
Odbornost dermatovenerologie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

1 000,00 KčHistologické vyšetření (dle počtu vzorků)

70,00 KčOdstranění malých lézí kůže ( fibromy nebo seborhoické veruky - 1 útvar )

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost doprava raněných, nemocných a rodiček (zkratka 
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

15,00 KčPřevoz pacienta - čekání á 15 min.

10,00 KčPřevoz pacienta - mimo obec

15,00 Kčpřevoz pacienta - po městě

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost fyzioterapeut
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

50,00 KčAplikace laseru - 1 sezení

200,00 KčMasáž klasická bederní 20 minut

180,00 KčMasáž klasická končetiny 25 minut

200,00 KčMasáž klasická šíje 20 minut

350,00 KčMasáž klasická zad 30 minut

450,00 KčMasáž klasická zad a šíje 50 minut

300,00 KčMasáž podvodní 15 minut

80,00 KčParafinový zábal, lavaterm,  20 minut

150,00 KčPerličková koupel - bez byliny, 20 minut

25,00 KčRehabilitační poradenství,  10 minut

15,00 KčSolux 15 minut

75,00 Kčtaping - aplikace a páska 10 - 25 cm

150,00 Kčtaping - aplikace a páska 50 - 75 cm

200,00 Kčtaping - aplikace a páska 75 - 100 cm

50,00 Kčtaping - aplikace a páska do 10 cm

100,00 Kčtaping - aplikace a páska do 50 cm

200,00 KčVířivá koupel celková (20 minut)

90,00 KčVířivá koupel dolních končetin (15 minut)

50,00 KčVířivá koupel horních končetin (15 minut)

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost gastroenterologie a hepatologie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

1 000,00 KčHistologické vyšetření (dle počtu vzorků)

50,00 KčPotvrzení o nutnosti dietního stravování

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost gynekologie a porodnictví
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

1 980,00 KčOčkování - Vakcína Cervarix

3 710,00 KčOčkování - vakcína Silgard (mimo věkovou skupinu 13 let)

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost chirurgie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

1 000,00 KčHistologické vyšetření (dle počtu vzorků)

410,00 KčOčkování - vakcína Tetanol pur

70,00 KčOdstranění malých lézí kůže ( fibromy nebo seborhoické veruky - 1 útvar )

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost interní lékařství
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

120,00 KčEKG vyšetření - na žádost pacienta v rámci prevence

590,00 KčErgometrické vyšetření - na žádost pacienta v rámci prevence

620,00 KčKomplexní vyšetření internistou - na žádost pacienta v rámci prevence

170,00 KčMedicinální pedikůra

264,00 KčPletysmografické vyšetření horních končetin

50,00 KčPotvrzení o nutnosti dietního stravování

130,00 KčSpirometrie - na žádost pacienta v rámci prevence

40,00 KčVodní chladový test

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost klinická biochemie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

50,00 KčAnalýza moči chemicky - na žádost pacienta

70,00 KčKvantitativní stanovení INR z kapilární krve (POCT)

22,00 KčOdběr kapilární krve - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

70,00 KčOdběr krve ze žíly - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

30,00 KčSeparace séra - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

3 500,00 KčSeptin 9

200,00 KčStanovení krevní skupiny - na žádost pacienta - bude připočten odběr krve ze žíly

260,00 KčStanovení protilátek HAV IgG

260,00 KčStanovení protilátek HAV IgM

33,00 KčStanovení žilní glukózy bez odběru - na žádost pacienta

50,00 KčZpracování vzorku

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost klinická psychologie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

2 200,00 KčDopravněpsychologické vyšetření

1 500,00 KčPosouzení způsobilosti k jiné konkrétní činnosti (zbrojní průkaz, řidičský pr.)

4 600,00 KčPsychologická první pomoc (1/2 dne)

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost laboratoř alergologická a imunologická
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

50,00 KčAnalýza moči chemicky - na žádost pacienta

70,00 KčKvantitativní stanovení INR z kapilární krve (POCT)

22,00 KčOdběr kapilární krve - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

70,00 KčOdběr krve ze žíly - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

30,00 KčSeparace séra - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

3 500,00 KčSeptin 9

200,00 KčStanovení krevní skupiny - na žádost pacienta - bude připočten odběr krve ze žíly

260,00 KčStanovení protilátek HAV IgG

260,00 KčStanovení protilátek HAV IgM

33,00 KčStanovení žilní glukózy bez odběru - na žádost pacienta

50,00 KčZpracování vzorku

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost laboratoř hematologická
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

50,00 KčAnalýza moči chemicky - na žádost pacienta

70,00 KčKvantitativní stanovení INR z kapilární krve (POCT)

22,00 KčOdběr kapilární krve - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

70,00 KčOdběr krve ze žíly - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

30,00 KčSeparace séra - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

3 500,00 KčSeptin 9

200,00 KčStanovení krevní skupiny - na žádost pacienta - bude připočten odběr krve ze žíly

