
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v  Poliklinika AGEL Ostrava  
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. 
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Platnost ceníku  

od 1. 1. 2023 

 
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. 

 

Výkony ambulance 
 
Název výkonu 

 Lékařská zpráva/vyjádření lékaře 420 Kč 

Aplikace 1 ks piercingu včetně 1 kontroly 340 Kč 

Dítě do 12 let - Cirkulární obvaz z polym. plastu  - noha, bérec 420 Kč 

Dítě do 12 let - Cirkulární obvaz z polym. plastu - celá horní končetina 360 Kč 

Dítě do 12 let - Cirkulární obvaz z polym. plastu - prsty, ruka 240 Kč 

Dítě do 12 let - Cirkulární obvaz z polym. plastu na dolní končetinu 540 Kč 

Dítě do 12 let - Fixační  dlaha celé dolní končetiny z polym. plastu 540 Kč 

Dítě do 12 let - Fixační dlaha z polym. plastu - celé horní končetiny 360 Kč 

Dítě do 12 let - Fixační dlaha z polym. plastu - noha, bérec 420 Kč 

Dítě do 12 let - Fixační dlaha z polym. plastu - ruka, předloktí 240 Kč 

Dospělý - Cirkulární obvaz na dolní končetinu z polym. plastu 960 Kč 

Dospělý - Cirkulární obvaz z polym. plastu - celá horní končetina 600 Kč 

Dospělý - Cirkulární obvaz z polym. plastu - noha, bérec 660 Kč 

Dospělý - Cirkulární obvaz z polym. plastu - prsty, ruka 540 Kč 

Dospělý - Cirkulární obvaz z polym. plastu - prsty, zápěstí 300 Kč 

Dospělý - Fixační dlaha celé dolní končetiny z polym. plastu 960 Kč 

Dospělý - Fixační dlaha z polym. plastu - celé horní končetiny 600 Kč 

Dospělý - Fixační dlaha z polym. plastu - noha, bérec 660 Kč 

Dospělý - Fixační dlaha z polym. plastu - ruka, předloktí 540 Kč 

Ošetření Hemoronem (jedno provedení) – na žádost pacienta 720 Kč 

Perforace ušního lalůčku  se zavedením náušnice (1 perforace) 250 Kč 

 
Ostatní služby 
 

Název výkonu 
 Administrativní výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu) 300 Kč 

Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka) 6 Kč 

Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné 96 Kč 

Příplatek za konverzaci v cizím jazyce  290 Kč 

 


