
 
 

Všechny platby v eurech jsou realizovány dle aktuálního kurzu ČNB! (www.cnb.cz)  
 
Na pokladně Nemocnice Kyjov, očním oddělení a porodním sále lze platit elektronickou platební 
kartou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceny pevně stanovené na jednotlivé výkony nebo služby  
– všeobecné informace 

 
 

Dozor při sportovních a jiných akcích 
Za každou započatou hodinu se kalkuluje podle mzdových nákladů: 
účast lékaře (po 1 hod.) ........................................................................................... 500,00 Kč/hod. 
účast ZPNO (po 1 hod.)  .......................................................................................... 300,00 Kč/hod. 
účast řidiče sanitního vozu  ..................................................................................... 200,00 Kč/hod. 
sanitní vůz (včetně jízdy na místo určení a zpět)  ....................................................... 15,00 Kč/km 
     
 

Kopírovací služby (sazby vč. DPH), poplatky za pořízení kopií zdravotní 
dokumentace 
Soukromé kopírování: 
formát A4  ................................................................................................................... 2,00 Kč/1 str. 
formát A4 oboustranně  ............................................................................................... 4,00 Kč/1 list 
formát A3  ................................................................................................................... 4,00 Kč/1 str. 
formát A3 oboustranně  ............................................................................................... 8,00 Kč/1 list 
kopírování zdravotnické dokumentace  ...................................................................... 5,00 Kč/1 str. 
administrativní poplatek ........................................................................................... 150,00 Kč/hod. 
poštovné – zásilka do vlastních rukou ......................................... dle platného ceníku České pošty 
 
  

Nadstandardní pokoje        
– zaměstnanci NK poplatek za použití pokoje nadstandardní péče v rámci hospitalizace 
nehradí. 
– rodinní příslušníci zaměstnanců (manžel, manželka, děti do 18 let, rodiče) a důchodci, kteří 
před odchodem do důchodu byli alespoň 10 let zaměstnanci organizace, disponují slevou na 
použití pokoje nadstandardní péče ve výši 50%. 
Možnost připojení k internetu nebo využití WiFi musí být s pacientem konzultována před 
zahájením využívání nadstandardního pokoje. 
Na nadstandardních pokojích mají pacienti k dispozici USB modem (zapůjčení zahrnuto v ceně 
nadstandardního pokoje). 
Na standardních pokojích bude v případě zájmu pacienta zapůjčení USB modemu zpoplatněno 
cenou 50 Kč/den. 
 

Nahodilá prodejní činnost (skladová cena=SC) 
za prodej léků a zdravotního materiálu – výpomoc  ..................................................... SC  +  DPH 
dle sestavy nepotřebných zásob příslušného měsíce. V případě špatné prodejnosti těchto 
zásob je možno přirážku postupně snížit až na nulu. 

           

http://www.cnb.cz/


 
 

Ostatní služby  
pronájem jídelny, pronájem zasedací místnosti vedle jídelny ................................. 200,00 Kč/hod. 
za vystavení lékařské zprávy (pro komerční pojišťovnu apod.) ............................... 50,00 Kč/1 str. 
za výpis z dokumentace (pro komerční pojišťovnu apod.)  ...................................... 60,00 Kč/1 str. 
za administrativní výkon na požádání (pro komerční pojišťovnu apod.)  .......................... 60,00 Kč 
Vyplnění žádosti do zařízení sociální péče (vč. lék. vyš.)  .............................................. 150,00 Kč 
Půjčování knih a časopisů (neplatí pro zaměstnance NK) .... 10,00 Kč/kus + náklady za poštovné 
Prezentace firem – minimálně  ......................................................................... 2 000,00 Kč + DPH 
Stravovací karty pro zaměstnance  ...................................................................... 200,00 Kč/osobu 
Ovladače závor pro zaměstnance  ....................................................................... 400,00 Kč/osobu 
Ovladače závor pro zaměstnance cizích firem pracujících v NK  ........................ 400,00 Kč/osobu 
Vjezdová karta „STAVBA“ pro stavební firmy ............................................................... 1000,00 Kč 
Pronájem reklamní plochy na oplocení areálu NK ............................................ 2500,00 Kč/m

2
 /rok 

Vzdělávání studentů a zdravotnických pracovníků  .................................. 200,00 Kč / 1 den stáže 
 

Platby za parkování vozidel klientů a návštěv v areálu Nemocnice Kyjov 
poplatek za parkování v areálu NK do 30 min..................................................................... 0,00 Kč 

poplatek za parkování v areálu NK 30 min – 60 min  ........................................................ 50,00 Kč 

každá další započatá hodina ............................................................................................. 50,00 Kč 

maximální výše parkovného  ........................................................................................... 250,00 Kč 

ztráta parkovacího lístku ................................................................................................. 250,00 KČ 

 

poplatek za parkování na odstavném parkovišti ............................................................... 40,00 Kč 

 

 
Stravování  
zaměstnanci  ........................................................................................................ 30,00 Kč/1 porce 
ostatní strávníci  ................................................................................................... 54,00 Kč/1 porce 
minutka – zaměstnanci  ........................................................................................ 47,00 Kč/1 porce 
minutka ostatní strávníci  ...................................................................................... 71,00 Kč/1 porce    

 
 

Ubytovací služby - ubytovna 1247/A 
jednopokojová buňka  ........................................................................................ 3 255,00 Kč/měsíc 
dvoupokojová buňka  ......................................................................................... 4 056,00 Kč/měsíc 
třípokojová buňka  ............................................................................................. 4 916,00 Kč/měsíc 
hostinský pokoj  ........................................................................................................ 300,00 Kč/noc 
hostinský pokoj pro studenty provádějící praxi v NK ................................................ 100,00 Kč/noc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ceny pevně stanovené na jednotlivé výkony nebo služby – dle 
oborů 

 

ARO a ambulance bolesti    
 
akupunktura celotělová (první sezení)  ........................................................................... 140,00 Kč 

akupunktura – každé další sezení  .................................................................................. 100,00 Kč 

aurikulopunktura (ušní akupunktura)  ................................................................................ 60,00 Kč 

vakuumpunktura (baňky) – jedno sezení  ......................................................................... 30,00 Kč 

