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V ceníku nejsou zahrnuty všechny úkony prováděné na naší klinice. Další ceny Vám na požádání rádi sdělíme.
Ceny se mohou lišit o +- 15%

ZÁKLADNÍ ÚKONY, PREVENCE
ZDARMA Registrace nového pacienta

990 Kč Čipování, registrace, vystavení pasu
720 Kč Čipování, registrace
110 Kč Krácení drápků pes, kočka, drobný savec, pták
50 Kč Vypsání receptů, výdej léků

700 Kč Vyšetření po pokousání člověka, první a pátý den s vystavením dvou zpráv pro ošetřujícího lékaře (cena zahrnuje 2 vyšetření)
160 Kč Žlázky anální ošetření preventivní
180 Kč Preventivní vyšetření uší, vyšetření uší otoskopem
340 Kč Konzultace zdravotního stavu
170 Kč Osvědčení na výstavu, před přesunem 

VAKCINACE – uvedená cena se v závislosti na aktuální ceně vakcíny může lišit  o 10-15%.
450 Kč Vakcinace vzteklina (vakcína na tři roky Nobivac)
500 Kč Vakcinace pes (vakcína Canigen nebo Biocan DHPPiL)
660 Kč Vakcinace pes (vakcína Canigen nebo Biocan DHPPiL a vakcína Rabisin proti vzteklině)

540-1000 Kč Vakcinace kočka (vakcína Feligen CRP nebo vakcína Purevax RCPCH nebo vakcína Purevax RCPCH FeLV)  - cena dle typu použité vakcíny
790 Kč Vakcinace borelióza (Biocan B)
550 Kč Vakcinace tetanus (Biocan T)
400 Kč Vakcinace leptospiróza (Biocan L)
650 Kč Vakcinace dermatofytóza pes kočka (vakcína Biofel M, Biocan M)
540 Kč Vakcinace králík (roční vakcína, mor, myxomatóza Nobivac Myxo-RHD)
300 Kč Vakcinace králík (půlroční vakcína, mor, myxomatóza Pestorin Mormyx)

ZÁKLADNÍ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ ZÁKROKY
420 Kč Klinické vyšetření základní s aplikací pes, kočka

260-350 Kč Kontrola s aplikací pes, kočka, dle náročnosti
370 Kč Klinické vyšetření základní plaz, pták, drobný savec
240 Kč Kontrola plaz, pták, drobný savec

400-700 Kč Neurologické vyšetření, ortopedické vyšetření
65 Kč Aplikace injekční subkutánní, intramuskulární
65 Kč Podání tablety, aplikace spotu

240 Kč Obvázání rány (nezahrnuje použitý materiál)
330 Kč Žlázky anální výplach (nezahrnuje cenu použitých léků a spotřebovaného materiálu)
440 Kč Rehabilitace půl hodiny (zahrnuje práci rehabilitační sestry a dle indikace lékaře případně také použití rehabilitačního ultrazvuku)
270 Kč Kanylace (včetně kanyly)

HOSPITALIZACE, INFUZNÍ TERAPIE

1600 Kč /den

550-850Kč

300-2700Kč DERMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ – dle závažnosti případu může obsahovat tyto úkony 
Vyšetření kůže a srsti, orientační klinické vyšetření, podrobná dermatologická anamnéza, interpretace nálezů a konzultace léčby
Mikroskopické vyšetření kožního seškrabu
Dermatofytový test včetně DTM média
Cytologické vyšetření, FNAB, vyšetření barveného preparátu
Mikroskopické vyšetření barveného otiskového preparátu
Bakteriologické vyšetření a stanovení citlivosti k antibiotikům 

1000 – 5500 Kč Alergologické krevní testy
Histopatologické vyšetření vzorku

700-4300Kč KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ – dle závažnosti případu může obsahovat tyto úkony
Klinické kardiologické vyšetření, podrobná kardiologická anamnéza, interpretace výsledků a konzultace léčby
Echokardiografické vyšetření s kompletním dopplerovským měřením a kontinuálním EKG záznamem (včetně spotřebovaného materiálu)
RTG hrudníku ve třech projekcích
Měření krevního tlaku (šest měření)
EKG vyšetření
EKG holter – monitoring EKG po dobu 24hod

