SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

Název výkonu

(Kč)

Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná
o výkony, pro které není stanovena jiná cena, a jde o péči
nehrazenou ze systému veřejného zdravotního pojištění

2,50

Hodnota bodu pro fakturaci zdravotních výkonů, které jsou
poskytovány pojištěnci jiného členského státu EU smluvním
poskytovatelem zdravotních služeb

1,20

Hodnota bodu pro fakturaci zdravotních výkonů pojištěnci a
pojištěnci jiného členského státu EU při neodkladné zdravotní péči
poskytnuté nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb
Specifické zdravotní služby poskytované na žádost orgánů státní
správy hrazené z prostředků státního rozpočtu dle cenového
předpisu MZ ČR
Specifické zdravotní služby poskytované na žádost orgánů justice,
státního zastupitelství, policie nebo Vězeňské služby ČR hrazené z
prostředků jejich vlastního rozpočtu dle cenového předpisu MZ ČR

1,20
ve výši maximálních
cen**
ve výši maximálních
cen**

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta na vlastní žádost pro jeho
osobní potřebu (nikoliv v souvislosti s převzetím do péče jiným
lékařem či navazující péčí)

220,-

Zpráva (výpis ze zdravotnické dokumentace) pro pojišťovnu, pro
advokátní kanceláře

380,-

Lékařská zpráva pro sjednání životního a důchodového pojištění

380,-

Provedení vstupní prohlídky při sjednávání úrazového pojištění

380,-

Vyplnění hlášení úrazu pro pojišťovny

380,-

Zpráva pro účast na rekondičních pobytech, vyšetření k lázeňskému
návrhu na vlastní žádost

400,-

Vyšetření pro získání profesního průkazu (např. svářečský průkaz)

570,-

Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení profesního průkazu

350,-

Vyšetření pro vystavení řidičského průkazu nebo zbrojního průkazu

510,-

Potvrzení o zdravotní způsobilosti u řidičů po 60 letech věku

250,-

Ověření zdravotní způsobilosti držitele ŘP, zbrojního průkazu
(kontrolní vyšetření, EKG, vystavení doplňkového formuláře)

350,-

Vyšetření pro zdravotní (potravinářský) průkaz

510,-

Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení zdravotního průkazu

350,-

Vyšetření krevní skupiny

398,-

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (brigády, apod.)

250,-

Potvrzení o zdravotním stavu pro potřeby mateřské školky, školy a
letních táborů

250,-

Vyšetření pro cesty do zahraničí

600,-

Konzultační služby lékaře

500,-

Spisová služba
Vyhledávání zdravotnické dokumentace ve spisovně za účelem
nahlédnutí/kopie
Vyhledávání zdravotnické dokumentace v archivu za účelem
nahlédnutí/kopie

(Kč)
50,200,-

Kopírování:
formát A3 jednostranně

10,-

formát A3 oboustranně

8,-

formát A4 jednostranně

5,-

formát A4 oboustranně

4,-

Manipulační poplatek při zaslání dokumentů poštou
Vypalování snímku z OZM na CD

50,130,-

CENTRUM SPORTOVNÍ MEDICÍNY

Centrum sportovní medicíny

(Kč)

Spirometrie

100,-

Ergometrie

600,-

Spiroergometrie
Změření tuku a svalové hmoty (InBody)
Laboratorní odběry

1000,200,1 bod/2,50 Kč

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE
OKBH (Laboratoř)
Vyšetření na žádost pacienta

(Kč)
1 bod/2,50 Kč

ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD
Vyšetření na žádost pacienta
MRI
MRI 1 část těla
MRI další přidaná oblast – vyšetření
MRI screening celého těla
CT
CT jedna část těla (orgán) bez podání kontrastní látky
CT jedna část těla (orgán) s podáním kontrastní látky
Ozonoterapie pod CT
+ každá další jehla navíc

(Kč)
10 000,6000,30 000,(Kč)
5000,6500,3000,1000,-

REHABILITACE
Rehabilitace - ceny pro samoplátce

LTV s fyzioterapeutem 30 min

LTV v bazénu s fyzioterapeutem 15 min
Masáž reflexní a vazivová 30 min
Elektroterapie, magnetoterapie, VAS 15-25 min
Terapeutický ultrazvuk 5min
Extremiter
Laser
Rázová vlna
Další procedury související s rehabilitačním centrem:
Lymfoterapie přístrojová 40 min
Lymfoterapie manuální 60 min
Celotělová kryoterapie
Lokální kryoterapie
Rotoped/orbitrek/vinplate/běžecký pás 30 min

Nabízené slevy:



při zakoupení 6 - 9 procedur: 15%
při zakoupení 10 a více procedur: 18 %

(Kč)

250,100,200,100,50,150,-/1 končetina
300,-/2 končetiny
Do 6 min: 100,Do 12 min:150,Nad 12 min: 200,500,-/ jedna ošetřovaná
oblast
(Kč)
350,500,350,200,-/jedna ošetřovaná
oblast
80,-

WELLNESS

Wellness
Bazén s protiproudem 60 min
Finská sauna, 60 min + 30 min relax
Parní lázeň, 60 min + 30 min relax
Bazén se slanou vodou, 30 min
Balíček Wellness 1, 120 min + 30 min relax
Balíček Wellness 2, 120 min + 30 min relax

(Kč)
90,200,200,300,260,350,-

Balíček Wellness 1 obsahuje: vstup do bazénu
s protiproudem, finská sauna, parní lázně, relax zóny
Balíček Wellness 2 obsahuje: vstup do bazénu
s protiproudem, finské sauny, parní lázně, bazénu se
slanou vodou a relax zóny

Vířivé koupele
Celotělová vířivá koupel 25min
Částečná vířivá koupel 20 min
Podvodní masáž 25 min

(Kč)
350,200,450,-

K wellness balíčkům vypůjčení županu, osušky a prostěradla zdarma a balíček kosmetiky
jako dárek. Děti do 4 let vstup zdarma.
Nabízené slevy:



při zakoupení 6 - 9 procedur: 15%
při zakoupení 10 a více procedur: 18 %

* vyjma nadstandardních technických služeb GRAND CLASS uvedených v Ceníku GRAND CLASS
** ve výši maximálních cen dle Cenového předpisu MZ ČR 1/2018/DZP ze dne 5. 12. 2017, o regulaci cen poskytovaných
zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného
zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů, publikovaného ve Věstníku MZ částka 13 ze dne
15. 12.
2017 (file:///C:/Users/86571/Downloads/Vestnik-MZ-2017-13.pdf)

