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Interní lůžkové oddělení  

EKG v rámci vyšetření nehrazeného ze zdrav, pojištění + popis 250 

Gynekologicko-porodnické lůžkové oddělení – nadstandartní 
ubytování 

 

Nadstandardní jednolůžkový pokoj  
Vybavení: vlastní sprcha a WC, lednice, televize, elektricky ovládané 
polohovací lůžko, rozkládací křeslo pro doprovod, přebalovací pult pro 
novorozence, solární lampa, klimatizace 
Gynekologická klientka 
Rodička – jednorázové pomůcky nehrazené z veřejného zdrav. pojištění 
(jednorázové plenky, kosmetika pro novorozence, jednorázové kalhotky pro 
rodičku, hygienické vložky) 

 
 
 
 

1 490/ den 
1 690/ den 

Nadstandardní dvoulůžkový pokoj  
Vybavení: vlastní sprcha a WC, lednice, televize, polohovací lůžka, 
přebalovací pult pro novorozence 
Gynekologická klientka 
Rodička – jednorázové pomůcky nehrazené z veřejného zdrav. pojištění 
(jednorázové plenky, kosmetika pro novorozence, jednorázové kalhotky pro 
rodičku, hygienické vložky) 

 
 
 

600/den 
700/den 

Třílůžkový pokoj 
Vybavení: vlastní sprcha a WC, klimatizace, televize, lednice, přebalovací pult 
pro novorozence 
Gynekologická klientka 
Rodička – jednorázové pomůcky nehrazené z veřejného zdrav. pojištění 
(jednorázové plenky, kosmetika pro novorozence, jednorázové kalhotky pro 
rodičku, hygienické vložky) 

 
 
 

0/den 
200/den 

Čtyřlůžkový pokoj  
Vybavení: vlastní sprcha a WC, televize, lednice, přebalovací pult pro 
novorozence, u některých pokojů klimatizace 
Gynekologická klientka 
Rodička – jednorázové pomůcky nehrazené z veřejného zdrav. pojištění 
(jednorázové plenky, kosmetika pro novorozence, jednorázové kalhotky pro 
rodičku, hygienické vložky) 

 
 
 

0/den 
100/den 

UPT (umělé přerušení těhotenství)  

Vyšetření před UPT včetně sepsání žádosti (gynekologické vyšetření, USG 
vyšetření) 

700 

Mini UPT včetně ambulantního vyšetření 4 200 

Mini UPT bez ambulantního vyšetření 3 500 

Velká UPT včetně ambulantního vyšetření 4 800 

Velká UPT bez ambulantního vyšetření 4 200 

UPT: vyšetření krevní skupiny (nad 8. Týden gravidity) 600 

UPT: aplikace Imunoglobinu anti D (Rh negat., klienta nad 8. Týden gravidity) 1 300 

Potratová pilulka Mifegyne/Mispregnol 4 000 

Nitroděložní tělísko Mirena  5500 

Nitroděložní tělísko Gold  1500 

Použití inhalační analgesie k zavedení nitroděložního tělíska (do 10 minut 300 
Kč) 

350 

Zavedení vlastního (doneseného) nitroděložního tělíska 700 

mailto:nemocnice.ner@mediterra.cz
http://www.nemocnice-neratovice.cz/


 

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE NERATOVICE 
(výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) 

s účinností od 1.1.2020 
 

ALMEDA, a.s., Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11  NERATOVICE 

IČ 25079174, DIČ CZ699001224, IČZ 25310000 
tel.: 315 637 111, fax: 315 684 215, e-mail: nemocnice.ner@mediterra.cz, www.nemocnice-neratovice.cz 

bankovní spojení: č. účtu  3123700019/7910 

2/5 

 

 

Porod  

Epidurální analgezie na přání rodičky/klientky 1 500 

Porod klientek ze zemí mimo EU a EHP bez zdravotního pojištění  

Spontánní porod (poplatek zahrnuje VIP kartu programu Mama Care+) 46 000 

Porod císařským řezem (poplatek zahrnuje VIP kartu programu Mama Care+) 56 000 

Ostatní zdravotnické služby  

LIQUID BASED CYTOLOGY - "LBC" (cytologie v tekuté bázi) 500 

Poplatek za prohlídku porodnice max. 2 osoby (edukace porodní asistentky, 
propagační materiály) 