300-1500Kč OFTALMOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ – dle závažnosti případu může zahrnovat tyto úkony
Vyšetření očí a orientační klinické vyšetření, podrobná oftalmologická anamnéza, interpretace nálezů a konzultace léčby
Měření nitroočního tlaku
Barvení rohovky fluoresceinem
Schirmerův test produkce slz
Oftalmoskopie přímá

300-1000Kč VYŠETŘENÍ UŠÍ – dle závažnosti případu může zahrnovat tyto úkony

Čištění uší 
Mikroskopické vyšetření barveného cytologického preparátu
Mikroskopické vyšetření nativního preparátu

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

850-4500Kč

Hospitalizace s infuzní terapií - pes, kočka  (Cena zahrnuje vyšetření a sledování pacienta lékařem a veterinární asistentkou, veškerou ošetřovatelskou 
péči - venčení, krmení, hygiena, aplikace léčiv, převazy atd. Dále obsahuje infuzní terapii po dobu hospitalizace pod dohledem lékaře a veterinární 
asistentky a použití infuzní pumpy. Cena nezahrnuje použité infuzní roztoky, léčiva, krmení, matariál a další vyšetření jako je např. odběr krve nebo RTG). 
Jak probíhá hospitalizace na naší klinice se dočtete zde.

Hospitalizace drobný savec, plaz, pták jeden den (Zahrnuje vyšetření a sledování pacienta lékařem a veterinární asistentkou, veškerou ošetřovatelskou 
péči – asistované krmení, hygiena, aplikace léčiv. Dále může v případě potřeby obsahovat infuzní terapii pod dohledem lékaře a veterinární asistentky a 
použití infuzní pumpy. Cena neobsahuje použitá léčiva, infuzní roztoky,  krmení a další vyšetření jako je např. odběr krve nebo RTG). Jak probíhá 
hospitalizace na naší klinice se dočtete zde.

1 500 Kč

3 000 Kč

Vyšetření uší otoskopem/videootoskopem, orientační klinické vyšetření, podrobná anamnéza, interpretace nálezu a konzultace léčby (nezahrnuje cenu 
použitých léčiv a spotřebního materiálu)

VYŠETŘENÍ KRVE – může obsahovat dle potřeby tato vyšetření (zahrnuje odběr krve, odběrový materiál a příslušenství pro jednotlivá 
laboratorní vyšetření)
Biochemické vyšetření krve  (zahrnuje všechny nebo jen některé z těchto parametrů - močovina, glukóza, celková bílkovina, ALP, ALT, AST, creatinin, 
bilirubin, albumin, LDH, vápník, fosfor, hořčík, fruktosamin, CPK, GMT, amylasa)
Hematologické vyšetření krve (stanovení celkového počtu leukocytů, erytrocytů a trombhocytů, Hb, Ht, MCV,MCH, MCHC a diferenciální rozpočet 
leukocytů)
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Stanovení acidobazické rovnováhy krve a iontů (sodík, draslík, vápník)
Stanovení SDMA (marker časného poškození ledvin)
Stanovení CRP (marker zánětu u psů)
Stanovení psí prostatické esterázy CPSE
Stanovení žlučových kyselin
Stanovení hormonu štítné žlázy T4
Stanovení hladiny fenobarbitalu (u léčených epileptiků)
Stanovení SAA (marker zánětu u koček)
Stanovení fPL/cPL -  pankreatická lipáza
Provedení testu 4dx (anaplasma, ehrlichie, borelie a dirofilárie)
Mikroskopické vyšetření krevního nátěru
Stanovení retikulocytů manuální

600 Kč Provedení testu FIV/FeLV u kočky
230,00 Kč Ketonmetrie
110,00 Kč Glukometrie jedno měření
850,00 Kč Stanovení progesteronu

350-1400 VYŠETŘENÍ MOČI – může obsahovat tyto úkony
Kompletní vyšetření moči (biochemické vyšetření moči analyzátorem, hustota stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu)
Mikroskopické vyšetření barveného preparátu močového sedimentu
Kultivace moči, URICULT test
Bakteriologické vyšetření moči a stanovení citlivosti k antibiotikům 

