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                                                       C E N Í K 
                                 

                      zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu 

                                      platný od  01. 04. 2021 
                

                  GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÉ ODDĚLENÍ 
 

 

Název zdravotního výkonu: Cena s DPH (Kč) 

Komplexní gynekologické vyšetření na vyžádání (cyto, kolpo) 1 200,- 

Preventivní prohlídka na vyžádání nebo samoplátci (cyto, kolpo)            1 200,- 

Cílené gynekologické vyšetření 500,- 

Kontrolní gynekologické vyšetření                           500,- 

Odběr na papillomavir HPV 1 510,- 

Odběr cytologie liquid based do tekutého média (není hrazeno ZP) 500,- 

Zjištění těhotenství z moče (těhotenský test) 100,- 

Zavedení nitroděložního tělíska ambulantně (donesené pacientkou) 1 000,- 

Zavedení nitroděložního tělíska v celkové narkóze       2 500,- 

Vaginální ultrazvuk 400,- 

Prenatální ultrazvuk 600,- 

Ultrazvukové foto (není hrazeno ZP, na vyžádání pacientky) 100,- 

Ultrazvukové 3 D foto (není hrazeno ZP, na vyžádání pacientky) 300,- 

Ultrazvuk 13. týden těhotenství – NT (není hrazeno ZP, na vyžádání 

pacientky) 
1 000,- 

Ultrazvukový 3 D záznam (28. - 32. týden těhotenství, není hrazeno ZP, na 

vyžádání pacientky) 
900,- 

Ultrazvukové foto či nahrávka nediagnostikuje vrozené vývojové vady, ale slouží pouze ke 

komerčním účelům. 

Kardiotokograf na přání – nativní záznam (není hrazeno ZP,  

na vyžádání pacientky) 
240,- 

Odběr materiálu na gonorheu 120,- 

Odběr materiálu na chlamydie 120,- 

Dilapan 300,- 
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Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou 240,- 

Entonox (inhalační analgezie), částka za každou započatou půlhodinu 500,- 

Předporodní kurz – 1 lekce, doba trvání lekce 3 hodiny   250,- 

Předporodní kurzy - ambulance Sedlčany - 3 lekce, doba trvání jedné lekce 

1,5 hod 
400,- 

Přítomnost doprovodu rodičky u porodu 

Doprovod na porodním sále - 2 osoby zdarma           

Na porodním sále mohou být přítomny maximálně 2 osoby. Doprovod je poučen o pravidlech 

chování na porodním sále dle provozního řádu, jeho právech a povinnostech při pobytu na porodním 

sále, je povinen dbát pokynů zdravotnického personálu. 

Personál porodního sálu má právo nevpustit nebo vykázat osobu, jestliže vykazuje nevhodné či 

konfliktní chování, je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.  

Farmakologické ukončení těhotenství do7. týdne (potratová pilulka)  4 500,- 

Mispregnol (podání potratové pilulky v případě zamlklého potratu) 500,- 

Sepsání žádosti o UPT: 600,- 

UPT do 9. týdne těhotenství 5 000,- 

UPT do 12. týdne těhotenství 6 000,- 

Chirurgická sterilizace 

(cena včetně sepsání žádosti na sterilizaci) 
19 800,- 

O nutných vyšetřeních souvisejících s provedením mini UPT, UPT a sterilizace  rozhoduje 

 gynekolog!       

Vyhledání data a času narození 250,- 

Výpis ze zdravotní dokumentace 150,- 

Nádoba na biologický odpad 200,- 

Administrativní výkon lékaře na vyžádání fyzické či právnické osoby: 

  - do 15 minut výkonu 150,- 

  - 15 - 30 minut výkonu 300,- 

Administrativní výkon jiného zdravotnického pracovníka: 

  - SZP: 15 – 30 minut výkonu 150,- 

Vyplnění pojistné události (formulář, posudek, hodnocení, oznámení či 

prohlášení pojistné události atd.) 
550,- 

Cena za nadstandardní lůžko – viz. „Ceník za lůžko vyžádané pacientem“ 
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V tomto ceníku platí pro poporodní oddělení – šestinedělí pouze kategorie I  

 

 

        V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob 

nebo zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, 

ale i psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto 

výkony osvobozeny od DPH. 

 

 

 

 