100  

Vyšetření neakutní, mimo ordinační hodiny – po předchozí domluvě 
s konkrétním lékařem 

300 

Sterilizace laparoskopicky na vlastní žádost 11 000 

Labioplastika (plastická úprava stydkých pysků) 10 000 

Screeningové vyšetření v I. trimestru těhotenství 1 200 

UZ vyšetření nad limit zdravotného pojištění 400 

CTG vyšetření nad limit zdravotného pojištění 300 

Využití velké solární lampy v průběhu hospitalizace 100 

Screening karta pro novorozence při předčasném odchodu z GPO 200 

Fotografie z ultrazvuku  60  

Zástava laktace na vlastní žádost klientky v průběhu hospitalizace 350  

Použití jednorázových vyšetřovacích zrcadel 50 

Aplikace léku mimo ordinační dobu gyn. ambulance na žádost jiného 
zdravotnického zařízení, event. soukromého lékaře 

100 

Předpis postkoitální hormonální antikoncepce mimo ordinační dobu 100  

Zavedení IUD – výkon v celkové anestezii 1 200  

Kalhotky porodnické 20 

Klobouček kontaktní – pomůcka pro kojení  160  

Strava pro ubytovaného rodinného příslušníka 150  

Hyalobarrier gel Endo 1 x 10 ml 3 500 

Posun menstruace na vlastní žádost s vystavením receptu 150 

Edukace osob blízkých  50 

Obal na placentu - dvojitý 50 

Podrobné morfologické hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru 
těhotenství 

1 000 

ENTONOX – inhalační analgetikum při porodu 500,-Kč/30 
minut 

Odběr GBS nad rámec zdravotního pojištění 400,-Kč 

mailto:nemocnice.ner@mediterra.cz
http://www.nemocnice-neratovice.cz/


 

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE NERATOVICE 
(výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) 

s účinností od 1.1.2020 
 

ALMEDA, a.s., Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11  NERATOVICE 

IČ 25079174, DIČ CZ699001224, IČZ 25310000 
tel.: 315 637 111, fax: 315 684 215, e-mail: nemocnice.ner@mediterra.cz, www.nemocnice-neratovice.cz 

bankovní spojení: č. účtu  3123700019/7910 

3/5 

 

 

Gynekologická ambulance Premium  

Program Mama Care 3 000 

Program Mama Care+ 5 000 

Program Lady Care 2 500 

Program Lady Care+ 4 500 

Vyšetření 4D ultrazvukem 
V případě zakoupení programu Mama Care lze uplatnit slevu 300,- Kč 1 200 

Kožní ambulance  

Odstranění seborrhoických bradavic a figromů 

 1. – 3. Bradavice 
 4. – 6. Bradavice 
 7. – 9. Bradavice 
 Každá další bradavice 

Lokální anestezie (dle množství) 

 
200 
300 
400 

20 
50 – 100 

Ošetření biostimulačním laserem 
Jizvy 

 Jedno ošetření 10 min. 
 Jedno ošetření 20 min.        

(doporučeno 8 až 10 ošetření během jedné léčebné kúry) 
Akné 

 Ošetření obličeje 20 min. 
 Ošetření zad, dekoltu 30 min.  

(doporučeno 8 až 10 ošetření během jedné léčebné kúry) 
Opary 

 Jedno ošetření 10 min. 
 Jedno ošetření 20 min. 

(doporučeno 5 až 10 ošetření během jedné léčebné kúry) 
Bércový vřed 

 Jedno ošetření 30 min. 
(doporučeno 1 až 2 vyšetření týdně do vyléčení vředu) 

Omlazení pleti (rejuvence) 

 Jedno ošetření 20 min. (aplikace gelové masky + laserové ošetření) 
(doporučeno 5 až 6 ošetření během jedné léčebné kúry) 

 
 

100 
150 

 
 

200 
300 

 
 

100 
150 

 
 

200 
 

350 
 

Oční ambulance  

Vyšetření zraku na řidičský průkaz 200 

Vyšetření zraku + potvrzení pro zaměstnavatele 200 

Odstranění seborrhoických bradavic 
1 - 3 bradavice 
4 - 6 bradavic 
7 – 9 bradavic 

 
200 
300 
400 

OCT (optická koherenční tomografie) sítnice, zrakového nervu - 1 oko 250 
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Administrativní služby Cena vč. DPH* 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace  

Nahlížení do zdravotnické dokumentace aktuálně ošetřovaného klienta 
osobami, které k tomu mají výslovný souhlas klienta (hradí se čas spojený 
s nahlížením do dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka) 

70 (za každých 
započatých 20 

min.) 
 

