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  Název služby 
Cena v Kč 
vč. DPH* 

Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou  

Lékařská prohlídka klienta v zájmu právnické nebo fyzické osoby, včetně 
výpisu z dokumentace (vstupní, periodická, výstupní prohlídka, předoperační 
vyšetření samoplátce, řidičský, zdravotní a zbrojní průkaz, lázeňský poukaz).  

500 

Klinické vyšetření osoby s podezřením na alkohol  
(spojený s odběrem krve) 

285 

Vystavení potvrzení o vyšetření HIV 1+2 80 

Opis pitevního nálezu: 1 strana 100 

Opis pitevního nálezu: další strana 25 

Administrativní výkon do 10 min. 
zahrnuje: plná moc pro výplatu důchodů, vyjádření lékaře k žádosti do ÚSP, 
výpis z dokumentace pro právnické nebo fyzické osoby, jiné potvrzení na 
žádost fyzické osoby výpisem z dokumentace, vyhledávání dat z 
dokumentace 

100 

Administrativní výkon nad 10 min. 
zahrnuje: plná moc pro výplatu důchodů, vyjádření lékaře k žádosti do ÚSP, 
výpis z dokumentace pro právnické nebo fyzické osoby, jiné potvrzení na 
žádost fyzické osoby výpisem z dokumentace, vyhledávání dat z 
dokumentace 

200 

Administrativní výkon nad 10 min. zpracovaný do 24 hodin 
zahrnuje: plná moc pro výplatu důchodů, vyjádření lékaře k žádosti do ÚSP, 
výpis z dokumentace pro právnické nebo fyzické osoby, jiné potvrzení na 
žádost fyzické osoby výpisem z dokumentace, vyhledávání dat z 
dokumentace 

300 

Vyhotovení fotokopie přineseného dokladu (cena za 1 list) 10 

Neurologické vyšetření pro řidiče z povolání  400 

EEG 1055 

Výpis z dokumentace pro právnické nebo fyzické osoby 100 

A4 kopie zdravotnické dokumentace jednostranná černobílá 15 

A4 kopie zdravotnické dokumentace oboustranná černobílá 30 

A3 kopie zdravotnické dokumentace jednostranná černobílá 30 

A3 kopie zdravotnické dokumentace oboustranná černobílá 60 

Zjištění hodiny narození z archívu NM Mělník 100 

Vyšetření vyžádaná Policií ČR  

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

230 

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 189 

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

491 

Prohlídka osoby před umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy 189 

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

78 

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

235 
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Chirurgické oddělení  

Chirurgické drobné výkony v místním znecitlivění na žádost pacienta (bez 
zdravotní indikace) 

400 

Skleroterapie žilních spojek a reziduí po operaci varixů 500 

Skleroterapie metličkových nebo retikulárních varixů, hemangiomů 500 

Aplikace léku ke skleroterapii Aethoxysklerol – 1 dávka 60 

Operace varixů dolních končetin (křečových žil) radiofrekvenční metodou 
(RFA) 

 

                                                        - jedna končetina  16.000 

                                                        - obě končetiny  20.000 

Operace hemoroidů (RFA) radiofrekvenční metodou 4.000 

Operace žlučníku metodou NOTES 10.000 

Kineziology TAPING:  

- vyšetření a aplikace 100 

- tejpování malých částí těla 50 

- tejpování velkých částí těla 100 

Plastové fixace*:  

Obvaz cirkulární – prsty, ruka, předloktí - DĚTI 260 

Obvaz cirkulární – prsty, ruka, předloktí - DOSPĚLÍ 530 

Obvaz cirkulární – celá horní končetina - DĚTI 400 

Obvaz cirkulární – celá horní končetina - DOSPĚLÍ 650 

Obvaz cirkulární – noha, bérec - DĚTI 400 

Obvaz cirkulární – noha, bérec - DOSPĚLÍ 950 

Obvaz cirkulární – na dolní končetině  - DĚTI 350 

Obvaz cirkulární – na dolní končetině - DOSPĚLÍ 950 

Dlaha fixační – předloktí - DĚTI 150 

Dlaha fixační – předloktí - DOSPĚLÍ 260 

Dlaha fixační – bérec - DĚTÍ 260 

Dlaha fixační – bérec - DOSPĚLÍ 450 

* Konečné ceny plastových fixací se mohou lišit dle individuálních rozdílů ve 
velikosti a množství spotřebovaného materiálu 

 

Urologie  

Žádost o sterilizaci  300 

Sterilizace v lokální anestezii – zneprůchodnění chámovodů na vlastní žádost 
(ne ze zdravotních důvodů, v souladu se Sb.373/2011) 