250-1400Kč VYŠETŘENÍ TRUSU – může obsahovat tyto úkony
Parazitologické vyšetření trusu flotace
Parazitologické vyšetření trusu larvoskopie
Mikroskopické vyšetření výtěru barvený preparát
Test parvovirus/giardia/koronavirus

ZOBRAZOVACÍ DIAGNOSTIKA
900-1600 Rentgenologické vyšetření  pes, kočka 
480-1000 Rentgenologické vyšetření  drobný savec, plaz, pták

600 Kč Sonografické vyšetření březosti
850-1000 Kč Sonografické vyšetření dutiny břišní

350 Kč Sonografické vyšetření dutiny břišní drobný savec, plaz, pták

NEJČASTĚJŠÍ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY, PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ, ANESTEZIE, OŠETŘENÍ ZUBŮ

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

ANESTEZIE
300 Kč Lokální anestezie (nezahrnuje použitá léčiva)
350 Kč Sedace (nezahrnuje použitá léčiva)

Anestezie inhalační (nezahrnuje spotřebovaná anestetika), včetně monitoringu anestezie
650 Kč Anestezie injekční (nezahrnuje spotřebovaná anestetika), včetně monitoringu anestezie
460 Kč Anestezie inhalační drobný savec, plaz, pták, včetně monitoringu anestezie

KASTRACE
1800-3000 Kč Kastrace morče, králík – samec
2000-3500 Kč Kastrace morče, králík – samice
2000-3500 Kč Kastrace kočky (injekční anestezie)
1000-2000 Kč Kastrace kocoura (injekční anestezie)
5500-7500 Kč Kastrace feny do 10kg (inhalační anestezie)
6500-9500 Kč Kastrace feny 10-20kg (inhalační anestezie)

8500-11500 Kč Kastrace feny 20-40kg (inhalační anestezie)
10500-14500Kč Kastrace feny 40 a víc kg (inhalační anestezie)
4500-6000 Kč Kastrace psa do 15kg (inhalační anestezie)
5000-6500 Kč Kastrace psa 15-30kg (inhalační anestezie)
5500-9500 Kč Kastrace psa nad 30kg (inhalační anestezie)

v rámci zákroku Vyndání stehů u pacientů operovaných na naší klinice
OŠETŘENÍ ZUBŮ, DENTÁLNÍ HYGIENA

4200 – 10500 Kč
2000-4500Kč Extrakce mléčných zubů
700-2000 Kč Korekce  zubů u drobných savců (krácení řezáků, broušení premolárů a molárů v inhalační anestezii)

RTG snímky zubů
NEJČASTĚJŠÍ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY
Operace v dutině břišní

5500-14500Kč Chirurgický zákrok na močovém měchýři (cystotomie, cystektomie)
5500-14500Kč Chirurgický zákrok na močové trubici (uretrotomie, uretrostomie)
5500-15500Kč Chirurgický zákrok na slezině (splenektomie)
8500-15500Kč Chirurgický zákrok na střevech (enterotomie, enterektomie)
8500-25500Kč Chirugický zákrok na žaludku (gastrotomie, gastrektomie)
6500-28500Kč Chirurgické řešení torze žaludku
6500-14500Kč Preventivní gastropexe (přišití žaludku k břišní stěně)
3500-10500Kč Probatorní laparotomie (otevření dutiny břišní sloužící ke stanovení diagnózy)
2000-5200 Kč Biopsie střeva, žaludku, jater

Ceny chirurgických zákroků zahrnují úkon (provedení zákroku lékařem a  práce sálových veterinárních asistentů), vyšetření acidobazické rovnováhy krve a 
iontů důležitých pro infuzní terapii během zákroku, předoperační přípravu (kanylace, intubace,příprava operačního pole), infuzní terapii během zákroku a 
po něm s pomocí infuzní pumpy, vedení inhalační anestezie, přístrojový monitoring pacienta, spotřebovaná anestetika a základní materiál. V ceně nejsou 
zahrnuta antibiotika a další léčiva a kontroly potřebné po zákroku. Vždy je nutno přihlédnout k individuální potřebě pacienta a jeho hmotnosti. Ceny jsou 
proto orientační, mohou se lišit o cca o 20%.  Jak probíhají chirurgické zákroky na naší klinice si můžete přečíst zde.

