
 IČO: 47125845 
Ceník zdravotní péče platný od 8. 12. 2021 pro:

 cizince nebo české občany, na které se nevztahuje nárok na ošetření ze zdravotního pojištění
 občany, kteří vyžadují preven vní či jiné nadstandardní vyšetření na vlastní žádost či mimo pracovní dobu lékaře

Název Typy vyšetření Popis vyšetření Cena
Ultrazvuková/Sonografická
vyšetření

Sonografické vyšetření horní poloviny břicha Jedná se o vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a 
nadledvin, velkých cév v této krajině uložených a uzlin. Lékař vydá zprávu a 
závěr.

1 500,-Kč

Sonografické vyšetření dolní poloviny břicha Jedná se o vyšetření močového měchýře, prostaty, semenných váčků, dělohy, 
vaječníků, trávicí trubice, cév zde uložených a uzlin. Lékař vydá zprávu a závěr.

1 500,-Kč

Sonografické vyšetření krku – uzliny, š tná žláza Jedná se o vyšetření krku včetně uzlin a vyšetření laloků š tné žlázy.  Lékař 
vydá zprávu a závěr.

 1 000,-Kč

Sonografické vyšetření tepen zásobujících mozek Vyšetření obsahuje ultrazvukové vyšetření tepen zásobujících mozek (arteria 
karo s communis, arteria karo s interna, karo s externa, arteria vertebralis a 
další). Vyšetření se provádí na krku, oboustranně. Lékař, který vyšetření 
provádí, vystaví zprávu se závěrem a s návrhem dalšího postupu. 

2 000,-Kč

Interna a kardiologie Komplexní vyšetření lékařem internistou Vyšetření obsahuje: anamnesu, fyzikální vyšetření, měření krevního tlaku, EKG. 2 000,-Kč

Cílené vyšetření interním lékařem Vyšetření obsahuje konzultaci s lékařem a vyšetření cílené na konkrétní po že 
nemocného, úpravu léčby, zprávu se závěrem.

1 500,-Kč

Komplexní vyšetření kardiologem Vyšetření obsahuje: anamnesu, fyzikální vyšetření lékařem kardiologem, 
měření krevního tlaku, EKG, zprávu a závěr vyšetření a návrh léčby.  

2 000,-Kč

Cílené vyšetření kardiologem Vyšetření obsahuje konzultaci s lékařem a vyšetření cílené na konkrétní po že 
nemocného, úpravu léčby, zprávu lékaře se závěrem

1 500,-Kč

Monitorace krevního tlaku 24 hodinová Vyšetření obsahuje monitoraci speciálním měřičem krevního tlaku, který 
nemocný nosí po dobu 24 hodin i během práce na předlok  a počítačové 
vyhodnocení výsledku měření tlaku a návrh eventuální léčby.

1 000,-Kč

EKG holter 1 500,-Kč
EKG Vyšetření obsahuje: natočení elektrokardiogramu sestrou a popis vyšetření 

lékařem
   500,-Kč

Echokardiografické vyšetření ultrazvukem Vyšetření zjišťuje stav srdce, srdečních chlopní a velkých tepen. 2 000,-Kč
Zátěžové EKG Vyšetření pomáhá diagnos kovat ischemickou chorobu srdeční 1 000,-Kč
Speciální test k vyloučení infarktu myokardu (troponin) Vyšetření obsahuje: odběr krve, test probíhá ve speciálním analyzátoru a trvá 

20 minut.
1 000,-Kč

Onkologie Komplexní vyšetření onkologem Vyšetření obsahuje: anamnesu, fyzikální vyšetření lékařem onkologem, u žen 
vyšetření prsu, měření krevního tlaku, zprávu a závěr vyšetření a návrh léčby a 
dalších vyšetření. 

2 000,-Kč

Cílené vyšetření onkologem Vyšetření obsahuje konzultaci s lékařem a vyšetření cílené na konkrétní po že 
nemocného, úpravu léčby a zprávu se závěrem.

 1 500,-Kč
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Stolice a okultní krvácení (prevence rakoviny střeva) Vyšetření obsahuje laboratorní vyšetření stolice a konzultaci s lékařem.  300,-Kč

Alergologie Komplexní vyšetření alergologem Vyšetření obsahuje: anamnesu, fyzikální vyšetření lékařem, základní řadu 
alergologických kožních testů, spirometrické vyšetření plic, poučení 
nemocného, zprávu a závěr vyšetření, návrh léčby. 

2 000,-Kč

Cílené vyšetření alergologem Vyšetření obsahuje konzultaci s lékařem a úpravu léčby. 1 500,-Kč
Alergologické kožní testy Vyšetření obsahuje alergologické testy na: pyly, prach, roztoče, zvířata apod. 1 000,-Kč
Spirometrické vyšetření Jedná se o samostatné spirometrické vyšetření, které obsahuje vyšetření 

spirometrem (provádí zdravotní sestra) a počítačové vyhodnocení lékařem.
  500,-Kč

Vyšetření FeNObreath Vyšetření se používá k diagnos ce astma bronchiale 800,-Kč
Jednorázový spirometrický náustek s pro virovým filtrem* K provedení spirometrie je používán an mikrobiální filtr.                    30,-Kč
Jednorázový nástavec ke spirometru*                    70,-Kč
Vystavení potvrzení o alergologické dispenzarizaci pro 
školu*

                   50,-Kč

Ušní-nosní-krční Komplexní vyšetření ORL lékařem Vyšetření obsahuje anamnesu, fyzikální vyšetření lékařem, ultrazvukové 
vyšetření vedlejších nosních du n, vyšetření nosohltanu a hrtanu a ucha 
op kou, vyšetření sluchu audiometrem a vyšetření Eustachovy trubice 
tympanometrem, zpráva a závěr, návrh léčby. 

