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OČNÍ ODDĚLENÍ 

 

 
Název zdravotního výkonu: cena s DPH (Kč) 

Komplexní vyšetření oftalmologem 2 na žádost fyzické nebo právnické 

osoby 
460,- 

Cílené vyšetření oftalmologem 2 (ad komplexní vyšetření)                                        310,- 

Kontrolní vyšetření oftalmologem 2 (ad komplexní vyšetření) 160,- 

Odstranění vrásek obou horních víček s tukovými prolapsy (cena 

včetně jedné kontroly po zákroku, další kontrola bude účtována dle 

aktuálního bodového hodnocení stanoveného ZP) jedná se o estetickou 

operaci, není poskytováno z důvodů preventivních nebo léčebných. 

9 100,- 

Odstranění vrásek obou dolních víček s tukovými prolapsy (cena 

včetně jedné kontroly po zákroku, další kontrola bude účtována dle 

aktuálního bodového hodnocení stanoveného ZP) jedná se o estetickou 

operaci, není poskytováno z důvodů preventivních nebo léčebných. 

9 800,- 

Korekce ptosy víčka (Riese-Burian, Hess) 60 minut výkonu (cena včetně 

jedné kontroly po zákroku, další kontrola bude účtována dle aktuálního 

bodového hodnocení stanoveného ZP) neuhrazen pouze z kosmetických 

důvodů 

1 910,- 

Odstranění malých lézí kůže 1-2 léze (cena včetně jedné kontroly po 

zákroku, další kontrola bude účtována dle aktuálního bodového 

hodnocení stanoveného ZP) 

340,- 

Aplikace amniové membrány na rohovku oka v ambulantním provedení 1 000,- 
cena bez 

DPH 

Výkon hrazen u dg molluska, verrucaes, vulgares, kondylomata, 

keratomy  za každou jednu lézi navíc                                                                                          
180,- 

Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm 220,- 

Xantomy víčka, excise xantomu víčka (cena včetně jedné kontroly po 

zákroku, další kontrola bude účtována dle aktuálního bodového 

hodnocení stanoveného ZP) 

510,- 

Zavedení silikonových uzávěrů do slzných cest  

(uzávěry do obou očí po 1 ks) 
1 000,- 

cena bez 

DPH 

Zavedení kolagenových (rozpustných) uzávěrů do slzných cest  

(uzávěry do obou očí po 1 ks) 

                      

817,- 

 
cena bez 

DPH 

Vyšetření na analyzátoru nervových vláken sítnice (GDx) 500,- 
cena bez 

DPH 

Vyšetření na analyzátoru místa nejostřejšího vidění s popisem (OCT- obě 

oči) 
400,- 

cena bez 

DPH 

Opakované vyšetření n analyzátoru místa nejostřejšího vidění (OCT) 

v časovém intervalu kratším než půl roku 
100,- 

cena bez 

DPH 
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Administrativní výkon lékaře v zájmu fyzické nebo právnické osoby: 

do 15 minut výkonu 150,- 

15 - 30 minut výkonu 300,- 

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

či prohlášení pojistné události atd.) 
550,- 

Administrativní výkon JINÉHO zdravotnického pracovníka:    

SZP: 15 - 30 minut výkonu 150,- 

Konzultace odborného lékaře s nemocným v zájmu fyzické nebo 

právnické osoby - 10 minut výkonu                           
80,- 

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou, poučení a nácvik 

dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální spolupráce na léčbě. 

Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci 

a stvrzené odpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce 

240,- 

Vstup doprovodu rodinných příslušníků na oční operační sál včetně 

ochranného oděvu určeného pro doprovod (možnost sledování průběhu 

operace na obrazovce). Jednorázový ochranný oděv po použití si může 

doprovodná osoba odnést s sebou 

480,- 

Komentář odborného lékaře při operaci sledované rodinným 

příslušníkem na operačním sále 
60,- 

 

 

        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. 

 

 

    

       

 