5.000 

Chirurgické drobné výkony v místním znecitlivění (piercing, aj.) 400 

Odstranění předkožky na vlastní žádost (bez zdravotní indikace)  4.500 

Neurologie   

Základní ošetření EMG (karpální tunel obou horních končetin) pro samoplátce 1.527 

Vyšetření EMG (karpální tunel – vyšetření jednoho nervu) na vyžádání 
zaměstnavatele 

888 
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Ambulance cestovní medicíny a tropického lékařství, očkovací 
centrum 

 

Komplexní vyšetření infektologem na žádost klienta bez zdravotní indikace 473 

Klinické komplexní vyšetření před cestou na vyžádání 250 

EKG (rizikové osoby, extrémní sporty během cesty) na vlastní žádost bez 
zdravotní indikace 

40 

Spirometrie (rizikové osoby, extrémní sporty během cesty) bez zdravotní 
indikace 

100 

Aplikace vakcíny spojená s vyšetřením 100 

Konzultace lékárničky a antimalarické profylaxe, předpis antimalarik 100 

Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 100 

Vyšetření protilátek proti kl. meningoencefalitidě (lgG) 545 

Vyšetření protilátek proti tetanu (lgG) 545 

Vyšetření protilátek proti virové hepatitidě A (anti HAV total) 429 

Vyšetření protilátek proti virové hepatitidě B (anti Hbs) 318 

Ostatní vyšetření protilátek na vyžádání aktuálně dle laboratoře  

Vakcína FSME-IMMUN 0,5ml 715 

Vakcína FSME-IMMUN 0,25ml  650 

Vakcína AVAXIM 1050 

Vakcína TWINRIX ADULT 1470 

Vakcína BOOSTRIX 680 

Vakcína MENINGOCOCCAL A+C 410 

Vakcína MENVEO 1350 

Vakcína PNEUMO 23 615 

Vakcína PREVENAR 13 1460 

Vakcína STAMARIL 845 

Vakcína TETANOL PUR 165 

Vakcína TYPHIM 540 

Vakcína VERORAB 450 

Vakcína PRIORIX 600 

Vakcína DUKORAL 1673 

Vakcína IMOVAX 364 

ORL   

Modelace a přitažení jednoho boltce 5.100 

Modelace a přitažení obou boltců 9.100 

Plastická operace nosu - kompletní 17.100 

Plastická operace měkké části nosu 13.700 

Plastická operace - sedlovitý nos (se štěpem) 13.700 

Plastická operace nosní přepážky nebo nosního vchodu 6.800 

Drobné nekomplikované plastické operace na obličeji a krku 900 

Drobné komplikované plastické operace na obličeji a krku 1.500 

Kosmetické výkony (piercing, náušnice) 340 

Piercing – odstranění (komplikované) 400 

Běžné odstranění bradavic 500 

Náročné odstranění bradavic 900 

Audiometrické vyšetření a vstupní prohlídka na žádost klienta 400 

Slovní audiometrie na žádost klienta 250 

Drobné opravy sluchadel 60 
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Rehabilitace  

Vyžádané přednostní vyšetření lékařem RHB 1500 

Vyžádané ošetření lékařem RHB 200 

Laserové ošetření (cena za 1 aplikaci) 100 

Laser - ošetření obou končetin při jedné návštěvě/ 30 minut 150 

Laserové ošetření u retrahujících jizev u  rostoucích dětí 0 

Laserové ošetření pro zaměstnance NM (50% sleva ceny 1 aplikace) 50 

Laserové ošetření dětí do 18 let 50 

KINEZIOLOGY TAPING  

 kineziology taping + vyšetření 150 

 následné tejpování malých částí těla 50 

 následné tejpování velkých částí těla 100 

BALÍČEK = vyšetření (KR) + instruktáž cv. + 5x individuální 
terapie: 

1350 

 KR 45 minut, + instr. cv. -15 minut 350 

 individ. terapie 6 x 30 minut 1000 

Individuální fyzioterapie nad rámec balíčku 30 minut 200 

Mobilizace jednoho úseku (páteř, kloub) 15 minut 150 

MFT – techniky měkkých tkání 15 minut 150 

Individuální fyzioterapie na neurologickém podkladu 60 minut 450 

RM – reflexní masáž /jedna sestava 20 minut 200 

Elektroléčba 15 minut 60 

Lymfodrenáž manuální/počet nad rámec předpisu/ 60 minut 400 

Lymfodrenáž přístrojová/počet nad rámec předpisu/ 30 minut 150 

Baňkování - podtlaková masáž/ sestava zad, nohou/ 45 minut 300 

Rehabilitace ostatní lůžková oddělení Mělnická zdravotní, a. s.  

