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Ceník výkonů plastické chirurgie hrazené samoplátci 

 Cena v Kč 

Konzultace lékařem, vyšetření, stanovení léčebného postupu 600,- 

Kontrolní vyšetření 350,- 

Pobyt na stacionáři u výkonů v lokální anestézii 500,- 

Pobyt na stacionáři u výkonů v celkové anestézii 2.200,- 

 

Drobné výkony plastické chirurgie v lokální anestézii Cena v Kč 

Probatorní excize, excize do 0,5 cm 900,- 

Excize malá (1- 1,5 cm) 1.500,- 

Každá další excize v jedné době 900,- 

Excize střední (2 - 2,5 cm) 2.000,- 

Každá další excize v jedné době 900,- 

Excize větší (3 - 3,5 cm) 2.600,- 

Každá další excize v jedné době 900,- 

Excize velká (4 cm a více) 3.000,- 

Každá další excize v jedné době 900,- 

Extirpace - excize (podkožní rezistence, lipom, aterom) 5.600,- 

Každá další extirpace v jedné době 1.500,- 

   

Histologické vyšetření za jeden vzorek 700,- 

   

Chirurgická korekce jizev dle rozsahu od 4.000,- 

Excize tetováže 1 cm2 1.500,- 

Excize tetováže (každý další 1 cm2) 800,- 

http://mch.web75.cz/subdom/mch/


Drobné výkony plastické chirurgie v lokální anestézii Cena v Kč 

Plastika nehtového lůžka jednoho prstu 2.500,- 

Aplikace piercingu 600,- 

Operace horních víček 9.500,- 

Operace horních a dolních víček 16.000,- 

Operace dolních víček 9.500,- 

Operace odstávajícího boltce 8.000,- 

Operace obou odstávajících boltců 12.000,- 

Lifting obočí 12.000,- 

 

Aplikace injekcí s botulotoxinem k odstranění mimických vrásek Cena v Kč 

(Prevence a odstranění mimických vrásek injekční formou s botulotoxinem. K ceně výkonu je připočtena cena 

počtu aplikovaných jednotek botulotoxinu - cena jedné jednotky je 45 Kč). 

Konzultace lékařem a vyšetření, stanovení léčebného postupu 600,- 

Kontrolní vyšetření 350,- 

Vrásky mezi obočím od 3.000,- 

Vrásky na čele od 2.500,- 

Vrásky mezi obočím + vrásky na čele od 5.800,- 

Vrásky v okolí očí (zevní oční koutky) + (případně lokalita pod dolními víčky) od 3.000,- 

Všechny uvedené lokality od 7.500,- 

Cena jedné aplikované jednotky 45,- 

 

Výkony plastické chirurgie v celkové anestézii Cena v Kč 

Celková anestézie - 1 hodina (částka je připočítána k ceně operace) 2.310,- 

Hospitalizace - 1 den 2.000,- 

   

Operace tvrdého nosu 20.000,- 

Operace měkkého nosu 15.000,- 

Rhinophyma 10.000,- 

Ptóza obličeje dolní 25.000,- 

Minifacelift 17.000,- 

Redukce podbradku včetně liposukce 12.000,- 

   



Výkony plastické chirurgie v celkové anestézii Cena v Kč 

Augmentace syntetickou vložkou (obě prsa) 20.000,- 

Augmentace syntetickou vložkou (jedno prso) 13.000,- 

Kapsulektomie 8.000,- 

Hypertrofie obou prsů 27.000,- 

Hypertrofie jednoho prsu 17.000,- 

Ptóza obou prsů 25.000,- 

Ptóza jednoho prsu 13.000,- 

Operace vpáčených bradavek 7.000,- 

Ptóza břicha 25.000,- 

Miniabdominoplastika 18.000,- 

   

Liposukce malá 8.000,- 

Liposukce (každá další 1/2 hodina) 7.000,- 

Redukce kůže na jedné horní končetině 7.000,- 

Redukce kůže na jedné dolní končetině 9.000,- 

Labioplastika 10.000,- 

 