 
  
 
 

Centrální sterilizace  

          
Ceny jsou určeny diferencovaně podle jednotlivých druhů sterilovaných materiálů. Určená cena, 
pokud to není uvedeno jinak, je za sterilizaci bez materiálu. 
 
název výrobku      počet ks/balení  cena 

formaldehydová sterilizace  ................................................................................................. 3,10 Kč 

chirurgické nástroje (balení+sterilizace)  ............................ 1-2 ks ...................................... 4,30 Kč 

chirurgické nástroje (balení+sterilizace) ............................. 3-5 ks ...................................... 5,40 Kč 

chirurgické nástroje (balení+sterilizace) ........................... nad 5 ks .................................... 6,50 Kč 

břišní roušky ........................................................................... 5  ....................................... 33,00 Kč 

břišní roušky .......................................................................... 30  .................................... 139,30 Kč 

buničitá vata  .......................................................................... 1  ....................................... 29,60 Kč 

Janett stříkačka nová  ............................................................. 1  ....................................... 53,20 Kč 

kapilární drén .......................................................................... 1  ....................................... 13,20 Kč 

korýtkový drén  ....................................................................... 1  ....................................... 31,70 Kč 

krytí 10/10  ............................................................................. 30  ...................................... 11,40 Kč 

krytí 10/10  ............................................................................. 20  ........................................ 9,60 Kč 

krytí 10/10  .............................................................................. 5  ......................................... 4,80 Kč 

krytí 10/10  .............................................................................. 3  ......................................... 4,70 Kč 

krytí 10/10  .............................................................................. 2  ......................................... 4,60 Kč 

krytí 18/8  ................................................................................ 1  ......................................... 6,30 Kč 

krytí 18/8  ................................................................................ 2  ......................................... 7,20 Kč 

krytí 18/8  ................................................................................ 3  ......................................... 9,50 Kč 

krytí 18/8  ................................................................................ 4  ......................................... 9,80 Kč 

krytí 18/8  ................................................................................ 5  ....................................... 10,10 Kč 

krytí 18/8  ............................................................................... 10  ...................................... 22,10 Kč 

krytí 18/8  ............................................................................... 30  ...................................... 42,10 Kč 

krytí 18/8  ............................................................................... 60  ...................................... 74,50 Kč 

krytí 5/5  .................................................................................. 5  ......................................... 2,10 Kč 

krytí 5/5  .................................................................................. 3  ......................................... 2,00 Kč 

krytí 7,5/7,5  ............................................................................ 5  ......................................... 3,30 Kč 

krytí 7,5/7,5 + tampony ......................................................... 2+1  ....................................... 3,90 Kč 

krytí 7,5/7,5  ........................................................................... 10  ........................................ 5,10 Kč 

krytí 7,5/7,5  ........................................................................... 20  ...................................... 16,50 Kč 

krytí 7,5/7,5  ............................................................................ 2  ......................................... 3,00 Kč 

krytí 7,5/7,5  ............................................................................ 3  ......................................... 3,10 Kč 



 
 

krytí 7,5/7,5  ........................................................................... 15  ........................................ 8,40 Kč 

obvaz č. 14 ............................................................................. 1  ....................................... 17,50 Kč 

obvaz č. 20 ............................................................................. 1  ....................................... 29,90 Kč 

poloroušky, longety 5  ............................................................. 5 ........................................ 31,30 Kč 

poloroušky, longety   ............................................................... 1 ........................................ 19,30 Kč 

polstan noha ........................................................................... 1  ....................................... 24,80 Kč 

polstan ruka ............................................................................ 1  ....................................... 20,10 Kč 

špátle dřevěná ........................................................................ 1  ....................................... 13,40 Kč 

špátle dřevěná ....................................................................... 30  ...................................... 26,70 Kč 

štětička ................................................................................... 1  ....................................... 13,60 Kč 

štětička ................................................................................... 2  ....................................... 14,40 Kč 

štětička ................................................................................... 5  ....................................... 15,50 Kč 

tampony 15/15  ....................................................................... 5  ......................................... 2,70 Kč 

tampony 15/15  ...................................................................... 10  ........................................ 3,80 Kč 

tampony 15/15  ...................................................................... 25  ........................................ 9,90 Kč 

tampony 20/19 ambulantní  .................................................... 5  ......................................... 4,70 Kč 

tampony 20/19 ambulantní  ................................................... 10  ........................................ 6,90 Kč 

tampony 20/19 ambulantní  ................................................... 20  ........................................ 9,80 Kč 

tampony 9/9 preparační  ......................................................... 2 .......................................... 4,10 Kč 

tampony 9/9 preparační  ......................................................... 3 .......................................... 4,20 Kč 

tampony 9/9 preparační  ......................................................... 5 .......................................... 4,60 Kč 

tampony 9/9 preparační  ........................................................ 10 ......................................... 6,90 Kč 

tampony 9/9 preparační  ........................................................ 20 ....................................... 11,80 Kč 

tampony Rauscher č. 2  ........................................................  10  ...................................... 12,40 Kč 

tampony Rauscher č. 2  ........................................................  20  ...................................... 18,30 Kč 

tampony Rauscher č. 2 na strumu  ......................................  50  ...................................... 35,90 Kč 

tampony Rauscher č. 4  .........................................................  3  ......................................... 6,90 Kč 

tampony Rauscher č. 4  .........................................................  4  ......................................... 8,40 Kč 

tampony Rauscher č. 4  .........................................................  5  ....................................... 10,20 Kč 

tampony Rauscher č. 4  ........................................................  10  ...................................... 17,90 Kč 

tampony Rauscher č. 4  ........................................................  15  ...................................... 21,00 Kč 

tampony Rauscher č. 4  ........................................................  25  ...................................... 38,70 Kč 

tampony Rauscher č. 4  ........................................................  50  ...................................... 84,40 Kč 

tampony Rauscher č. 4  .........................................................  4  ......................................... 8,40 Kč 

tampony Rauscher č. 4  .........................................................  4  ......................................... 8,40 Kč 

tampony Rauscher č. 4  .........................................................  4  ......................................... 8,40 Kč 

tampony Rauscher č. 4  .........................................................  4  ......................................... 8,40 Kč 

vata noha  ..............................................................................  1  ....................................... 20,00 Kč 

vata ruka  ................................................................................ 1  ....................................... 17,70 Kč 

voda destilovaná  .................................................................... 1 .......................................... 4,40 Kč 

dvojité balení – A  ................................................................................................................ 1,50 Kč 

dvojité balení – B  ................................................................................................................ 3,60 Kč 

dvojité balení – C  ................................................................................................................ 8,80 Kč 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dětské oddělení 
 