260,00 KčStanovení protilátek HAV IgG

260,00 KčStanovení protilátek HAV IgM

33,00 KčStanovení žilní glukózy bez odběru - na žádost pacienta

50,00 KčZpracování vzorku

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost lékařská mikrobiologie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

50,00 KčAnalýza moči chemicky - na žádost pacienta

70,00 KčKvantitativní stanovení INR z kapilární krve (POCT)

22,00 KčOdběr kapilární krve - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

70,00 KčOdběr krve ze žíly - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

30,00 KčSeparace séra - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

3 500,00 KčSeptin 9

200,00 KčStanovení krevní skupiny - na žádost pacienta - bude připočten odběr krve ze žíly

260,00 KčStanovení protilátek HAV IgG

260,00 KčStanovení protilátek HAV IgM

33,00 KčStanovení žilní glukózy bez odběru - na žádost pacienta

50,00 KčZpracování vzorku

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost magnetická rezonance
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

190,00 KčRDG plic (hrudníku)

150,00 KčZáznam obrazové dokumentace na DVD /CD(RDG, ultrazvuk apod.) - na žádost pacienta

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost neurologie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

710,00 KčEEG - technické provedení

350,00 KčEEG - vyhodnocení odborným lékařem

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost oftalmologie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

100,00 KčPachymetrie - vyšetření tloušťky rohovky

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost otorinolaryngologie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

300,00 KčCílené vyšetření otorinolaryngologem

170,00 KčKontrolní vyšetření otorinolaryngologem

100,00 KčPerforace ušního lalůčku  se zavedením náušnice (1 perforace)

105,00 KčTónová audiometrie

73,00 KčVýpočet ztráty sluchu v procentech dle Fowlera

500,00 KčVyšetření pro účely am.létání, potápění, parašutismu apod.

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost praktické lékařství pro děti a dorost
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

100,00 KčAplikace očk. látky vč. vyšetření před aplikací bez vakcíny (1ks)

930,00 KčOčkování - Vakcína Adacel

1 440,00 KčOčkování - Vakcína Avaxim 160 U

1 980,00 KčOčkování - Vakcína Cervarix

945,00 KčOčkování - vakcína FSME - IMMUN 0,5 ml

1 490,00 KčOčkování - vakcína Havrix 1440

1 850,00 KčOčkování - vakcína Prevenar 13

3 710,00 KčOčkování - vakcína Silgard (mimo věkovou skupinu 13 let)

1 250,00 KčOčkování - vakcína Synflorix

390,00 KčOčkování - vakcína Tetavax (pro neregistrované a nepojištěné pacienty)

290,00 KčOčkování - vakcína Vaxigrip

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost praktické lékařství pro dospělé
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

100,00 KčAplikace očk. látky vč. vyšetření před aplikací bez vakcíny (1ks)

930,00 KčOčkování - Vakcína Adacel

1 440,00 KčOčkování - Vakcína Avaxim 160 U

1 980,00 KčOčkování - Vakcína Cervarix

845,00 KčOčkování - Vakcína Encepur pro dospělé

900,00 KčOčkování - Vakcína Engerix B 20

945,00 KčOčkování - vakcína FSME - IMMUN 0,5 ml

1 490,00 KčOčkování - vakcína Havrix 1440

1 850,00 KčOčkování - vakcína Prevenar 13

3 710,00 KčOčkování - vakcína Silgard (mimo věkovou skupinu 13 let)

410,00 KčOčkování - vakcína Tetanol pur

390,00 KčOčkování - vakcína Tetavax (pro neregistrované a nepojištěné pacienty)

1 690,00 KčOčkování - vakcína Twinrix adult

290,00 KčOčkování - vakcína Vaxigrip

70,00 KčOdběr krve ze žíly - v případech, kdy není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

50,00 KčPotvrzení o nutnosti dietního stravování

3 500,00 KčSeptin 9

180,00 KčStanovení okultního krvácení ve stolici (hemokult) - u osob mladších 50 let

250,00 KčVydání posudku včetně vyšetření (např. pro řidičský, zdravotní, zbrojní, studium, sport, profesní průkazy

400,00 KčVyšetření na alkohol a návykové látky (odběr, taxe, chůze, orientace apod.)

100,00 Kčvyšetření s podrobnou znalostí zdravotního stavu vyšetřovaného z jiných vyšetření

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost radiodiagnostika
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

190,00 KčRDG plic (hrudníku)

150,00 KčZáznam obrazové dokumentace na DVD /CD(RDG, ultrazvuk apod.) - na žádost pacienta

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová



Odbornost urologie
Provozovna Poliklinika AGEL Česká Třebová

Ceník platný od:

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

1.1.2016

Výkony ambulance

Název výkonu Cena s DPH

1 000,00 KčHistologické vyšetření (dle počtu vzorků)

Ostatní služby

Název výkonu Cena s DPH

150,00 KčAdminist. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

5,00 KčPořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka)

80,00 KčPři zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné

50,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

100,00 KčVyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

250,00 KčVyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v                                                                                                     je stanoven na základě Zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů a dalších souvisejících 
zákonů.
 Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů. 

Poliklinika AGEL Česká Třebová