Individuální fyzioterapie na lůžkovém odd.NM /nad rámec úhrady poj./       
30 minut 

200 

Balíček na lůžkových odd. NM / 5x individuální fyzioterapie = 5x 30 minut/ 800 

Rehabilitace pracoviště Mšeno  

Klasická masáž páteře celková (40 min.) 200 

Klasická masáž páteře částečná jeden úsek (20 min.) 120 

Klasická masáž obou končetin DKK, ev. HKK (40 min.) 260 

Klasická masáž jedné končetiny DK, HK (20 min.) 130 

Vířivá koupel horních končetin 85 

Vířivá koupel dolních končetin 85 

RDG  

Ultrazvukové vyšetření prsu na vlastní žádost bez zdravotní indikace 200 

Nafocení záznamu CT vyšetření (na vlastní žádost) 200 

Nafocení záznamu CT vyšetření (na vlastní žádost) a poštovné 250 

Dokumentace pro vlastní potřebu na CD 100 

Dokumentace vyžádaná ošetřujícím lékařem na CD 50 

Zhotovení extraorálního RTG snímku kód 00911 225 

Zhotovení ortopantomogramu               kód 00913 275 

Zhotovení telerentgenového snímku kód 00915 270 
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Gynekologicko-porodnické oddělení  

Jednorázová plastová zrcadla k vyšetření 30 

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

300 

Fotografie z UZ 50 

Vypracování posudku z lékařské dokumentace pro potřeby komerčního 
pojištění (kritériem je doba zpracování a přístup do externího archivu) 

100 
200 

Aplikace Riselle 100 

Zavedení nebo odstranění nitroděložního tělíska 300 

Nitroděložní tělísko Multiload 900 

Nitroděložní tělísko Gold 1.500 

Nitroděložní tělísko Mirena 5.500 

Nitroděložní systém Jaydess 4.350 

Použití inhalační analgesie k zavedení nitroděložního tělíska - Entonox 200 

Pobyt na nadstandardním pokoji na porodnickém oddělení (za lůžko/den) 950 

Ubytování osoby blízké na nadstandardním pokoji s pacientkou na 
porodnickém odd. (za lůžko/den) 

550 

Pobyt na nadstandardním pokoji na gynekologickém oddělení (za lůžko/den) 700 

Ubytování osoby blízké na nadstandardním pokoji s pacientkou na 
gynekologickém oddělení (za lůžko/den) 

400 

Zapůjčení TV na pokoj 40/den 

Rozšířená edukace osoby blízké/doprovodu u porodu, prohlídka porodních 
sálů, ochranný oděv a pomůcky  

700 

Inhalační anestesie k porodu - Entonox 600 

Inhalační anestesie – Entonox k malému zákroku (zavedení tělíska aj.) 200 

Porodnický gel Dianatal             700 
       1 dávka 

Epidurální analgesie k porodu – výběrově po předchozí domluvě a podle 
možností ARO 

1.200 

Vyšetření na vrozené vady plodu už v 11-13 týdnu těhotenství ve spolupráci 
s Gennet Praha – odběr + UZ 

950 

Vyšetření na vrozené vady plodu už v 11-13 týdnu těhotenství vyhodnocení 
lab.výsledků + provedení UZ  

700 

Předporodní kursy 200/ 1 hod 
 (celkem 6 lekcí) 

Posun menstruace na vlastní žádost s vystavením receptu 150 

Postkoitální antikoncepce, poučení a vydání preparátu 500 

Sepsání žádosti o interrupci 550 

Umělé ukončení těhotenství do 8. týdne 3.000 

Umělé ukončení těhotenství po 8. týdnu nebo bezdětná pacientka 3.700 

Umělé ukončení těhotenství – podáním tablet – do 49. dne těhotenství – bez 
nutnosti hospitalizace, ambulantní a UZ kontroly (3x návštěva) 

3.700 

Revize dutiny děložní v návaznosti na podání preparátu na ukončení 
těhotenství (v případě indikace) 

2.600 

Vyšetření EKG + laboratoř před UUT při hospitalizaci 500 

Pacientka s Rh negativní krevní skupinou, umělé ukončení těhotenství po 8. 
týdnu – očkovací preparát + aplikace 

1.100 

Žádost o sterilizaci  300 

Odstranění kondylomat – zmrazovací technikou 150 

Chirurgické drobné výkony v místním znecitlivění 400 
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Plastika poševního vchodu 4.500 