Standardní lůžkové oddělení: 
lůžko pro doprovod na standardním oddělení s dítětem mladším 6 let  ............................. zdarma 

lůžko pro doprovod na standardním oddělení s dítětem starším 6 let  .................... 200,00 Kč/den 

 

Pokoj pro dítě a doprovod s nadstandardním vybavením:  
obsazení celého pokoje tzn. 1 dítě/2 děti + 1 doprovod ........................................... 500,00 Kč/den 

ubytování 2 dětí, každé s vlastním doprovodem  ..................................................... 250,00 Kč/den 

U všech výše uvedených položek je den příjmu a propuštění započítán jako 1 den!  
 
 
 

Foniatrie             

 
preventivní prohlídka hlasových profesionálů  ................................................................ 200,00 Kč 

 
Touto směrnicí se stanoví platba za provedené vyšetření fyzických osob na vyžádání. 
logopedické vyšetření  ..................................................................................................... 200,00 Kč 

foniatrické vyšetření  ........................................................................................................ 350,00 Kč  

audiometrické vyšetření (vstupní a výstupní vyšetření – rizika hluku)  ........................... 400,00 Kč 

seřízení sluchadla vydaného na jiném pracovišti – analogové ......................................... 50,00 Kč 

seřízení sluchadla vydaného na jiném pracovišti – digitální ........................................... 100,00 Kč 

vyšetření – řidičský průkaz  ............................................................................................. 100,00 Kč 

vyšetření – řidičský průkaz + audio  ................................................................................ 200,00 Kč 

úprava individuální tvarovky  ............................................................................................. 50,00 Kč 

administrativní úkony ....................................................................................................... 100,00 Kč 

odborné posudky  ............................................................................................................ 300,00 Kč 

baterie do sluchadel  ............................................................6 ks .................................... 100,00 Kč 

baterie do sluchadel  ............................................................1 ks ...................................... 20,00 Kč 

akumulátor do sluchadel ..................................................... 1 ks  ..................................... 85,00 Kč 

čisticí tablety  ....................................................................... 1 ks  ....................................... 8,00 Kč 

vysoušecí tablety  ................................................................ 1 ks  ..................................... 40,00 Kč 

tvarovky ušní tovární ........................................................... 1 ks  ..................................... 30,00 Kč 

tvarovky ušní pěnové ........................................................... 1 ks  ..................................... 50,00 Kč 

hadičky ke tvarovkám .......................................................... 1 ks  ..................................... 30,00 Kč 

kolínka ke sluchadlům ......................................................... 1 ks  ...................... 35,00 – 150,00 Kč 

dmýchátko  .......................................................................... 1 ks  ..................................... 80,00 Kč 

protimazové krytky ............................................................... 1 ks  ....................... 20,00 - 140,00 Kč 

krém Otoferm ....................................................................... 1 ks  ..................................... 90,00 Kč 

krabička pro vysušování ...................................................... 1 ks  ..................................... 35,00 Kč 

individuální tvarovka ušní tvrdá ........................................... 1 ks  ................................... 350,00 Kč 

individuální tvarovka ušní měkká ........................................ 1 ks  ................................... 450,00 Kč 

ozdobný kamínek do tvarovek ............................................. 1 ks  ..................................... 50,00 Kč 

tvarovka ušní (ochrana-hluk, voda)......... ............................ 1 ks  ..................... 350,00 - 550,00 Kč 

tester baterií ......................................................................... 1 ks  ................................... 290,00 Kč 

sluchadla – kapesní, závěsná, nitroušní ............................. 1 ks  ............ 2 700,00 – 30 000,00 Kč 

barevné provedení tvarovky ................................................ 1 ks  ..................................... 50,00 Kč 

TV systém Introson .............................................................. 1 ks  ................................. 3900,00 Kč 

dálkový ovladač sluchadla ................................................... 1 ks  ................. 2500,00 - 5500,00 Kč 

manipulační poplatek ...............................................................  ....................................... 100,00 Kč 

 



 
 

Gynekologie a porodnictví 
 
Na porodním sále lze platit elektronickou platební kartou. 

  
administrativní úkon – 1 str. ............................................................................................ 100,00 Kč 

základní cílené vyšetření na přání pacientky + UZV ....................................................... 400,00 Kč 

vyšetření těhotné + CTG ................................................................................................. 300,00 Kč 

preventivní prohlídka + cytologie na přání pacientky (z toho 205,00 Kč cytologie) ........ 605,00 Kč 

regulace cyklu na přání pacientky ................................................................................... 100,00 Kč 

aplikace injekční antikoncepce (Depo-Provera)…………………………………… ........... 450,00 Kč 

poplatky za náklady spojené s přítomností osoby blízké nebo další osoby určené rodičkou  

u porodu................................................................................................................... 400,00 Kč/15 € 

snímek plodu z ultrazvukového vyšetření 3D/4D ............................................................ 400,00 Kč 

UZV před umělým přerušením těhotenství ...................................................................... 300,00 Kč 

přerušení těhotenství (z toho anestesie 500,00 Kč) + poučení + vyšetř. po výkonu ... 3 500,00 Kč 

těhotenský UZV ve 13. týdnu gravidity u fyziol. těhotenství + snímek plodu .................. 300,00 Kč 

vyšetření před UPT (včetně sepsání žádosti) ................................................................. 500,00 Kč 

sterilizace bez zdravotní indikace ............................................................................... 10 000,00 Kč 

aplikace Partobulínu po UTP  .......... nehrazeno pojišť. (cena preparátu dle aktuální ceny lékárny) 