1 400 Kč Předoperační vyšetření  základní  (klinické vyšetření, biochemické a hematologické vyšetření krve, EKG )

3 000 Kč
Předoperační vyšetření rozšířené  (klinické vyšetření, biochemické a hematologické vyšetření krve, EKG, vyšetření acidobazické rovnováhy a stanovení 
srážlivosti krve, RTG hrudníku)

1 700 Kč

Zahrnuje celkovou kontrolu dutiny ústní lékařem, práci sálových veterinárních asistentů, vyšetření acidobazické rovnováhy krve a iontů důležitých pro 
infuzní terapii během zákroku, přípravu pacienta (kanylace, intubace), infuzní terapii během zákroku a po něm s pomocí infuzní pumpy, vedení inhalační 
anestezie, přístrojový monitoring pacienta v anestezii, spotřebovaná anestetika a základní spotřební materiál. Dále odstranění zubního kamene 
ultrazvukem, ostranění subgingiválního zubního kamene a leštění zubů. V případě potřeby i extrakci poškozených zubů. Cena nezahrnuje další následnou 
antibiotickou či jinou individuální léčbu a RTG zubů. Vždy je nutno přihlédnout k individuální potřebě pacienta a jeho hmotnosti. Ceny jsou proto orientační, 
mohou se lišit o cca o 20% (např. v případě mnohočetných extrakcích zubů). Jak probíhá ošetření zubů na naší klinice se dočtete zde.

1 000 Kč



Ceník MyVet

Stránka 3

5500-15500Kč Marsupializace prostaty (chirurgické řešení prostatických cyst)
6500-17000Kč Operace pyometry
5500-15000 Kč Císařský řez
4500-10500Kč Kastrace kryptorchidního varlete

Operace očí a víček
2000-5000Kč Výhřez žlázy třetího víčka
2000-8000Kč Plastika víček – entropium, ektropium
3000-9000Kč Enukleace oka
2000-5000Kč Excize útvaru na víčku

Kožní chirurgie
2000-10000Kč Odstranění novotvarů na kůži. V případě většího rozsahu útvaru může zahrnovat i plastické korekce.
4500-12000Kč Mastektomie (odstranění mléčné žlázy)
1000-10000Kč Ošetření kousné a jiné rány – dle rozsahu
1000-5000Kč Ošetření abscesu

ORL operace
3000 -7500Kč Ošetření otohematomu prošitím ucha

8000 – 12000Kč Ablace zvukovodu
2500-4000Kč Plastika nozder

4000-10000 Kč Zkrácení měkkého patra – může zahrnovat i jiné zákroky spojené s brachycefalickým syndromem
Ortopedické operace

8000-12000Kč LCC extrakapsulární metoda
17000-22000Kč LCC metodou TTA
8000-12000Kč Resekce hlavice femuru
6000-20000Kč Zlomeniny – externí fixace
8000-25000Kč Zlomeniny – interní fixace
6000-13000Kč Řešení luxace pately
6000-22000Kč Artrodéza kloubu

Operace kýly
7500-14000Kč Řešení perianální kýly
7500-14000Kč Řešení tříselné kýly
2500 -5000Kč Řešení pupeční kýly 

Stříhání srsti koček v sedaci
ENDOSKOPIE

3000-9000Kč Rhinoskopie
3000-9000Kč Bronchoskopie
2000-8000Kč Cystoskopie
2000-8000Kč Gastroskopie 

4000-12000Kč Gastroskopie s vyjmutím cizího tělesa

BALÍČKY SLUŽEB

Rozšířené vyšetření koček v mladém a středním věku o testy FIV/FeLV z krve

Vyšetření kočky seniora rozšířené o stanovení hormonu štítné žlázy T4 
Vyšetření kočky seniora rozšířené o stanovení hormonu štítné žlázy T4 a testu FIV/FeLV

