
22.02.2016 
Dotaz : 
 Dobrý den, moje přítelkyně je občanka Ukrajiny, já jsem občan ČR. Vzhledem k tomu, že není 
účastnicí veřejného zdravotního pojištění a má pouze komerční zdravotní pojištění pro cizince, u 
kterého nesplnila čekací dobu na těhotenství a porod, bude nutné porod platit (předpokládám srpen 
. září, zatím jsme neabsolvovali žádné vyšetření). Chtěl bych se zeptat, jaká by byla ve vaší nemocnici 
cena porodu, případně jaká je cena dalších předcházejících vyšetření, kdybychom se rozhodli 
absolvovat je v ČR (na Ukrajině jsou bezplatné, ale porod bychom rádi absolvovali zde). Dítě bude mít 
české občanství po mě, tj. tím pádem by péče čistě o něho měla být hrazena z veřejného ZP. Byl bych 
Vám vděčný za odpověď, abych se mohl připravit na případné náklady. V současnosti se obáváme 
navštívit gynekologa, protože nemáme představu, jaké jsou ceny vyšetření, zda se liší nemocnici od 
nemocnice atd. S pozdravem LXXX 
 
22. 2. 2016 
Odpověď na dotaz: 
Dobrý den, 
děkujeme za Váš email. Pokud má Vaše přítelkyně komerční pojištění od Slavie a pojistka se na porod 
nevztahuje, zkuste si zavolat na pojišťovnu,zda by Vám rozšířili pojistku i na porod a  prenatální 
poradnu. Pokud bude rodit až v září, mohlo by to ještě jít. V případě, že budete samoplátci, 
přibližná cena porodu císařem je 78 000 CZK a přirozený porod 43 000 CZK. Každé jednotlivé 
vyšetření v prenatální poradně si budete muset také hradit sami, odhad jednoho vyšetření je 2000 
CZK. Registrace porodů probíhá v naší nemocnici po 14. týdnu. 
 
S pozdravem, 
Foreign and Private Patient Department 
Motol University Hospital 
 
Žádost o informace podle zák. 106/1999 Sb. 
Datum:        22.02.2016 13:04  
Dobrý den,  
děkuji Vám za rychlou odpověď, ovšem rád bych Vás požádal o zdůvodnění, jak je možné, že za porod 
účtujete uvedené ceny, když zdravotní pojišťovna za běžný porod zaplatí v průměru cca 16 tisíc korun 
a za porod císařským řezem kolem 20 tisíc? Takovéto stanovení cen považuji za diskriminační. I cena 
porodu v zemích jako Rakousko či Německo, pokud je placena z běžného cestovního pojištění, se 
pohybuje okolo 1000 eur. V mém případě nehrozí, že by cena za porod nebyla uhrazena, jsem 
ochoten ji uhradit i předem. Uvědomujete si, že stanovením takto nepřiměřených cen ohrožujete 
život matky i dítěte, pokud si nemůže takto nadsazené ceny dovolit a riskuje porod doma? V souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb. o právu na informace bych Vás rád požádal o sdělení, jaká je cena za 
porod účtovaná zdravotní pojišťovně ve Vaší nemocnici. Cena by měla být obdobná v obdobných 
případech, nikoli diskriminačně, neboť tímto může docházet k porušení ústavně zaručených práv.  
S pozdravem  
xxxxxxxx 
 
22.2. 21016  
žádost FN Motol  o doplnění žádosti o informace podle § 14, odst. 2 zák. 106/1999 Sb. 
22.02.2016 
Doplněnní údajů žadatelem 
 
 
 
 
 



7.3. 2016 
Odpověď na žádost o informace podle zák 106/1999 Sb. 
 
Věc 
Žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. 
Vážený pane Kulte, 
obrátil jste se na Fakultní nemocnici v Motole se žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 
V uvedeném případě Vám sdělujeme následující informace: 
Ceny, které jsme Vám sdělili na Váš dotaz k úhradě samoplátce za porod přirozenou cestou a porod 
císařským řezem, jsou ceny, které má FN Motol nastaveny v souladu s Věstníkem MZ a s vnitřními 
předpisy, a jde o ceny, které jsou předem pacientce známy. Vzhledem k tomu, že pacientka má právo 
svobodné volby poskytovatele zdravotních služeb - registrací v příslušné porodnici ve 14. týdnu, má 
dostatečný časový prostor se seznámit s našimi podmínkami. Nedomníváme se tedy, že by tím došlo 
k jakémukoliv nucení pacientky k porodu doma.  
Možností pro pojištění klientky, která je gravidní, je v ČR v rámci českých komerčních pojišťoven celá 
řada - buď je prenatální péče, porod, eventuálně i péče o novorozence hrazena z klasické pojistky 
(pokud klientka otěhotní déle, než je čekací doba - záleží na pojistce), pokud klientka je již gravidní, 
nebo otěhotní brzy po uzavření pojistky, existují přímo pojistky pro gravidní a péči o novorozence. 
Tedy klientky mají možnost se pojistit a nehradit u nás porod jako samoplátkyně. 
Ceny účtované za porod českým pojišťovnám nelze obecně stanovit, vždy jde o souhrn mnoha 
faktorů - typ porodu, komplikace při něm, věk rodičky, následná péče apod. a je-li hrazeno 
v klasifikačním systému DRG. Porušení ústavně zaručených práv v naznačeném postupu rozhodně 
neshledáváme.  
 
 