 
Gynekologie 
nadstandardní 1 lůžkový pokoj (WC, sprcha, televize, lednička) ................. 500,00 Kč/den pobytu 

nadstand. 1 lůžkový pokoj (viz výše) pacientka + pobyt doprovod. osoby... 800,00 Kč/den pobytu 

Porodní  
nadstandardní 1 lůžkový pokoj (WC, sprcha, televize, lednička) ................. 800,00 Kč/den pobytu 

nadstand. 1 lůžkový pokoj (viz výše) matka + pobyt doprovodné osoby ... 1200,00 Kč/den pobytu 

 
Platby v eurech jsou realizovány dle aktuálního kurzu ČNB! (www.cnb.cz).  
U všech výše uvedených položek je den příjmu a propuštění započítán jako 1 den!  

 
 

Gynekologické výkony pro pacientky - samoplátce      
  
Zdravotní výkony budou hrazeny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami vyjádřených v Kč dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR.  
Uvedené ceny jsou orientační. 
 

RCU, separovaná abrase (z toho anestezie 500,00 Kč) ..................................................... 2 500,00 Kč 

odstranění kondylomat (z toho anestezie 500,00 Kč) ......................................................... 2 000,00 Kč 

hysteroskopie diagnostická (z toho anestezie 600,00 Kč) ................................................... 3 500,00 Kč 

hysteroskopie operační (z toho anestezie 800,00 Kč) ......................................................... 3 800,00 Kč 

extirpace Barthol. (z toho anestezie 800,00 Kč) .................................................................. 3 300,00 Kč 

konizace čípku (z toho anestezie 800,00 Kč) ...................................................................... 3 000,00 Kč 

odběr z čípku k typizaci na HPV vyžádaný pacientkou před vakcinací ............................... 1 200,00 Kč 

aplikace vakcíny proti HPV (vč. preparátu) .........  nehrazeno pojišťovnou (cena preparátu dle aktuální 

ceny lékárny) 

laparoskopická operace (z toho anestezie 2 000,00 Kč) ..................................................... 8 000,00 Kč 

laparoskopie diagnostická (z toho anestezie 2 000,00 Kč) ................................................. 6 000,00 Kč 

hysterectomie abd. nebo vag.  (z toho anestezie 3 000,00 Kč) ......................................... 18 000,00 Kč 

LAVH (z toho anestezie 4 500,00 Kč) ............................................................................... 22 000,00 Kč 

spontánní porod ............................................................................................. 10 000,00 – 20 000,00 Kč 

porod per SC ................................................................................................. 30 000,00 – 34 000,00 Kč 

péče o fyziologického novorozence ................................................................. 8 000,00 – 10 000,00 Kč 

Ceny se odvíjejí od počtu dnů hospitalizace. 

http://www.cnb.cz/


 
 

Hematologie a transfúzní oddělení (HTO)  
 
Zdravotní výkony budou hrazeny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami vyjádřených v Kč dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR.  
 
Uvedené ceny jsou orientační. K ceně nutno připočítat odběr krve a separace séra, pokud to 
metoda vyžaduje.  
 
odběr krve .........................................................................................................................  44,00 Kč 

separace séra nebo plazmy ............................................................................................   40,00 Kč 

HIV 1+2 ...........................................................................................................................  409,00 Kč 

testy na syfilis .................................................................................................................  450,00 Kč 

HBsAg ...........................................................................................................................   266,00 Kč 

krevní skupina ...............................................................................................................   194,00 Kč 

krevní skupina (vyšetření na počkání) ............................................................................  323,00 Kč 

krevní obraz .....................................................................................................................   31,00 Kč 

krevní obraz s diferenciálním rozpočtem na analyzátoru ................................................   77,00 Kč 

 

Koagulační vyšetření 

Quick (INR) ......................................................................................................................   99,00 Kč 

aPTT ................................................................................................................................   92,00 Kč 

fibrinogen  .......................................................................................................................  256,00 Kč 

 

Trombofilie 

APC rezistence ................................................................................................................ 408,00 Kč 

protein C .......................................................................................................................... 868,00 Kč 

protein S ........................................................................................................................ 1025,00 Kč 

 

komplexní vyšetření hematologem (odběry nejsou zahrnuty v ceně) ............................. 828,00 Kč 

 
 
 
 

Infekční                                                             
 
Očkování na vyžádání za finanční úhradu prováděné na infekční ambulanci. Aktualizace cen 
průběžná (ceny se průběžně mění v závislosti na cenách vakcín). K ceně je připočten aplikační 
poplatek. 
 
Očkování proti břišnímu tyfu: 
TYPHIM Vi .....................................................................................................................   800,00 Kč 

přeočkování po 3 letech 
 
Očkování proti hemofilové infekci typu B: 
HIBERIX ........................................................................................................................   400,00 Kč 

 
Očkování proti choleře: 
DUKORAL (perorální vakcína, celkem za 2x dávky) ..................................................   2000,00 Kč 

II. dávka za týden, ochranné protilátky 2 roky 
 
Očkování proti chřipce – sezonní očkování vždy na jeden rok: 
Tetravalentní vakcína .................................   aktuální cena vakcíny + aplikační poplatek 50,00 Kč 

 



 
 

Očkování proti japonské encefalitidě: 
IXIARO (za měsíc II. dávka) ........................................................................................   2500,00 Kč 

booster za 1-2 roky 
 
Očkování proti klíšťové encefalitidě: 
FSME Immun inj. I+II dávka (za měsíc) ......................................................................   1800,00 Kč 

III. dávka (za rok) ............................................................................................................. 900,00 Kč 

