
CENÍK služeb, které poskytujeme v naší ordinaci: 

platnost od 1.2.2023 

 

Vyšetření:  

 

Lékařské vyšetření pro neregistrované pojištěnce ……………………………… 1000 Kč 
Pro získání druhého názoru, tzv, second opinion, či jiné. 

CRP vyšetření z kapilární krve ……………………………………… pro samoplátce  300 Kč 
K odlišení virové a bakteriální infekce-výsledek do 5 min.                          

StrepTest ………………………………………………………………........ pro samoplátce  300 Kč 
Detekce streptoccocus pyogenes z výtěru z krku - výsledek do 5 min. 

Orientační otoskopické vyšetření …………………………………… pro samoplátce 200 Kč 

K vyloučení zánětu středouší. 

Vyšetření glykémie (hladiny krevního cukru) …………................. pro samoplátce  200 Kč 
K vyloučení diabetes mellitus, hypoglykémie-výsledek do 5 minut. 

Vyšetření pulsním oxymetrem ………………………………………… pro samoplátce  200 Kč 
K zhodnocení okysličení krve. 

Vyšetření moči Uricultem ………………………………………………  pro samoplátce  300 Kč 
Průkaz infekce močových cest kultivací na třech mediích mimo laboratoř - výsledek do 24h. 

Antigenní testy na COVID-19/ chřipka/ RSV…………………....... pro samoplátce 300 Kč 
Průkaz Ag infekce SARS CoV-2, chřipka A+B, RSV. 

Inhalační terapie přímo v ordinaci (adrenalin, FR) ……….......... pro samoplátce  300 Kč 
Inhalace léčiva při infekci dýchacích cest, např. laryngitidě. 

Vyšetření zraku Plusoptixem ………………………………………….. pro samoplátce 500 Kč 
Screeningové vyšetření zraku.  

 

 

Posudková činnost: není hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

 

Potvrzení před nástupem do MŠ ……………………………………………………….. 200 Kč 

Každá další přihláška do MŠ …………………………………………………………… 100 Kč 

Posudek o způsobilosti ke vzdělávání na SŠ, VOŠ a VŠ ………………………….. 250 Kč 

Posudek o způsobilosti k výkonu zaměstnání ………………….…………………… 500 Kč 

Sportovní prohlídka………………………………………………………………………… 400 Kč 

Posudek o způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích (tábory, ŠVP)………… 250 Kč 

Vydání zdravotního průkazu (např. potravinářský) …………………………………… 300 Kč 

Vydání posudku o způsobilosti k řízení motorových vozidel………………………. 700 Kč 

Rozšíření řidičského průkazu……………………………………………………………. 300 Kč 

Osvobození od tělesné výchovy …………………………………………………………. 300 Kč 

Vydání duplikátu již vystaveného posudku ……………………………………….… 200 Kč 

 

 

 
 

 



Ostatní:  

 

Nastřelení náušnic včetně plastových náušnic (obě uši) …………………………………….. 800 Kč 

Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi očkování hrazené ZP i.v. ………………… 300 Kč 

Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi očkování hrazené ZP p.o. ………………... 200 Kč 

Lékařská prohlídka na vlastní žádost …………………………………………………. 1000 Kč 

Výpis z dokumentace na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce …………………….. 300 Kč 

Výpis z dokumentace na žádost do druhého dne …………………………………………… 500 Kč 

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu ……………………………………………. 400 Kč 

Vyplnění formuláře úrazového pojištění dle rozsahu ………………………………….. 200 - 400 Kč 

Vyplnění návrhu na lázeňskou péči, ozdravovny……………………………………… 400 Kč 

Vydání dokladů pro soudy, sociální a pracovní úřady…………………………….. 500 Kč 

Administrativní úkon (například jakýkoliv druh potvrzení pro kolektivní zařízení, či jiné).. 200 Kč 

Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 ……………………………………………. 100 Kč 

Potvrzení pro práci s dětmi (táboroví instruktoři…) ……………………………… 250 Kč 

Potvrzení o zdravotním stavu před cestou do zahraničí …………………………. 300 Kč 

Potvrzení o zdravotním stavu před cestou do zahraničí v cizím jazyce……… 800 Kč 

Potvrzení o přepravě léků - cesta letadlem …………………………………………… 200 Kč 

Kopie 1 strany zdravotní dokumentace ……………………………………………….. 10 Kč/ list 

 

 

V naši ordinaci je možné si zapůjčit: cena/týden, aktuální dostupnost je nutné ověřit předem v ordinaci 

 

Čistička vzduchu ……………………………………………………………………………  300 Kč 

Kojenecká váha ……………………………………………………………………………..  200 Kč 

Inhalátor ………………………………………………………………………………………  200 Kč 

Elektrická odsávačka mléka Medela ………………………………………………….  300 Kč 

Pulsní oxymetr ………………………………………………………………………………  200 Kč 

Záloha za zapůjčenou pomůcku …………………………………………………………  500 - 1000 Kč 

 

 

Smlouvy máme uzavřeny s pojišťovnami:  

 

VZP (111), VoZP (201), ČPP (205), OZP (207), ZPMVR (211), RBP (213) 

 

 


