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 ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
CENÍK 

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb 
 
 

Druh výkonu A B C 
sazba 

DPH (%) 
cena v Kč 

vč. DPH 

Aplikace obohacené krevní plazmy x     0% 3 750 

Inhalační analgézie u malých výkonů  x     0% 520 

Vyšetření ortopedickým fyzioterapeutem x     0% 260 

Příručka rehabilit.a kondičního cvičení - zákl.inf.kloubní náhrady   x   15% 50 

Příručka rehabilit.a kondičního cvičení - podr.příručka ORT   x   15% 150 

Šablona na míru k operaci TEP kolene   x   15% 33 000 

Nadstandardní pokoje 

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením KLASIK (1 den) x     0% 700 

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením KLASIK - 2 pacienti (1 den) x     0% 1 070 

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením LUX (1 den) x     0% 1 180 

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením LUX I + LUX II (1 den) x     0% 2 000 

Pobyt doprovodu na pokoji s nadstandardním vybavením - LUX (1 den) vč. stravy   x   10% 1 180 

Pobyt doprovodu na pokoji s nadst.vybavením (KLASIK) - přistýlka     (1 den) bez stravy   x   10% 450 

Pobyt doprovodu na pokoji s nadst.vybavením (LUX) - přistýlka     (1 den) bez stravy   x   10% 450 

Pobyt doprovodu s dítětem mladším 6ti let (samoplátce) - standardní vybavení (1 
den)včetně stravy 

  x   10% 
590 

Pobyt doprovodu s dítětem mladším 6ti let (samoplátce) - standardní vybavení (1 den) bez 
stravy 

  x   10% 
450 

Pobyt doprovodu s dítětem nad 6 let - bez souhlasu revizního lékaře ZP - standardní 
vybavení (1 den) včetně stravy 

  x   10% 
590 

Pobyt doprovodu s dítětem nad 6 let - bez souhlasu revizního lékaře ZP - standardní 
vybavení (1 den) bez stravy 

  x   10% 
450 

Pobyt doprovodu dítěte mladšího 6ti let umístěného na JIP (samoplátce) - pokoj se 
standardním vybavením (1 den) včetně stravy 

  x   10% 
590 

Pobyt doprovodu dítěte mladšího 6ti let umístěného na JIP (samoplátce) - pokoj se 
standardním vybavením (1 den) bez stravy 

  x   10% 
450 

 