1. přeočkování po třech letech jednou dávkou, další za 3-5 let 
 
Očkování proti meningokokům: 
MENVEO nebo NIMENRIX (A, C, Y, W135) ................................................................. 1400,00 Kč 

ochrana 10 let 
BEXSERO (B) ............................................................................................................... 2700,00 Kč 

(II. dávka za měsíc od první) 
TRUMEMBA (B) ............................................................................................................ 2700,00 Kč 

(II. dávka za měsíc od první, III. dávka za minimálně 4 měsíce od II. dávky) 
 
Očkování proti pásovému oparu: 
ZOSTAVAX (u osob nad 50 let) .................................................................................... 4200,00 Kč 

 
Očkování proti planým neštovicím: 
VARILRIX (II. dávka za 6 týdnů) ................................................................................... 1500,00 Kč 

ochrana trvalá 
 
Očkování proti pneumokokovým infekcím: 
PREVENAR 13 .............................................................................................................. 1600,00 Kč 

 
Očkování proti virovým hepatitidám: 
AVAXIM nebo HAVRIX 1440 (žloutenka A) .................................................................. 1200,00 Kč 

II. dávka za 6-12 měsíců – ochrana nejméně 20 let 
ENGERIX adult (žloutenka B) ......................................................................................... 900,00 Kč 

II. dávka za 6 týdnů od první, III. dávka za 6 měsíců od první – ochrana trvalá 
TWINRIX adult. (žloutenka A+B) ................................................................................... 1700,00 Kč 

II. dávka za měsíc, III. dávka za 6 měsíců od první – ochrana trvalá na B, nejméně 20 let na A) 
 
Preexpoziční očkování proti vzteklině: 
VERORAB (celkem za 3x dávky) .................................................................................. 2100,00 Kč 

aplikace 0., 7. a 28. den, ochranné protilátky na rok 
přeočkování za 5 let ........................................................................................................ 700,00 Kč 

 
Očkování proti žluté zimnici: 
STAMARIL (+ vystavení mezinárodního očkovacího průkazu) ..................................... 1200,00 Kč 

ochrana trvalá 
 
Mezinárodní očkovací průkaz .......................................................................................... 100,00 Kč 

Vyšetření v ambulanci cestovní medicíny před cestou ................................................... 300,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kožní 

 
1 lůžkový pokoj (WC, sprcha, TV, internet, lednice) .................................... 500,00 Kč/den pobytu 

U všech výše uvedené položky je den příjmu a propuštění započítán jako 1 den! 
 

přístrojová lymfodrenáž dolních končetin, hýždí, boků a břicha, včetně základního 

manuálního ošetření (uvolnění center, sběrných uzlin…) celkem 75 min.   ................... 250,00 Kč 

přístrojová lymfodrenáž dolních končetin, hýždí, boků a břicha, včetně základního 

manuálního ošetření (uvolnění center, sběrných uzlin…) celkem 60 min.  .................... 230,00 Kč 

celková manuální lymfodrenáž ........................ celkem 120 min.  ................................... 700,00 Kč 

manuální lymfodrenáž dolních končetin ........... celkem 45 min.  .................................... 450,00 Kč 

manuální lymfodrenáž horních končetin ........... celkem 45 min.  .................................... 450,00 Kč 

 

 
 

Dermatokosmetologická ambulance 
 
Elektrokoagulace – indikované nádory hradí zdravotní pojišťovna 
Tekutý dusík – hradí zdravotní pojišťovna 
Acetonová kaše: 
obličej ............................................................................................................................... 100,00 Kč 

výstřih .............................................................................................................................. 150,00 Kč 

záda ................................................................................................................................. 200,00 Kč 

břicho ............................................................................................................................... 200,00 Kč 

Elektrokauter: 
1 léze ................................................................................................................................. 50,00 Kč 

do 3 lézí ........................................................................................................................... 150,00 Kč 

anestezie ........................................................................................................................... 50,00 Kč 

Klasická excize se suturou: 
1 ošetření ......................................................................................................................... 500,00 Kč 

anestezie ........................................................................................................................... 50,00 Kč 

Excize rotačním skalpelem: 
1 ošetření ......................................................................................................................... 500,00 Kč 

anestezie ........................................................................................................................... 50,00 Kč 

Exkochleace: 
1 léze ................................................................................................................................. 50,00 Kč 

2-3 léze ............................................................................................................................ 150,00 Kč 

Chemický peeling: 
1 ošetření ....................................................................................................................... 1000,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oční   
 
Na očním oddělení lze platit elektronickou platební kartou. 
 
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu (odškodnění za bolest) ................................................... 150,00 Kč 

Administrativní výkon, zpráva pro účast na rekondici a rekreaci ...................................... 70,00 Kč 

Vyšetření – řidičský, zbrojní, pilotní průkaz ..................................................................... 800,00 Kč 

 
 
První aplikace kontaktních čoček + poučení ................................................................... 300,00 Kč 

 
Individuální operace katarakty - pro samoplátce a cizince 

Operace šedého zákalu včetně kvalitní monofokální nitrooční čočky ........................ 15 500,00 Kč 

Monofokální asférická nitrooční čočka ......................................................................... 2 600,00 Kč 

Nadstandardní torická monofokální nitrooční čočka .................................................... 8 000,00 Kč 

Nadstandardní pseudoakomodační nitrooční čočka .................................................. 10 000,00 Kč 

Nadstandardní multifokální nitrooční čočka ............................................................... 18 500,00 Kč 

Nadstandardní multifokální torická nitrooční čočka .................................................... 26 000,00 Kč 

 

Platba za kosmetické operační zákroky  
xantelasma (1 léze) ......................................................................................................... 800,00 Kč 

xantelasma pro zaměstnance NK ................................................................................. 500,00 Kč 

operace horních víček obou očí ................................................................................... 6 000,00 Kč 

operace dolních víček obou očí .................................................................................... 7 000,00 Kč 

operace horních víček obou očí pro zaměstnance NK .............................................. 4 000,00 Kč 

operace dolních víček obou očí pro zaměstnance NK ............................................... 5 000,00 Kč 

excize ložiska s použitím vysokofrekvenčního nože (1 léze) .......................................... 500,00 Kč 

excize ložiska s použitím vysokofrekvenčního nože (1 léze) pro zaměstnance NK ..... 200,00 Kč 

s použitím klasické krvavé operační techniky (1 léze) .................................................... 400,00 Kč 

s použitím klasické krvavé operační techniky (1 léze) pro zaměstnance NK ............... 200,00 Kč 

