem
Pojištěnec - dítě nad 6 let na nadstandardním pokoji s doprovodem
Pojištěnec - dítě nad 6 let na nadstandardním pokoji se schváleným pobytem doprovodu revizním lékařem
Samoplátce - dítě s doprovodem běžném lůžku
Samoplátce - dítě s doprovodem na nadstandardním pokoji
Pediatrické oddělení
Pojištěnec - dítě do 6 let na nadstandardním pokoji s doprovodem
Pojištěnec - dítě nad 6 let na nadstandardním pokoji s doprovodem
Pojištěnec - dítě nad 6 let na nadstandardním pokoji se schváleným pobytem doprovodu revizním lékařem
Samoplátce - dítě s doprovodem běžném lůžku
Samoplátce - dítě s doprovodem na nadstandardním pokoji
Chirurgická klinika
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji
Samoplátce na běžném pokoji včetně stravy
Samoplátce na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji včetně stravy
Dermatovenerologická klinika
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji
Pojištěnec na 2 lůžkovém nadstandardním pokoji
Samoplátce na běžném pokoji včetně stravy
Samoplátce na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji včetně stravy
Samoplátce na 2 lůžkovém nadstandardním pokoji včetně stravy
Ortopedická klinika
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji
Pojištěnec na 2 lůžkovém nadstandardním pokoji
Pojištěnec - dítě nad 6 let na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji s doprovodem
Pojištěnec - dítě nad 6 let na 2 lůžkovém nadstandardním pokoji s doprovodem
Interní oddělení
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji se sociálním zařízením
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji se společným sociálním zařízením
Klinika plastické chirurgie
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji
Samoplátce na běžném pokoji včetně stravy
Samoplátce na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji včetně stravy
Gynekologicko-porodnická klinika
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji G3
Přistýlka pro doprovod odd. G5
Pojištěnec (kojicí matka) na samostatném pokoji G5
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji P3
Pojištěnec na 2 lůžkovém nadstandardním pokoji P3
Samoplátce na běžném pokoji včetně stravy
Samoplátce na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji včetně stravy
Samoplátce na 2 lůžkovém nadstandardním pokoji včetně stravy
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji G5
Pojištěnec na 2 lůžkovém nadstandardním pokoji G5
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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600
960
600
550
1 100
550
880
550
550
1 100
1 100
1 100
1 750
880
450
1 100
1 750
1 550
1 000
550
1 300
750
600
450
880
1 100
1 550
1 100
550
450
1 650
500
1 100
1 980
1 650
1 100
550

04_SPC_NNB_001
Ceník zdravotních a nezdravotních služeb pro
veřejnost, klienty (samoplátce)

Nadstandardní porodnický apartmán/za každých započatých 24h
Oční oddělení
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji
Samoplátce na běžném pokoji včetně stravy
Samoplátce na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji včetně stravy
Urologické oddělení
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji
Samoplátce na běžném pokoji včetně běžné stravy
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji 2.p
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji 3.p
Samoplátce na běžném pokoji včetně stravy
Samoplátce na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji včetně stravy
ORL
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji
Samoplátce na běžném pokoji včetně stravy
Samoplátce na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji včetně stravy
Ústav radiační onkologie
Pojištěnec na 1 lůžkovém nadstandardním pokoji
Pojištěnec na 2 lůžkovém nadstandardním pokoji
Infekční klinika
Pojištěnec na samostatném pokoji s internetem
Nadstandardní pokoj - zaměstnanec
Nadstandardní pokoj - ceníková cena pro držitele karty
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4 500
450
1 100
1 450
900
1 200
400
1 000
1 000
1 300
880
1 100
1 750
1 150
400
400
100

1.30 CENÍK DOPROVODU PACIENTA
Průvodce k hospitalizovanému dospělému pacientovi

Běžné lůžko na oddělení/klinice
Na ubytovně NNB
Nadstandardní lůžko (pokoj)
• cena řídí se ceníkem nadstandardních pokojů příslušné kliniky/oddělení

Cena s DPH
Kč/den
550
350

Průvodce k hospitalizovanému dítěti nad 6 let* k výkonu, který je hrazen zdravotní pojišťovnou
Cena s DPH
Kč/den
Běžné lůžko na oddělení/klinice
350
Na ubytovně NNB
330
Nadstandardní lůžko (pokoj)
• cena řídí se ceníkem nadstandardních pokojů příslušné kliniky/oddělení
*v případě schválení pobytu dítěti revizním lékařem se poplatek nehradí.

