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Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Bodové hodnoty pro placené zdravotnické služby :

1. Občan ČR, právnická osoba

Vyšetření sledující léčebný účel

* trvalý pobyt v ČR - bez zdravotního pojištění 1,58 Kč

* trvalý pobyt v ČR - pozastaveno zdravotní pojištění 1,58 Kč

* trvalý pobyt v ČR - výkon bez zdravotní indikace na vlastní žádost 1,58 Kč

* veškeré výkony laboratoří (OLM), viz. online kalkulačka  http://webkalkulacka.agellab.cz/web_kalkulacka/ 1,00 Kč

Vyšetření nesledující léčebný účel

* vyšetření pro veterinární účely 1,80 Kč

* vyšetření pro potravinářské účely 1,65 Kč

* ostatní vyšetření 1,58 Kč

2. Cizí státní příslušníci z členských zemí EU, ze Švýcarska a zemí EHP tj.: Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Srbska, Černé Hory, Turecka a Makedonie

* bez příslušných dokladů - všechny zdravotní výkony 1,58 Kč

3. Cizí státní příslušníci z ostatních zemí

Bez pojištění

* neodkladná a nezbytná péče 1,58 Kč

* ostatní zdravotní výkony 2,50 Kč

4. Základní sazba za hospitalizaci za 1 bod RV (podle pravidel klasifikace CZ-DRG pro rok 2023 - v. 5.0rev1) 68 460,00 Kč

5. Specifické zdravotní výkony na žádost orgánů st.správy, justice, st.zastupitelství, policie - dle Cenového předpisu MZ ČR 

1/2023/CAU ze dne 11.11.2022

Poznámka:

Výkony, které vychází ze Seznamu zdravotních výkonů a nejsou v tomto Ceníku položkově uvedené, budou kalkulovány dle aktuální bodové hodnoty výkonu a 

hodnoty bodu uvedené v platné verzi tohoto Ceníku k datu provedení výkonu.

 http://webkalkulacka.agellab.cz/web_kalkulacka/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/11/Vestnik-MZ_13-2022.pdf#page=26
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/11/Vestnik-MZ_13-2022.pdf#page=26


Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Zdravotnické výkony společné pro všechna oddělení

0% 15% 21%

Vyšetření pro zbrojní pas S0014 x 700

Vyšetření pro řidičský průkaz (požadované potvrzení) S0011 x 600

Vyšetření dospělé osoby pro sportovní činnost (požadované potvrzení) S0012 x 600

Vyšetření pro studium (požadované potvrzení) S0013 x 600

Vyšetření pro profesní průkazy S0015 x 700

Vyšetření pro rekondiční pobyty, k návrhu na lázně pro samoplátce, bytové a sociální účely S0016 x 420

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu S0005 x 360

Vystavení potvrzení o zdravotní (ne)způsobilosti v osobním zájmu žadatele, např. pro úřad práce, zaměstnavatele, vstupní 

prohlídky, školu, zájmový spolek, vypsání úrazu, umístění do ústavu sociální péče, hodnocení bolestného, ztížení 

společenského uplatnění

S0030 x 360

Potvrzení o nutnosti dietního stravování S0033 x 205

Poradenství v oblasti dietního stravování (pokud nejsou léčeni v našem ZZ) - za každou započatou hodinu S0032 x 480

Vyplnění formuláře pro komerční pojištění S0019 x 780

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu) S0006 x 240

Administrativní výkon SZP (za každou započatou půlhodinu) S0022 x 180

Odborná poradenská činnost lékaře specialisty - za každou započatou hodinu S0036 x 600

Zdravotnické zabezpečení předem objednané akce - lékař - 1 hod. S0023 x 1 670

Zdravotnické zabezpečení předem objednané akce - SZP - 1 hod. S0024 x 780

Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta S0037 x 408

Prohlídka osoby před umístěním v policejní cele s vystavením lék.zprávy -  Ministerstvo Vnitra ČR S0039 x 341

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření lékařem) - Ministerstvo Vnitra ČR S0043 x 341