Nahlížení klientem do zdravotnické dokumentace, která je již uložena 
v nemocničním archívu (hradí se práce spojné s přípravou dokumentace 
k nahlédnutí, její vyhledání v archívu a transport na oddělení) a za čas spojený 
s nahlížením do dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka 

100 (za 
manipulaci) 

 
70 (za každých 
započatých 20 

minut) 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, která je již uložena v nemocničním 
archívu, jinými osobami s výslovným souhlasem klienta (hradí se práce spojené 
s přípravou dokumentace k nahlédnutí, její vyhledání v archívu a transport na 
oddělení) a za čas spojený s nahlížením do dokumentace v přítomnosti 
zdravotnického pracovníka 

100 (za 
manipulaci) 

 
70 (za každých 
započatých 20 

minut) 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého klienta oprávněnými 
osobami (hradí se práce spojené s přípravou dokumentace k nahlédnutí, její 
vyhledání v nemocničním archívu a transport na oddělení) a za čas spojený 
s nahlížením do dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka 

100 (za 
manipulaci) 

70 (za každých 
započatých 20 

minut) 

Výpisy a opisy zdravotnické dokumentace  

Vyhledání zdravotnické dokumentace již uložené v nemocničním archívu, 
transport na oddělení- manipulace 

100 

Vyhledání a zapůjčení RTG snímku 50 

Zpracování výpisu nebo opisu zdravotnické dokumentace 200 

Dokumentace RTG pro vlastní potřebu na CD 100 

Dokumentace vyžádaná ošetřujícím lékařem na CD 100 

Kopie zdravotnické dokumentace  

Kopie A4, jednostranná 5 

Kopie A4, oboustranná 6 

Kopie A3, jednostranná 10 

Kopie A3, oboustranná 12 

Manipulační poplatek za pořízení kopií dokumentace 

 Do 10 - ti stran 
 Od 11 - ti do 50 - ti stran 
 Nad 50 stran 

Pozn.: za stranu je považována každá, byť i částečně popsaná strana listu 
dokumentace. 

 
 50 

 200 
 500 
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Další administrativní úkony  

Vystavení duplikátu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. 
„neschopenka“), Rozhodnutí o potřebě ošetřování (tzv. „ošetřovačka“) apod. 

120 

Provedení změny v Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (v tzv. 
„neschopence“) nebo v Rozhodnutí o potřebě ošetřování (v tzv. „ošetřovačce) 
apod. 

180 

Vyplnění formuláře pro pojišťovnu apod. (bolestné, ztížení společenského 
uplatnění apod.) 

300 

Komplikovanější zhodnocení (nad 30 minut práce) 360 

Vyšetření vyžádaná Městskou policií a Policií ČR  

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní 
krve 

230 

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 200 

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití či podání návykových a 
psychotropních látek, mimo alkoholu (cílené vyšetření interním lékařem) 

500 

Prohlídka osoby před umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 200 

Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (příloha 
k faktuře) 

80 

Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby, zpracovaná na podkladě 
zdravotnické dokumentace 

250 

 
* Uvedené ceny jsou včetně DPH stanoveného dle platného zákona o DPH. 
 

Veškeré výše uvedené poplatky mohou klienti hradit výhradně těmito způsoby, a to: 

 Úhradou v hotovosti na recepci nemocnice 
 Platební kartou na recepci nemocnice 
 Převodem na bankovní účet nemocnice, vedeného u Deutsche Bank, č. účtu 

3123700019/7910 (pouze po sepsání Uznání dluhu klienta!). Pro snadnější identifikaci 
platby je vhodné uvést jako variabilní symbol rodné číslo klienta 
 

 
 
 
 
V Neratovicích dne  1.1.2020 
 
 
 
 
 
David, Kosák, MSc., provozní ředitel 
ALMEDA, a.s., Nemocnice Neratovice 
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