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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1.31 CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A ČINNOSTÍ NEHRAZENÝCH
Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
V případě, že výkon není uveden v ceníku kliniky/oddělení, řídí se klinika tímto ceníkem.
Cena s DPH (Kč)
Účet za poskytnutou zdravotní péči při hospitalizaci
Vyhotovení a zaslání účtu za poskytnutou zdravotní péči při hospitalizaci

300

1.32 BODOVÉ HODNOCENÍ BOLESTNÉHO
Cena s DPH (Kč)
1 000 +
poštovné

Bodové hodnocení bolesti – na formuláři pojistitele

1 350
+ poštovné

Bodové hodnocení bolesti – formou lékařské zprávy na žádost žadatele

K ceně za vystavení zprávy se připočte cena dle aktuálního ceníku za kopie zdravotnické dokumentace
dle bodu 1.1. ceníku, pokud bude vyžádána.

1.33 CENÍK ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Bezúplatná odborná praxe nad rámec povinné výuky, stáž a školení:
pouze na základě individuální žádosti schválené vedením kliniky/oddělení a statutárním zástupcem NNB, případně pověřeným zástupcem ředitele nemocnice.
Vystavení duplikátů
Vystavení duplikátů potvrzení o kurzech a školeních v NNB*

Cena s DPH (Kč)

60 Kč/ks

Certifikované kurzy - nelékařský zdravotnický pracovník
Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii
Radiologická fyzika v radioterapii
Péče o pacienta s implantovaným podkožním portem
Komplexní péče o epidurální katetr včetně aplikace
Akreditované kurzy
Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář
Praktická část akreditovaného kvalifikačního kurzu (např. masér) realizovaná pro jiná smluvní zařízení
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii – specializační
vzdělávání – nelékařský zdravotnický pracovník
ZM – Organizačně-provozní problematika radiologických pracovišť
OM 1 – teorie - Radioterapie
OM 1 – praxe - Radioterapie
OM 2 – teorie – Klinická radioterapie
OM 3 – odborná praxe 2 týdny na AZ
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

3 800 Kč/osobu
54 450 Kč/osobu
3 200 Kč/osobu
5 000 Kč/osobu
8 000 Kč/osobu
350 Kč/osobu/den

5 200
5 200
7 200
5 200
14 400

Kč/osobu
Kč/osobu
Kč/osobu
Kč/osobu
Kč/osobu
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OM 3 – odborná praxe 7 týdnů na domovském pracovišti (lze splnit
v NNB)
Školení – BOZP a PO
Školení - Radiační ochrany
Stáže, odborné praxe, školení
Specializační stáž 1 – 5 měsíců - lékař (nevztahuje se na Dermatovenerologickou kliniku)
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25 200

Kč/osobu

1 000
1 000

Kč/osobu
Kč/osobu

450

Kč/den,
max.6800Kč/měsíc
Kč/den,
max.6800Kč/měsíc
Kč/den
Kč/den
Kč/den
Kč/den
Kč/den
Kč/den

Specializační stáž 1 - 5 měsíců - lékař - Dermatovenerologická klinika

500

Specializační stáž 6 měsíců a více - lékař
Specializační stáž - nelékařský zdravotnický pracovník
Školení - lékař
Školení - nelékařský zdravotnický pracovník
Stáž/školení – zahraniční zájemce - lékař
Stáž/školení – zahraniční zájemce - nelékařský zdravotnický pracovník
Praktická část v rámci aprobační zkoušky (na základě Rozhodnutí MZ
ČR) - lékař

150
350
450
350
600
300

Praktická část v rámci aprobační zkoušky (na základě Rozhodnutí MZ
ČR) - nelékařský zdravotnický pracovník

350 Kč/den

Odborná praxe v rámci povinné výuky - student/medik
Odborná praxe v rámci povinné výuky – nezdravotnické zaměření (OIVT,
ZAM, apod.) - student
Odborná praxe nad rámec povinné výuky - student/medik
Odborná praxe – zahraniční zájemce - student/medik
Dotazníkové šetření v rámci závěrečné odborné práce
Školení KPR – externí zájemci
Pronájem posluchárny, učebny
GYN-POR Pronájem posluchárny cizím firmám - do 48 hodin
GYN-POR Pronájem posluchárny cizím firmám - nad 48 hodin
Školení KPR – pronájem učebny
Pronájem učebny cizím firmám - do počtu 8 hodin/den
Pronájem učebny cizím firmám celodenní - na 8-12h
- bez obsluhy

400 Kč/den

0 Kč/den
0 Kč/den
200 Kč/den
400 Kč/den
200 Kč/den
200 Kč/osobu
1 000
1 200
1 000
500
3 000
200

Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/skupinu
Kč/hod.
Kč/den
Kč/hod.