 

aplikace uzávěrů odvodných slzných cest (metoda syndromu suchého oka): 
dočasné (vstřebatelné) uzávěry ............................. 1 uzávěr ........................................... 580,00 Kč 

trvalé (nevstřebatelné) uzávěry .............................. 1 uzávěr ........................................ 1 100,00 Kč 

 
  

 
 
 
 

OKB – oddělení klinické biochemie        
 

Nabídka laboratorního vyšetření 
 
Upraveno dokumentem SOPT-OKB/19 "Účtování laboratorních výkonů mimo zdravotní 
pojištění": 
 

drogový screening, cena za provedení 1 testu.................................................................. 50,00 Kč 

peptest (pepsin ve slinách), cena za provedení 1 testu .................................................. 750,00 Kč 

  
Ostatní laboratorní vyšetření dle aktuální nabídky (viz Žádanka na laboratorní vyšetření – 
LAB 008) v bodové hodnotě dle platného Seznamu zdravotních výkonů. 
 
 



 
 

OOP 
 

jednolůžkový pokoj (vybaven TV, lednicí a rychlovarnou konvicí) ............... 150,00 Kč/den pobytu 

U výše uvedené položky je den příjmu a propuštění započítán jako 1 den! 
 
 

ORL 
       
plastika boltců v lokální anestezii za hospitalizace ....................................................... 6060,00 Kč 

plastika boltců v lokální anestezii bez hospitalizace .................................................... 4 600,00 Kč 

plastika boltců v celkové anestezii za hospitalizace .................................................... 11880,00 Kč 

uvuloplastika za hospitalizace ....................................................................................... 7910,00 Kč 

uvuloplastika jako součást jiných operačních výkonů ................................................... 3980,00 Kč 

uvuloplastika v lokální anestezii bez hospitalizace ....................................................... 3520,00 Kč 

operace tvrdého a měkkého nosu .............................................................................. 12 310,00 Kč 

perforace ušních boltců spojená se zavedením náušnic (2 x 150,00 Kč)  ...................... 300,00 Kč 

lůžko pro doprovod s dítětem mladším 6 let ........................................................................ zdarma 

lůžko pro doprovod s dítětem starším 6 let (na stejném pokoji) ............................... 200,00 Kč/den 

(den příjmu a propuštění se započítává jako jeden den) 

 

 

Ortopedie 
 

jednolůžkový pokoj (WC, sprcha, TV) .......................................................... 400,00 Kč/den pobytu 

dvoulůžkový pokoj (WC, sprcha, TV) ........................................................... 200,00 Kč/den pobytu 

 

U výše uvedené položky je den příjmu a propuštění započítán jako 1 den! 

 

Patologie 
 

uložení zemřelých do 48 hodin  ........................................................................................... zdarma 

uložení zemřelých od 48 hodin ................................................. 280,00 Kč/ za každý započatý den 

 

 

Plicní 
 

spirometrie - bez doporučení, rizikové profese - na přání zaměstnavatele .................... 305,00 Kč 

očkování nerizikových dětí proti TBC - na přání rodičů…MX test + BCG vakcína .......... 520,00Kč 

 

Ostatní vyšetření samoplátců se řídí seznamem zdravotnických výkonů zdravotní pojišťovny 

a jejich bodového ohodnocení. 

 
 
 



 
 

Prádelna - praní prádla pro soukromé subjekty a zaměstnance  
 
název             manipulační poplatek  cena za praní 

prostěradlo  ............................................................. 8,50 Kč  .............................................. 8,50 Kč 

podložka ................................................................. 9,10 Kč ............................................... 6,90 Kč 

povlak na přikrývku ................................................. 7,30 Kč ............................................. 10,70 Kč 

povlak na polštář .................................................... 6,60 Kč ............................................... 5,40 Kč 

ručník plátěný ......................................................... 5,10 Kč ............................................... 4,90 Kč 

utěrka ...................................................................... 1,10 Kč ............................................... 4,90 Kč 

rouška střední ......................................................... 5,80 Kč ............................................... 4,20 Kč 

rouška velká ........................................................... 4,10 Kč ............................................... 6,90 Kč 

návleky na obuv ...................................................... 1,80 Kč ............................................... 4,20 Kč 

drobnosti - ubrousek ............................................... 1,80 Kč ............................................... 4,20 Kč 

plena ....................................................................... 1,80 Kč ............................................... 4,20 Kč 

ručník froté .............................................................. 6,10 Kč ............................................... 5,90 Kč 

ubrus ....................................................................... 9,10 Kč ............................................... 6,90 Kč 

plášť lékařský......................................................... 12,70 Kč ............................................ 12,30 Kč 

košile lékařská, halena sester ............................... 12,70 Kč ............................................ 12,30 Kč 

kalhoty lékařské ..................................................... 12,70 Kč ............................................ 12,30 Kč 

šaty sester ............................................................. 12,70 Kč ............................................ 12,30 Kč 

halena operační ...................................................... 7,50 Kč ............................................... 8,50 Kč 

kalhoty operační ..................................................... 6,50 Kč ............................................... 7,50 Kč 

tričko ....................................................................... 4,60 Kč ............................................... 5,40 Kč 

ručník froté malý ..................................................... 1,80 Kč ............................................... 5,20 Kč 

prostěradlo froté ..................................................... 4,60 Kč ............................................. 10,40 Kč 

sedák na židli .......................................................... 4,60 Kč ............................................. 10,40 Kč 

mikina ..................................................................... 4,50 Kč ............................................. 16,50 Kč 

osuška froté ............................................................ 4,10 Kč ............................................... 6,90 Kč 

bunda zimní ........................................................... 10,00 Kč ............................................ 36,00 Kč 

deka ........................................................................ 7,10 Kč ............................................. 42,90 Kč 

sukně ...................................................................... 9,00 Kč ............................................. 16,00 Kč 