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření lékařem + odběr krve 

ze žíly u dospělého) - Ministerstvo Vnitra ČR
S0060 x 408

Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkoholu (cílené 

vyšetření lékařem)
S0061 x 887

Komerční péče antigenní test SARS-COV 2 KP003 x 211

VZP Covid-19-očkování Biontech/Pfizer KP004 x 900

Komerční péče PCR preventivní stěr KP005 x 212

Komerční péče PCR preventivní stěr + LAG výsledek KP006 x 897

Vyšetření na protilátky SARS-COV 2 - 1 třída KP007 x 390

Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon) S0062 x 139

Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z 

dokumentace)
S0063 x 418

Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu (cílené vyšetření lékařem + 

administrativní úkon)
S0064 x 471

Obrazová dokumentace na CD, DVD v rámci vyšetření na žádost pacienta, digitální výstup S0028 x 120

Zhotovení fotokopie zdravotnické dokumentace - formát A4, A5 (1 strana textu)  * S0065 x 6

Zhotovení fotokopie zdravotnické dokumentace - formát A3 (1 strana textu)  * S0066 x 9

Zhotovení fotokopie mimo zdravotnickou dokumentaci - formát A4, A5 (1 strana textu) S0026 x 12

Zhotovení fotokopie mimo zdravotnickou dokumentaci - formát A3 (1 strana textu) S0027 x 18

Výpis ze zdravotnické dokumentace 1. stránka S0017 x 72

Výpis ze zdravotnické dokumentace každá další stránka S0018 x 60

Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné ** S0009 x 100

Duplikát lístku na peníze při PN nebo jiného dokladu S0034 x 120

Vyhledávání přesného času narození - cena za každou započatou hodinu S0031 x 240

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrální spisovně na žádost pacienta S0007 x 120

Vyhledávání zdravotní dokumentace na oddělení na žádost pacienta S0008 x 120

Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace  (1 stránka) S0010 x 6

* max. úhrada 1 000

** konečná částka se bude od uvedené ceny lišit podle množství zasílané dokumentace; pro výpočet konečné ceny se 

použije aktuálně platný ceník České pošty

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH

Vyhledávání dokumentace:



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Nemocnice Nový Jičín - nadstandardní pokoje

Nadstandardní pokoje se poskytují jen v případě volné kapacity oddělení.

0% 15% 21%

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj se sociálním zařízením (sprcha, WC) / den S0044 x 1000

Nadstandardní pokoj bez sociálního zařízení / den S0045 x 500

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj se sociálním zařízením (sprcha, WC) / den S0047 x 1000

ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj bez sociálního zařízení / den S0045 x 500

Nadstandardní pokoj dvoulůžkový bez sociálního zařízení, 1 den (mimo dětské a gyn-por) S0049 x 350

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Pobyt doprovodu dítěte ve věku 6-8 let bez zdravotní indikace / den S0046 x 400

Pobyt doprovodu dítěte do 6 let JIP / den S0050 x 100

Pobyt doprovodu dítěte nad 8 let bez zdravotní indikace / den S0051 x 500

PLICNÍ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj se sociálním zařízením (sprcha, WC) / den S0044 x 1000

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj se sociálním zařízením (sprcha, WC) / den S0044 x 1000

Nadstandardní pokoj bez sociálního zařízení / den S0045 x 500

ORL - UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ  ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj se sociálním zařízením (sprcha, WC) / den S0044 x 1000

Nadstandardní pokoj bez sociálního zařízení / den S0045 x 500

Pobyt doprovodu dítěte ve věku 6-8 let bez zdravotní indikace / den S0046 x 400

Pobyt doprovodu dítěte nad 8 let bez zdravotní indikace / den S0051 x 500

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj se sociálním zařízením (sprcha, WC) / den S0044 x 1000

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj se sociálním zařízením (sprcha, WC) / den S0044 x 1000

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoje porodního odd., jednolůžkový se sprchou, WC (den) G6308 x 600

Nadstandardní pokoje porodního odd., jednolůžkový se sprchou (den) G6309 x 500

Nadstandardní pokoje porodního odd., s možností ubytování doprovodu G6310 x 900

Nadstandardní pokoje gynekologického odd., jednolůžkový se sprchou (den) G6312 x 500

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Dětské oddělení

0% 15% 21%

EKG - záznam a popis D0110 x 300

Krátkodobá analgetizace u dítěte při krátkých terapeutických a diagnostických výkonech pomocí inhalace Entonoxu D3102 x 360

Zapůjčení enuretického alarmu D0145 x 240

Úhrada senzoru k enuretickému alarmu D0146 x 180

Zapůjčení monitoru dechu D0147 x 1440

* bioimpedance zdaňována 15%, pokud jde o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, tak 0%

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Gynekologicko-porodnické oddělení