Labioplastika – plastická úprava malých stydkých pysků 6.000 

Laparoskopická sterilizace – zneprůchodnění vejcovodů na vlastní žádost (ne 
ze zdravotních důvodů, v souladu se Sb.373/2011) 

11.000 

Sterilizace, jako součást jiného výkonu 4.500 

Komfortní balíček GPO 1 
individuální pitný režim (fytoterapie), aromaterapie, relaxační muzikoterapie, 
individuální masáž, výživové doplňky, wi-fi + možnost zapůjčení laptopu, 
reprezentativní předměty VAMED Mediterra    

4.450 
 
 
 

Komfortní balíček GPO 2 
individuální pitný režim (fytoterapie), donáška denního tisku, aromaterapie, 
individuální masáž, fototerapie (léčba světlem), výživové doplňky, wi-fi + 
možnost zapůjčení laptopu, reprezentativní předměty VAMED Mediterra    

5.000 

Komfortní balíček GPO 3 
individuální pitný režim (fytoterapie), donáška denního tisku, bonding, 
aromaterapie, relaxační muzikoterapie, individuální masáž, fototerapie (léčba 
světlem), haloterapie (solná lampa), výživové doplňky, wi-fi + možnost 
zapůjčení laptopu, enzymoterapie, reprezentativní předměty VAMED 
Mediterra    

9.000 
 
 
 

Ceny za služby krevní banky  

Vyšetření krevní skupiny  175 

Vyšetření krevní skupiny STATIM 275 

Screening protilátek (u těhotných) 227 

Screening protilátek (u těhotných) STATIM 456 

Ceny za služby centrální sterilizace  

Destilovaná voda (cena za 1l) 20 

Sterilizace horkým vzduchem (1 vsádka) 70 + cena 
materiálu 

Sterilizace formaldehydem (1 vsádka) 500 + cena 
materiálu 

Folie 1 ks (základní velikost 100x250 mm +/- 20%) 
(při větším rozměru se počítají násobky základní velikosti) 

25 

Sáček malý 15 

          střední 25 

          velký 50 

Ceny za služby praní a manipulace s prádlem  
 

Praní prádla privátním subjektům (cena za 1 kg) 25 

Značkování prádla privátním subjektům (cena za 1 ks) 5 

Oprava prádla (cena za 1 hod práce) 130 

Celodenní stravování 120 

Snídaně 35 

Oběd 60 

Večeře 35 

Bílkovinný příplatek (cena za 1den) 20 

Pobyt na standardním pokoji – bez stravy (za lůžko/den)  

Ubytování na vícelůžkovém pokoji pro přímého plátce, doprovod dítěte do 6 
let (není-li lékařská indikace) a doprovod dítěte nad 6 let – bez stravování 

90 
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Pobyt na NADSTANDARDNÍM POKOJI                                                                      
–  oddělení mimo gyn-por. odd. a oš.péče Podolí (za lůžko/den) 

 

Jednolůžkový pokoj  500 

Zahrnuje: vlastní sociální příslušenství, televizi, chladničku, varnou konvici  

Jednolůžkový pokoj bez sociálního příslušenství 300 

Zahrnuje: televizi, chladničku, varnou konvici  

Přistýlka na nadstandardním pokoji 300 

Pobyt na nadstandardním pokoji GYNEKOLOGICKÉHO oddělení (za 
lůžko/den) 

 

Jednolůžkový pokoj 700 

Zahrnuje: vlastní sociální příslušenství, televizi, chladničku, varnou konvici  

Přistýlka na nadstandardním pokoji 400 

Pobyt na nadstandardním pokoji PORODNICKÉHO oddělení  
(za lůžko/den) 

 

Jednolůžkový pokoj 950 

Zahrnuje: vlastní sociální příslušenství, televizi, chladničku, varnou konvici  

Přistýlka na nadstandardním pokoji 550 

Jednolůžkový pokoj na ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Podolí 
(za lůžko/den) 

150 

Zahrnuje: televizi  

Zapůjčení spotřebičů na 1 den  

Televize 40 

Rádio 20 

Chladnička 30 

Vjezd pro pacienty  

1. Prvních 30 minut pobytu v areálu zdarma 

2. 30 - 60 minuta pobytu v areálu  10 

3. každá další započatá hodina pobytu v areálu 20 

Při hospitalizaci (sazba jednorázově, bez vlivu délky vlastní hospitalizace) 200 

 
* Uvedené ceny jsou včetně DPH stanoveného dle aktuálního platného zákona o DPH. 
 
 
CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK PLATNÝ OD: 1. 7. 2015 
 
 
Schválil:  
 
 
 
Ing. Květoslav Durana 
provozní ředitel 
Mělnická zdravotní, a.s. 