 
 
 

RDG             
 
RTG hrudníku (vstupní a výstupní prohlídky do zaměstnání) ......................................... 196,00 Kč 

mamografické vyšetření .................................................................................................. 665,00 Kč 

(jedná se o vyšetření, kdy neuplynula lhůta stanovená zdravotní pojišťovnou, tj. 2 roky – 5 dnů) 
UZV prsou........................................................................................................................ 300,00 Kč 

CD nosič (vypálení a zpracování kopie dokumentace) ..................................................... 50,00 Kč 

 
 
 
 
 



 
 

Rehabilitace                                                 

Rekondiční program pro veřejnost. Probíhá v úterý, středu a čtvrtek v odpoledních hodinách. 
Nutné předchozí objednání na tel.: 518 601 567 nebo 518 601 048 

masáž částečná (šíje, bederní oblast nebo končetiny) ................................................... 120,00 Kč 

masáž klasická celá záda ................................................................................................ 170,00 Kč 

masáž klasická celá (záda + končetiny horní i dolní) ...................................................... 320,00 Kč 

masáž klasická celá (záda + horní nebo dolní končetiny) ............................................... 250,00 Kč 

masáž klasická končetin (obou horních nebo obou dolních) .......................................... 120,00 Kč 

předehřátí - parafín .......................................................................................................... 100,00 Kč 

předehřátí - rašelina ........................................................................................................ 100,00 Kč 

lymfomasáž 30 min. ......................................................................................................... 150,00 Kč 

lymfodrenáž dolní končetiny 60 min. ............................................................................... 400,00 Kč 

lymfodrenáž horní končetiny 60 min. ............................................................................... 350,00 Kč 

sauna (vč. prostěradla). ..................................................................................................... 90,00 Kč 

celotělová vířivka ............................................................................................................. 150,00 Kč 

podvodní masáž. ............................................................................................................. 170,00 Kč 

částečná vířivka (dolní nebo horní končetiny). .................................................................. 80,00 Kč 

skotský střik. ...................................................................................................................... 80,00 Kč 

zábal (po cel. vířivce, podvodní masáži, skot. střiku). ....................................................... 20,00 Kč 

plavání v bazénu 30 min.................................................................................................... 50,00 Kč 

plavání dětí v bazénu (do 15 let) . ..................................................................................... 25,00 Kč 

skupinové cvičení v bazénu.................................................................................... 40,00 Kč/osobu 

individuální léčebná tělesná výchova v bazénu 15 min. ................................................. 112,00 Kč 

léčebná tělesná výchova skupinová. ................................................................................. 50,00 Kč 

cvičení na přístrojích ............................................................................................. 20,00 Kč/15 min. 

cvičení v těhotenství  ......................................................................................................... 50,00 Kč 

cvičení v těhotenství v bazénu .......................................................................................... 50,00 Kč 

cvičení v těhotenství a zároveň v bazénu ......................................................................... 80,00 Kč 

skupinová léčebná tělesná výchova na míčích ................................................................. 50,00 Kč 

skupinová léčebná tělesná výchova s pružnými tahy ....................................................... 50,00 Kč 

skupinová léčebná tělesná výchova - jóga ........................................................................ 50,00 Kč 

LTV skupinové (1 - 6 osoby) metodou SM systému  ............................................. 80,00 Kč/osobu 

LTV Pilates skupinové ............................................................................................ 50,00 Kč/osobu 

Lymfostim – 1 končetina .................................................................................................. 100,00 Kč 

Lymfostim – kalhoty (obě DK, zadek, břicho) – lymfodrenáž – 30 min ........................... 100,00 Kč 

Lymfostim – kalhoty celulitida – 50 min ........................................................................... 150,00 Kč 

laserterapie – 1 sezení (10 min.)  .....................................................................................  60,00 Kč 

léčba tinitu (sluchový šelest) 15 min. ................................................................................  80,00 Kč 

akupunktura (první a každé další sezení) ......................................................................  150,00 Kč 

1x terapie rázovou vlnou ................................................................................................. 250,00 Kč 

 

Léčba ženské sterility dle Mojžíšové: 

1. návštěva (instruktáž o léčbě pro oba manžele, kineziologický rozbor / zhodnocení 

svalového aparátu/, nácvik cviků pro muže, nácvik cviků pro ženy) ............................... 200,00 Kč 

2. a další návštěvy (předehřátí - solux, kontrola domácího cvičení) dle vyšetření 
fyzioterapeuta (masáž a postisometrická relaxace pánevního dna, mobilizace kostrče, 
mobilizace žeber, mobilizace krční a bederní páteře, mobilizace pánve): 
ošetření do 20 minut  ....................................................................................................... 100,00 Kč 

ošetření do 30 minut  ....................................................................................................... 150,00 Kč 

ošetření do 40 minut  ....................................................................................................... 220,00 Kč 

nájem za tělocvičnu  ................................................................................................ 100,00 Kč/hod. 



 
 

 
Baňkování: 
šíje a dekolt ..................................................................................................................... 100,00 Kč 

šíje a hrudník ................................................................................................................... 100,00 Kč 

celá záda a dekolt ............................................................................................................ 230,00 Kč 

bedra ................................................................................................................................ 100,00 Kč 

celá záda ......................................................................................................................... 180,00 Kč 

stehna a hýždě (proti celulitidě)  ...................................................................................... 200,00 Kč 

1 pata a chodidlo  .............................................................................................................. 50,00 Kč 

 
Baňkování v kombinaci s klasickou masáží 
šíje a dekolt ..................................................................................................................... 200,00 Kč 

bedra ................................................................................................................................ 200,00 Kč 

celá záda ......................................................................................................................... 300,00 Kč 

stehna a hýždě (proti celulitidě)  ...................................................................................... 300,00 Kč 

tejpování (vyšetření a aplikace)  ........................................................ 100,00 Kč + použitý materiál 

 

Rehabilitace – lůžkové oddělení 

Kyjov, 1 lůžkový pokoj s WC a umyvadlem  ................................................. 150,00 Kč/den pobytu 

Veselí nad Moravou, 1 lůžkový pokoj s WC a umyvadlem  ......................... 150,00 Kč/den pobytu 

U všech výše uvedených položek je den příjmu a propuštění započítán jako 1 den! 
 