380 Kč

500 Kč

380 Kč

380 Kč

450 Kč

500 Kč

450 Kč

300,00 Kč

500,00 Kč Příplatek za ošetření v neděli 
500,00 Kč Příplatek za ošetření ve státní svátek (platí pro neobjednané pacienty)
300,00 Kč Příplatek za ošetření v sobotu (platí pro neobjednané pacienty)

Platnost ceníku od března 2022

1 500 Kč

2 400 Kč

Preventivní prohlídka psa   – zvířata mladá a ve středním věku   (klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve, biochemické vyšetření 
moči analyzátorem, hustota moči stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu, parazitologické vyšetření trusu, další 
doporučení dle zdravotního stavu pacienta)

2 400 Kč

Preventivní prohlídka kočky   – zvířata mladá a ve středním věku   (klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve, biochemické vyšetření 
moči analyzátorem, hustota moči stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu, parazitologické flotační vyšetření trusu, 
stanovení poměru UP/UC z moči, další doporučení dle zdravotního stavu pacienta)

2 900 Kč

2 900 Kč

Preventivní prohlídka psa – seniora   (klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve rozšířené o SDMA pro detailní zhodnocení funkce 
ledvin, biochemické vyšetření moči analyzátorem, hustota moči stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu, stanovení 
poměru UP/UC z moči pro detailnější zhodnocení funkce ledvin, parazitologické flotační vyšetření trusu, konzultace výživy v seniorském věku, další 
doporučení dle zdravotního stavu pacienta)

2 900 Kč

Preventivní prohlídka kočky – seniora   (klinické vyšetření,hematologické a biochemické vyšetření krve rozšířené o SDMA pro detailní zhodnocení funkce 
ledvin, biochemické vyšetření moči analyzátorem, hustota moči stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu, stanovení 
poměru UP/UC z moči pro detailnější zhodnocení funkce ledvin, parazitologické flotační vyšetření trusu, konzultace výživy v seniorském věku, další 
doporučení dle zdravotního stavu pacienta)

3 300 Kč
3 700 Kč

Konzultace a řešení obezity   (klinické vyšetření, výživová doporučení, sestavení dietního plánu, vzorky dietního krmení zdarma, další doporučení dle 
zdravotního stavu pacienta)

Konzultace poruch chování   (klinické vyšetření, vyplnění dotazníku o pacientovi, konzultace potíží, návrh řešení, další doporučení dle zdravotního stavu 
pacienta)

Stomatologický program   (klinické vyšetření, vyšetření dutiny ústní a zubů, barvení zubního plaku, konzultace domácí péče o dutinu ústní a zuby, další 
doporučení dle zdravotního stavu pacienta)

Prevence u drobných savců   (klinické vyšetření, vyšetření dutiny ústní a zubů,parazitologické vyšetření trusu, konzultace výživy a chovatelských 
podmínek, další doporučení dle zdravotního stavu pacienta)

Prevence u plazů   (klinické vyšetření, parazitologické vyšetření trusu, konzultace výživy a chovatelských podmínek, další doporučení dle zdravotního 
stavu pacienta)

Prevence u papoušků   (klinické vyšetření, parazitologické vyšetření trusu, mikroskopické vyšetření barveného nátěru z trusu, konzultace výživy a 
chovatelských podmínek, další doporučení dle zdravotního stavu pacienta, doporučení ohledně testů na závažné virové choroby)

2 800 Kč
Poradenství ve výživě – u zvířat krmených BARF   (klinické vyšetření, odběr krve na hematologické a biochemické vyšetření krve včetně důležitých iontů, 
výživová doporučení, další doporučení dle zdravotního stavu pacienta)

Vstupní rehabilitační a fyzioterapeutické vyšetření   (klinické vyšetření, sestavení fyzioterapeutického plánu, další doporučení dle zdravotního stavu 
pacienta)
   Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

V případě příchodu pacienta 10 a méně minut před koncem ordinační doby s ohledem na kvalitní následné ošetření je účtován 
pohotovostní příplatek.