* kopie dokladu bude žadateli předána po předložení platebního dokladu z pokladny NNB

1.34 VJEZD A PARKOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ, REZIDENTŮ A PACIENTŮ
Cena s DPH (Kč)
Poplatek za vjezd v době od 5 do 22 hod.
Za první započatou hodinu

+ 50

Za každou následující započatou hodinu

+ 50

Za čtvrtou a každou následující započatou hodinu

+ 100

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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Poplatek za vjezd v době od 22 do 5 hod.
Za každou započatou hodinu

+ 20

Za pátou a každou následující započatou hodinu

+ 100

Vjezd do areálu je pro zaměstnance FNB zpoplatněno takto:
Vjezd do areálu bez garance místa- zaměstnanci
Vjezd do areálu s garancí místa- zaměstnanci
Vjezd do areálu FNB pro externí firmy podnikající v prostorách FNB zpoplatněno
takto:
Vjezd do areálu FNB/vozidlo
Vjezd do areálu na základě krátkodobého povolení (onkologičtí pacienti) je zpoplatněn takto:
Vjezd do areálu FNB
Vjezd do areálu na základě neplánované hospitalizace je zpoplatněn takto:
Vjezd do areálu FNB
Ztráta vjezdové karty nebo lístku
Ztráta (nepředložení) vjezdové karty nebo nepředložení vjezdového lístku obsluze při
výjezdu z areálu FNB

300
1 500

/měs
/měs

500

/měs

300

/měs

100

/den

1 000

1.35 EXKURZE
Exkurze pro školy
Exkurze v nemocnici s přednáškou a prohlídkou vybraných odborných oddělení pro
školy/osobu

Exkurze pro všechny ostatní zájemce
Exkurze v nemocnici s přednáškou a prohlídkou vybraných odborných oddělení pro
školy/osobu
Za každou další osobu ve skupině nad 20 osob

Cena s DPH
(Kč)
120

Cena s DPH
(Kč)
6 200
120

1.36 ULOŽENÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ
Cena s DPH (Kč)
Uložení lidských pozůstatků v chladicím zařízení- za každých započatých 24h *)

460

* Vysvětlivka
1) u zemřelých ve zdravotnických zařízeních a v zařízení sociálních služeb se služba počítá od
uplynutí 48 hodin od úmrtí nebo od ukončení pitvy až do jejich převzetí k pohřbení (náklady za
prvních 48 hodin ze zákona nese NNB
2) u ostatních zemřelých se služba počítá již od úmrtí zemřelých nebo od ukončení pitvy až do
převzetí k pohřbení
Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb
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1.37 CENÍK ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NNB PRO ORGÁNY STÁTNÍ
SPRÁVY, JUSTICE, POLICIE STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
Ceny jsou každý rok nově uvedeny v cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných
zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Vestnik-MZ_14-2020.pdf

1.38 CENÍK FILMOVÁNÍ V PROSTORÁCH (EXTERIÉRY, INTERIÉRY)
NEMOCNICE
Cena natáčení (pořizování audiovizuálního záznamu) v exteriérech a interiérech nemocnice se stanovuje individuálně s ohledem na požadavky produkce.

1.39 CENÍK POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁK. Č. 106/1999 SB., O
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Cena s DPH (Kč)
Vyhledání informací, zpracování nesumarizovaných dat
Práce lékařského pracovníka
Práce nelékařského (např. zdrav. sestra) a administrativního pracovníka
(např. referent, právník, mzdová účetní)

Za každou započatou hodinu
250 – 1000 Kč*
150 – 800 Kč*
Cena s DPH (Kč)

A4 - jednostranná kopie černobílá Kč/1ks

3

A4 - oboustranná kopie černobílá Kč/1ks

5

A3 - jednostranná kopie černobílá Kč/1ks

5

A3 - oboustranná kopie černobílá Kč/1ks

7

CD ROM nosič Kč/1ks

11

DVD nosič Kč/1ks

19

Poštovné doporučenou zásilkou

dle ceníku České pošty, s.p.

*Konkrétní částka z uvedeného rozsahu bude uvedena ve vyčíslení zaslaném žadateli, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání a
délky praxe pracovníka FNB, který se bude podílet na vyhledání a/nebo zpracování informací, dat dle přísl. žádosti o informace.

Pozn.: FNB účtuje ceny platné k datu poskytnutí služeb