0% 15% 21%

Interrupce s hospitalizací (vč.anestezie) - bez indikace lékařem G6302 x 4 800

Interrupce ambulantní bez hospitalizace (vč.anestezie) - bez indikace lékařem G6301 x 3 600

Farmakologická interupce G6322 x 6 000

Sterilizace bez zdravotní indikace G6313 x 11 400

Sterilizace při císařském řezu (v případě indikace lékařem je sazba DPH 0%) G6323 x x 600

Aplikace vakcíny u Rh negativních pacientek v souvislosti s interrupcí G6315 x 1 400

Odběr krve a laboratorní rozbor KO G6317 x 115

Odběr krve a laboratorní rozbor KS Rh G6318 x 316

Odběr krve a laboratorní rozbor ALT G6319 x 60

Entonox inhalační porodní anestezie G6320 x 1 200

Sepsání žádosti UPT G6321 x 1 200

Fotografie plodu černobílá 2D / 3D G6304 x 240

Fotografie plodu barevná 2D / 3D G6326 x 300

Fotografie plodu barevná 2D / 3D + USB náramek G6327 x 840

Videozáznam plodu DVD G6328 x 840

Série foto + videzáznam + USB náramek G6329 x 1 380

Určení plodu ultrazvukem G6306 x 420

Ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru (20.-22. týden gravidity) G6324 x 1 440

Ultrazvukové vyšetření ve III. trimestru (30.-32. týden gravidity) G6325 x 1 200

Kurz přípravy k porodu (jedna lekce) G6311 x 300

OOPP pro otce u porodu G6330 x 360

Histologické vyšetření v souvislosti s interrupcí G6316 x 1 320

ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ SLOŽITÁ GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA V MALÉ PÁNVI PRO 

MALIGNITU
G6303 x 197 550*

*odhad ceny za DRG případ dle CZ-DRG v5.0rev1, platného od 1.1.2023 (při ZS cca 68 460,-)

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Kožní oddělení

0% 15% 21%

Odstranění malých lézí kůže (fibromy nebo seborhoické veruky - 1 útvar) K4401 x 240

Odstranění malých lézí kůže (fibromy nebo seborhoické veruky - každý další útvar rámci jednoho zákroku) K4402 x 60

Odstranění drobných žilek v obličeji elektrokauterem 5 min. K4406 x 180

Odstranění drobných žilek v obličeji elektrokauterem 10 min. K4407 x 300

Snesení stopkatých fibromů-výrůstků na krku, v podpaží elektrokauterem 1-2 ks K4408 x 240

Snesení stopkatých fibromů-výrůstků na krku, v podpaží elektrokauterem každý další ks K4409 x 60

Konzultace dermatologa v kosmetické problematice K4415 x 480

Odstranění milií do 5 ks K4416 x 240

Venerologické vyšetření na vlastní žádost pacienta K4417 x 1 200

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Neurologické oddělení

0% 15% 21%

Lumbální punkce atraumatickou jehlou N2901 x 500

Preventivní prohlídka - hasiči (komplexní neurologické vyšetření) N2902 x 600

EEG vyšetření pro profesionální řidiče N2903 x 1 643

EMG screeningové vyšetření pro práci v riziku - lokální svalová zátěž + riziko vibrací N2904 x 780

Neurologické vyšetření pro profesionální řidiče N2905 x 660

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

ORL

0% 15% 21%

Vstupní a výstupní vyšetření pro zaměstnavatele (riziko hluku) U7101 x 500

Plastika ušních boltců v LA (jednostranná, ambulantně, nad 10 let věku) U7102 x 7 000

Plastika ušních boltců v LA (oboustranná, ambulantně, nad 10 let věku) U7103 x 11 500

Fotografie z ambulantního endoskopického vyšetření (ucho,nos,hltan,hrtan-jpg) U7104 x 200

Videozáznam z ambulantního endoskopického vyšetření (ucho,nos,hltan,hrtan-DVD) U7105 x 600

Excize - odstranění drobných kožních útvarů (bez doporučení kožního lékaře) U7106 x 750

Excize - odstranění kožních útvarů s plastickým krytím defektu (bez doporučení kožního lékaře) U7107 x 1 800

