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1. Účel a oblast platnosti dokumentu 

Účelem této odborné směrnice je stanovit výši cen a vydat nabídkový ceník v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách při dodržení podmínek zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, a návazně popsat činnosti, stanovit odpovědnosti a definovat podmínky v souvislosti 

s prodejem zdravotních služeb (zdravotních výkonů), prováděným Gynekologicko – porodnickým 

oddělením. 

 

Oblast platnosti: Fakultní Thomayerova nemocnice  

2. Pojmy a zkratky 
DPH: daň z přidané hodnoty 

Gyn-por: gynekologicko-porodnické oddělení 

HAK: hormonální antikoncepce  

HCG: choriový gonadotropin (orientační těhotenský test) 

Indikovaný osvobozený výkon: výkon lékařem indikovaný ze zdravotních důvodů, je osvobozený 

od DPH 

IUD: Intrauterine Devices (nitroděložní tělísko) 

OJ: organizační jednotky 

PZV: placené zdravotní výkony (cenu výkonu platí žadatel) 

FTN: Fakultní Thomayerova nemocnice 

ÚPS: ústavní pohotovostní služba 

UPT: umělé přerušení těhotenství 

UZV: ultrazvukové vyšetření 

 

3. Odpovědnosti a pravomoci 

Za sledování aktuálnosti cen placených zdravotních výkonů a vznesení požadavku na jejich 

aktualizaci, stejně tak za dodržování cen při jejich realizaci odpovídá primář gyn-por. oddělení  

 

Za propočet a aktualizaci cen placených zdravotních výkonů na základě požadavku gyn-por. 

oddělení odpovídá úsek náměstka pro ekonomiku, techniku a provoz. 
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4. Pravidla k poskytování placených služeb  

4.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU SLUŽEB 

Gynekologicko-porodnické výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění podle  

zák. č.48/1997 Sb., vyžádané a placené klientem (pacientem). 

4.2 CENY, CENÍK, PLATBY 

Ceny vychází z nákladové kalkulace a jsou dále upravené podle tržních cen v místě obvyklých. 

 

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedené v ceníku v příloze č. 1. Ceník je z hlediska DPH rozdělen 

na 2 části a to na zdravotní služby (osvobozené od DPH nebo s DPH ve snížené sazbě) a na ostatní 

(nezdravotní) služby včetně DPH v základní sazbě (výkony nemající „zdravotní“ kód).  

 

Vybírání plateb za poskytnuté služby a další nakládání s hotovostí se řídí organizační směrnicí  

SM-TN-116 Výběr hotovosti od cizích subjektů. 

Poskytování služeb na smluvním základě (fakturace) se řídí organizační směrnicí  

SM-TN-91 Postup schvalování a uzavírání smluv. 

4.3 DPH 

Zdravotní službou se rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby 

poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce 

související. 

 

Pokud poskytnutí zdravotních výkonů nesplňuje výše uvedené podmínky, kterými je definována 

(určena) zdravotní služba, pak od DPH osvobozeno není. Konečná cena pak obsahuje DPH 

zpravidla ve výši její snížené sazby. 

 

Příklad posouzení 

UPT a související UZV musí být od DPH osvobozeno, pokud se jedná o indikovaný osvobozený 

výkon (zákrok předepsaný lékařem ze zdravotních důvodů). V opačném případě, pokud jsou 

uvedené výkony poskytovány pouze na základě požadavku klienta, pak musí konečná cena 

obsahovat i DPH ve výši její snížené sazby. 

 

Na příjmový pokladní doklad, případně na formulář Předpis k úhradě/Uznání dluhu (tzv. 

zjednodušený daňový doklad) se vedle každého předmětu plnění uvede cena i sazba DPH, kterou 

lze uvést i formou následujících zkratek: 

OSV (význam – cena osvobozená od DPH) 

SS (význam – cena včetně snížené sazby DPH) 

ZS (význam – cena včetně základní sazby DPH) 

 

Pravidla a postupy jsou podrobně uvedeny v čl. 5 SM-TN-114 Postup při uplatňování DPH. 
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4.4 AKTUALIZACE CENÍKU 

Pokud vstupní náklady k jednotlivým zdravotním službám dlouhodobě překročí účtované (placené) 

ceny služeb, nebo ceny přestanou odpovídat tržním cenám v místě obvyklým, pak je primář  

gyn-por. oddělení povinen požádat náměstka pro ekonomiku, techniku a provoz o aktualizaci 

ceníku.  

 

Úsek náměstka pro ekonomiku, techniku a provoz zajistí aktualizaci cen nejpozději ve lhůtách 

stanovených Dokumentačním řádem. 

 

5. Přechodná a závěrečná ustanovení 

Zpřístupnění cenových informací veřejnosti v místě poskytované služby se provádí vydáním 

samostatného Ceníku v tištěné formě, text a identifikátory jsou shodné s textem SMO-C, liší se názvem 

v záhlaví, „Ceník“ namísto „Odborná směrnice“, dále doplněním data schválení, platnosti a podpisem 

N-ETP, kterým nabývá účinnosti.  

Na jeho základě Gynekologicko-porodnické oddělení, prostřednictvím ÚN-IK, zajišťuje zveřejnění 

cenových informací na internetových stránkách FTN. 