2 000,-Kč

Cílené vyšetření ORL lékařem Vyšetření obsahuje konzultaci s lékařem a vyšetření cílené na konkrétní po že 
nemocného, úpravu léčby, zprávu a závěr

1 500,-Kč

Kontrolní vyšetření ORL lékařem   500,-Kč
Audiometrické vyšetření Vyšetření obsahuje: kontrolu zvukovodů a bubínků, vyšetření audiometrem, 

audiometrický záznam provede sestra, vyhodnocení lékař.
  600,-Kč

Neurologie Komplexní vyšetření neurologem Vyšetření obsahuje anamnesu, podrobné neurologické vyšetření, kontrolu 
tlaku a pulsu, vydání zprávy se závěrem a návrhem dalšího léčebného postupu.

2 000,-Kč

Cílené vyšetření Vyšetření obsahuje konzultaci s lékařem a vyšetření cílené na konkrétní po že 
nemocného, úpravu léčby, zprávu a závěr.

1 500,-Kč

Ultrazvukové vyšetření mozkových tepen Vyšetření obsahuje ultrazvukové vyšetření tepen zásobujících mozek (arteria 
karo s communis, arteria karo s interna, karo s externa, arteria vertebralis a 
další). Vyšetření se provádí na krku, oboustranně. Lékař, který vyšetření 
provádí, vystaví zprávu se závěrem a s návrhem dalšího postupu.

2 000,-Kč

Baňky   500,-Kč
Rehabilitace Klasická komplexní masáž zad – 30 minut  1000,-Kč

Reflexní masáž – 15 minut   800,-Kč
Částečná masáž krční páteře – 15 minut   500,-Kč
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Částečná masáž hrudní a bederní páteře – 15 minut   500,-Kč
Léčebná tělesná výchova Obsahuje instruktáž a předvedení cviků k posílení a uvolnění pohybového 

aparátu
 300,-Kč

RHB - bránice Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu (GERD)a dalších funkčních poruch 
jícnu – vstupní vyšetření 

700,-Kč

RHB - bránice Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu (GERD)a dalších funkčních poruch 
jícnu – další terapie 

500,-Kč

RHB - dě Konzultace psychomotorického vývoje 600,-Kč

Vyšetření nohou na podoskopu a konzultace terapie 350,-Kč

Dechový trenažér 150,-Kč
Audiologie Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem                 2000,-Kč

Individuální nastavení digitálního sluchadla a   jeho výdej 1300,-Kč
Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní 300,-Kč
Tónová audiometrie 600,-Kč
Slovní audiometrie do sluchátek nebo ve volném                  
poli, diskriminační test 

300,-Kč

Ostatní vyšetření Vstupní/periodické/následné/výstupní vyšetření pro 
zaměstnavatele*

1200,-Kč

Vyšetření na řidičský průkaz* 500,-Kč
Výpis z dokumentace na přání pacienta* 200,-Kč
Vyšetření pro pojišťovny* 300,-Kč
Vyšetření na zdravotní průkaz* 500,-Kč
Vyšetření před vstupem na VŠ (kromě FTVS) * 250,-Kč
Aplikace vakcíny* 200,-Kč
Aplikace injekce do svalu 200,-Kč
Odběr krve 200,-Kč
Píchnu  ucha na náušnice* 200,-Kč

Aplikace injekce Dolmina 1 ampule* 100,-Kč
Novalgin 1 ampule* 100,-Kč
Mesocain 1 ampule* 100,-Kč
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Marcaine Spinal 1 ampule* 100,-Kč
Depo- Medrol 1 x 1ml* 50,-Kč
Depo- Medrol 1 x 5ml* 400,-Kč

Program prevence cévního 
stárnutí

1. Komplexní vyšetření lékařem internistou 
2. Ultrazvukové vyšetření extrakraniálních cév
3. Echokardiografické vyšetření ultrazvukem (zjišťuje 

stav srdce, srdečních chlopní a velkých tepen)
4. Vyšetření krve (biochemie – cholesterol, 

triglyceridy) 

          5 000,-Kč
Vyšetření krve si klient  
hradí dle rozsahu žádaných 
vyšetření samostatně dle 
ceníku laboratoře AGILAB 
group s.r.o. 
h ps://www.agilab-
group.cz/samoplatce/cenik/
Cca 1 000Kč

Program prevence nádorového 
bujení

1. Komplexní vyšetření onkologem
2. Ultrazvukové vyšetření jater, ledvin, sleziny, 

slinivky, uzlin, dělohy, prostaty a močového 
měchýře

3. Vyšetření krve včetně onkomarkerů (nádory 
prostaty; nádory tlustého střeva; nádory 
vaječníků a plic; nádory prsu; nádory slinivky) si 
klient hradí samostatně dle ceníku laboratoře 
AGILAB group s.r.o.

5 000,-Kč

Vyšetření krve si klient  
hradí dle rozsahu žádaných 
vyšetření samostatně dle 
ceníku laboratoře AGILAB 
group s.r.o.
h ps://www.agilab-
group.cz/samoplatce/cenik/
Cca 4 000Kč

Laboratorní testy jsou účtovány samostatně dle ceníku laboratoře AGILAB group s.r.o. 
Další vyšetření, která v návaznos  na preven vní prohlídku někdy lékař doporučuje (na základě anamnézy, klinického 
vyšetření a laboratorních výsledků) a která nejsou součás  preven vní prohlídky, jsou zajištěna u příslušného 
odborníka v našem zdravotnickém zařízení a jsou hrazena ze zdravotního pojištění.
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