Zavedení náušnice 1x U7108 x 400

Operace s použitím Plasmového koblátoru U7109 x 9 500

Sluchadlo závěsné – BTE FO001 x *

Sluchadlo závěsné – RIC FO002 x *

Sluchadlo zvukovodové – CIC/ITE FO003 x *

Ušní tvarovka ke sluchadlu FO004 x *

Nabíječka ke sluchadlu FO005 x *

Příslušenství ke sluchadlu (TV-DEX,RC-DEX, reproduktor a jiné) FO006 x *

* individuálně dle aktuální prodejní ceny, výrobce a typu

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Ortopedie

0% 15% 21%

Cílené ortopedické vyšetření dětí a dospělých - na žádost pacienta O6601 x 300

Vyšetření dětských kyčlí O6602 x 520

Cirkulární obvaz z polym. plastu - celá horní končetina - dospělý C5105 x 690

Cirkulární obvaz z polym. plastu - prsty, zápěstí - dospělý C5101 x 350

Fixační dlaha z polym. plastu - ruka, předloktí - dospělý C5102 x 620

Cirkulární obvaz z polym. plastu - prsty, ruka - dospělý C5103 x 620

Fixační dlaha z polym. plastu - celé horní končetiny - dospělý C5104 x 690

Fixační dlaha z polym. plastu - noha, bérec - dospělý C5106 x 760

Cirkulární obvaz z polym. plastu - noha, bérec - dospělý C5107 x 760

Fixační dlaha celé dolní končetiny z polym. plastu - dospělý C5108 x 1 100

Cirkulární obvaz na dolní končetinu z polym. plastu - dospělý C5109 x 1 100

Taping - aplikace a páska do 10 cm R2116 x 72

Taping - aplikace a páska 10-25 cm R2117 x 140

Taping - aplikace a páska 25-50 cm R2118 x 205

Taping - aplikace a páska 50-75 cm R2119 x 280

Taping - aplikace a páska 75-100 cm R2120 x 350

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Chirurgie

0% 15% 21%

Roboticky asistovaná resekce karcinomu rekta C5011 x 265 000**

Roboticky asistovaná resekce tlustého střeva C5012 x 210 000**

celková anestezie - za každých 20 min * PANE2 x x 1 100

* dle druhu poskytovaného chirurgického zákroku z důvodu ochrany zdraví pacientky 0%; není z důvodu ochrany zdraví pacientky je zdaněna 15% DPH

**odhad ceny za DRG případ dle CZ-DRG v5.0rev1, platného od 1.1.2023 (při ZS cca 68 460,-)

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Gastroenterologie

0% 15% 21%

Kolonoskopie screeningová - na vlastní žádost pacienta G1115 x 1 980

Gastroskopie - na vlastní žádost pacienta G1116 x 1 140

Komplení vyšetření gastroenterologem - na vlastní žádost pacienta G1117 x 1 200

Sigmoideskopie G1118 x 1 320

USG břicha - interní G1119 x 780

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Kardiologie

0% 15% 21%

Ergometrické vyšetření - na žádost pacienta v rámci prevence K1106 x 1 080

Echokardiografické vyš. - na žádost pacienta v rámci prevence K1107 x 1 680

Holterovské vyš. krevního tlaku - na žádost pacienta v rámci prevence K1108 x 900

Holterovské vyš. EKG - na žádost pacienta v rámci prevence K1109 x 1 680

Komplexní vyšetření kardiologem - na žádost pacienta v rámci prevence K1110 x 1 200

Rozšířené klinické kardio vyšetření s TTE K1112 x 2 880

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Interna

0% 15% 21%

Komplexní vyšetření internistou - na žádost pacienta v rámci prevence I1101 x 1 200

Indivudální péče - komplexní interna (lab+anamnéza+TK+EKG+ergo) I1102 x 5 400

EKG vyšetření - na žádost pacienta v rámci prevence I1103 x 280

Předoperační vyšetření k výkonům nehrazeným ze ZP vč. EKG (např. interupce) * I1104 x x 1 200

* interrupce zdaňována 15%, předoperační vyšetření je vedlejší úkon k hlavnímu, sazba by měla být stejná

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

RDG

0% 15% 21%

Ultrazvuk screeningový obou prsů na žádost pacientky, bez zdravotní indikace R8901 x 700

Ultrazvuk břicha a pánve R8902 x 700

Vyšetření magnetickou rezonancí na vlastní žádost R8903 x 13 000

Ozonoterapie - 1. aplikace během 3 měsíců R8904 x 1 400

Záznam obrazové dokumentace na DVD /CD(RDG, ultrazvuk apod.) - na žádost pacienta * R8905 x 120