 

Urologie 

 
1 lůžkový pokoj (WC, sprcha, televize, lednička)  ........................................ 500,00 Kč/den pobytu 

U výše uvedené položky je den příjmu a propuštění započítán jako 1 den! 

 
 

Závodní ambulance - ambulance praktického lékaře 
 
vyšetření a posouzení způsobilosti k řízení motor. vozidel  ............................................ 300,00 Kč 

vyšetření a posouzení způsobilosti k řízení motor. vozidel řidiče důchodce ................... 150,00 Kč 

vyšetření a posouzení způsobilosti k nošení a držení střelné zbraně  ............................ 300,00 Kč 

vyšetření pro profesní účely, vyšetření sportovců, zájm. činnosti  .................................. 250,00 Kč 

vyšetření a potvrzení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství ......................... 100,00 Kč 

vyšetření předoperační základní před výkony nehrazenými zdravotní pojišťovnou např. 

interrupce, kosmetické výkony apod.  ............................................................................. 300,00 Kč 

vyšetření a vypsání návrhu pro lázeňskou léčbu – samoplátci ....................................... 250,00 Kč 

vyšetření a posouzení zdrav. stavu pro cestu do zahraničí s písemným závěrem ......... 300,00 Kč 

zpráva o zdravotním stavu pro soud ............................................................................... 250,00 Kč 

zpráva o úrazu pro pojišťovnu (odškodnění za bolest, ztížené společenské uplat.) ....... 150,00 Kč 

zpráva o zdravotním stavu pro pojišťovnu při uzavírání pojistky .................................... 200,00 Kč 

vypracování posudku o bolestném při úraze ................................................................... 150,00 Kč 

admin. výk. á 10 min, zpráva pro účast na rekondici a rekreaci, potvrzení pro školy ....... 70,00 Kč 

 

Pracovnělékařské služby pro smluvní organizace: 
prohlídka pro zaměstnavatele (vstupní, periodická, mimořádná)*  ................................. 500,00 Kč 
povinné očkování pro inf. nemocem podle zvl. předpisů (bez ceny očkovací látky) ....... 150,00 Kč 
dohled nad pracoviště zaměstnavatele ............................................................... 1240,00 Kč /úkon 



 
 

hodnocení vlivu konkrétních pracovních podmínek  
a rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců .................................................... 413,00 Kč/posudek 
účast na rozboru vniku a příčin prac. úrazů nebo nemocí z povolání ...................... 300,00 Kč/hod 
odborné poradenství-podpora zdraví a sociální pohody zaměstnanců ................... 300,00 Kč/hod 
výcvik a výchova zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví ........................ 300,00 Kč/hod 
 
*cena nezahrnuje vyšetření a výkony indikované poskytovatelem pracovnělékařských služeb u jiného poskytovatele 
zdravotních služeb, jestliže nejsou tyto výkony stanoveny obecně závaznými právními předpisy jako povinná součást 
pracovnělékařské prohlídky.  

 

 

Zdravotnická dopravní služba (sazba vč. DPH)  
 
Sazba za přepravu za účelem odborného vyšetření, popř. hospitalizace, která není indikována 
ošetřujícím lékařem a provedená v rámci přepravy pacientů na žádost fyzické osoby: 
Kyjov - Brno  ....................................................................... 300,00 Kč/cesta; 500,00 Kč/tam i zpět 

Bzenec - Brno  .................................................................... 350,00 Kč/cesta; 600,00 Kč/tam i zpět 

Veselí nad Moravou - Brno  ................................................ 400,00 Kč/cesta; 700,00 Kč/tam i zpět 

obvod města Kyjov, Veselí nad Moravou (imobilní pacient)  ................................ 150,00 Kč/cesta  

obvod města Kyjov, Veselí nad Moravou (mobilní pacient)  ................................... 50,00 Kč/cesta  

region Kyjovsko, Veselsko .................................................................................... 200,00 Kč/cesta 

použití sanitního vozidla pro neindikovanou přepravu  ............................................... 15,00 Kč/km 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rodinné pasy 
 

Slevy poskytované příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje v oblasti 
zdravotnictví v rámci projektu Rodinné pasy 

 
Rada Jihomoravského kraje Usnesením 695/13/R10 ze dne 21. 2. 2013 v souladu 
s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 3. 2013: 
 
u k l á d á  Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci, poskytovat držitelům Rodinného pasu 
slevy:  

 
Sleva ve výši 50%:        příplatek za nadstandardní pokoj 
                                     doprovod hospitalizovaného dítěte staršího 6 let 
                                     mamografické vyšetření 
                                     ultrazvukové vyšetření 
                                     otec u porodu 
                                   
Sleva ve výši 10%:                stravování doprovodu hospitalizovaného dítěte staršího 6 let 
                                     rehabilitace 
 
u k l á d á  Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci, poskytovat držitelům Senior pasu slevy:  

 
Sleva ve výši 10%:  rehabilitace 
 
 
1. Ve všech případech se jedná o služby nebo výkony nehrazené (ani částečně) z veřejného 

zdravotního pojištění. 
2. Slevy jsou poskytovány jen v případech, kdy službu nebo výkon příspěvková organizace 

poskytuje. 
3. Sleva se vyčíslí z cen stanovených v rámci oficiálního ceníku služeb nebo výkonů 

nehrazených z veřejného zdravotního pojištění individuálně stanoveného každou 
příspěvkovou organizací. 

4. Sleva se poskytuje držitelům Rodinných pasů s trvalým bydlištěm ve všech krajích v ČR, 
které jsou do tohoto projektu zapojeny (kromě Jihomoravského kraje také např. Kraj 
Vysočina a Olomoucký kraj). 