 

Odbor controllingu kontroluje, jak jsou plněna a dodržována ustanovení tohoto interního řízeného 

dokumentu a prostřednictvím náměstka pro ekonomiku, techniku a provoz navrhuje opatření na 

odstranění případných neshod. 

 

6. Vznikající dokumenty a údaje 

--- 

7. Související dokumenty 

Zákon č.526/1990 Sb., o cenách,  

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  

Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 

Cenová rozhodnutí a Cenové předpisy MZ v platném znění, 
 

Interní řízená dokumentace: 

SM-TN-91 Postup schvalování a uzavírání smluv, 

SM-TN-114 Postup při uplatňování DPH, 

SM-TN-116 Výběr hotovosti od cizích subjektů, 

SM-TN-19 Vnitropodnikové účetní předpisy, 

SMO-C-003-01 Ceny zdravotní péče poskytované za úhradu, 

SMO-C-003-02 Maximální ceny specifických zdravotních výkonů, 

SMO-C-003-03 Ceny administrativních úkonů a služeb poskytovaných za úhradu. 
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8. Přílohy 

Příloha č. 1 Ceník zdravotních výkonů – gynekologické a porodnické služby 

Příloha č. 2 k SMO- C- 003-19 – Záznam o seznámení s dokumentem  
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Příloha č. 1 Ceník zdravotních výkonů – gynekologické a porodnické služby   

C E N Í K  Z D R A V O T N Í C H  V Ý K O N Ů   
Gynekologicko-porodnické oddělení 

v souladu s ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. a zák. č. 48/1997 Sb. 
 

gynekologické a porodnické služby  
(nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, vyžádané a placené klientem) 

 

 

Druh výkonu                                                                                                   Cena v Kč       .  
 

Zdravotní služby a léčivé přípravky 
V prvním sloupci jsou uvedeny ceny osvobozené od DPH, vztahující se výhradně ke zdravotním výkonům, které byly 

indikovány (předepsány) lékařem z léčebných důvodů. Ve druhém sloupci jsou uvedeny ceny včetně DPH. 

 

Farmakologické ukončení těhotenství  ................................................................. 4 130 4 750 

Umělé přerušení těhotenství (UPT): 

  do 8. týdne gravidity. .......................... 4 000 4 600 

  8. – 12. týden gravidity. ...................... 5 000 5 750 
- za provedení výkonu mimo běžné pořadí, obvykle do 48 hodin od dohody, je účtován 50% příplatek 

- v ceně za UPT nejsou zahrnuty ceny níže uvedených výkonů 

 

Odběr krve před UPT (s krevní skupinou)  ........................................................... 1 008 1 160 

Odběr krve před UPT (bez krevní skupiny)  ............................................................ 508 585 

Ultrazvukové vyšetření (UZV) před UPT, chybí-li od obvodního gynekologa  ..... 600 690 

Ultrazvukové vyšetření gravidity na vlastní žádost + foto ............................................  790 

Genetické ultrazvukové vyšetření v 1. trimestru (nehradí pojišťovna)  ............... 1 200 

Podrobné ultrazvukové morfologické vyšetření plodu ve 20. týdnu gravidity  .... 1 500 

(nehradí pojišťovna) 
 

Postkoitální hormonální antikoncepce (HAK)  ..............................................................  350 

Recept na HAK / balení-1 měsíc/ v ÚPS  ................................................................ 300 

Recept na HAK / 3 balení + vyšetření / ÚPS  ....................................................... 1 150 

 
 

Provedení těhotenského testu z moči  ...................................................................... 150 

Provedení těhotenského testu z krve HCG na vlastní žádost  ........................................  230 

 
 

Vyžádané preventivní vyšetření v ÚPS  .................................................................. 500 

Aplikace léku v ÚPS na žádost soukromého zdravotnického zařízení  ................... 100 
 
 

Extrakce cizího tělesa z pochvy  .............................................................................. 500 

Extrakce IUD za vlákno na vlastní žádost  .............................................................. 150 

Zavedení IUD bez narkózy / ambulantní výkon /  ................................................ 1 000 
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Ostatní služby (ceny včetně DPH) 

Sepsání žádosti k umělému přerušení těhotenství .........................................................  700 

Ultrazvukové vyšetření foto  ..........................................................................................  100 
 

Předporodní péče (ceny za osobu) 

Cvičení pro těhotné /1 hodina/  ......................................................................................  120 

Prenatální kurz /1 téma/  ................................................................................................  350 

Exkurze porodnice  ........................................................................................................  180 
 

Pozorování a záznamy miminka (vhodné v období od 26. týdne do 30. týdne gravidity) 

Do 20 minut + 2D fotografie .........................................................................................  100 

Od 20 minut do 45 minut + 3D fotografie .....................................................................  1 300 

Záznam na USB flash disk (nebo CD) + fotografie 3D .................................................   1 500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platnost:od Schválil: 
 

 

 

 

 

 

náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz 

dne: 
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Příloha č. 2 k SMO- C- 003-19 Verze 9  – Záznam o seznámení s dokumentem  

 

Níže jmenovaní zaměstnanci svým podpisem stvrzují, že byli s tímto dokumentem seznámeni  

a porozuměli jeho obsahu. 

 

Datum Jméno a příjmení Funkce Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