Vydání kopie nálezu - na žádost pacienta R8906 x 60

Druhé čtení RTG snímků (mimo mamografie) R8907 x 180

Druhé čtení obrazové dokumentace CT R8908 x 350

Druhé čtení obrazové dokumentace MR R8909 x 500

Ozonoterapie - 2. aplikace během 3 měsíců R8913 x 1 000

Ozonoterapie - 3. aplikace během 6 měsíců R8914 x 700

* totožné s výkonem S0028

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Rehabilitace - NJ

0% 15% 21%

Parafínový zábal 15 minut R2104 x 130

Bioptronová lampa, 5 impulsů, 10 minut R2125 x 110

Rebox R2205 x 120

Kinesiotaping – aplikace - klient má vlastní pásku R2210 x 90

Kinesiotaping – aplikace á páska 10-30 cm R2211 x 120

Kinesiotaping – aplikace á páska 30-50 cm R2212 x 180

Kinesiotaping – aplikace á páska 50-75 cm R2213 x 240

Kinesiotaping – aplikace á páska 75-100 cm R2214 x 300

Kinesiotaping – aplikace á páska 100-125 cm R2215 x 320

Kinesiotaping – aplikace á páska 125-150 cm R2216 x 360

Lymfatický taping do 30-minut aplikace R2217 x 360

Lymfatický taping od 30 do 45 minut aplikace R2218 x 480

Baňkování kompletní s dobou aplikace do 45 min. R2220 x 600

Baňkování kompletní s dobou aplikace do 30 min. R2221 x 420

Baňkování kompletní - akce 4+1 zdarma 30 minut R2222 x 1 680

Baňkování kompletní - akce 4+1 zdarma do 45minut R2223 x 2 400

Plynové injekce, 1 sezení R2230 x 70

Plynové injekce - akce 9+1 zdarma R2231 x 630

Poradna - pohybový psychomotorický vývoj u dětí R2240 x 500

Poradna - u bolestí zad, po úrazech R2241 x 350

Poradna - pro sportovce, prevence úrazů na přetížení R2242 x 400

Poradna – funkční ženská sterilita,těhotenství, období po porodu R2243 x 400

Přístrojová lymfo-drenáž: bez indikace lékaře kosmetická R2260 x 300

Přístrojová lymfo-drenáž: bez indikace lékaře kosmetická- Akce 4+1 zdarma R2261 x 1 200

Přístrojová lymfo-drenáž: bez indikace lékaře - zaměstnanci R2262 x 240

Přístrojová lymfo-drenáž: bez indikace lékaře - zaměstnanci - Akce 4+1 zdarma R2263 x 960

Přístrojová lymfo-drenáž: indikace lékařem R2264 x 150

Přístrojová lymfo-drenáž: indikace lékařem - Akce 4+1 zdarma R2265 x 570

Hygienický návlek R2266 x x 100

Zpráva lékaře- hlášení pojistné události R2280 x 400

Masáž zad a šije * R2301 x x  280

Kombinovaná masáž zad a šije /baňky * R2302 x x  300

Masáž nohou včetně chodidel R2303 x x  280

Celková masáž R2304 x x  550

Baňkování R2305 x  300

*(pokud se jedná o masáž zdravotní a současně se jedná o činnosti s léčebným cílem nebo chránící zdraví, tak 0% DPH)

  (pokud se jedná o masáž zdravotní a současně se nejedná o činnosti s léčebným cílem nebo chránící zdraví, tak 15% DPH)

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Rehabilitace - Vítkov

0% 15% 21%

Rebox R2205 x 120

Kinesiotaping – aplikace - klient má vlastní pásku R2210 x 100

Kinesiotaping – aplikace á páska 10-30 cm R2211 x 120

Kinesiotaping – aplikace á páska 30-50 cm R2212 x 180

Kinesiotaping – aplikace á páska 50-75 cm R2213 x 240

Kinesiotaping – aplikace á páska 75-100 cm R2214 x 300

Kinesiotaping – aplikace á páska 100-125 cm R2215 x 320

Kinesiotaping – aplikace á páska 125-150 cm R2216 x 360

Lymfatický taping do 30-minut aplikace R2217 x 360

Lymfatický taping od 30 do 45 minut aplikace R2218 x 480

Baňkování kompletní s dobou aplikace do 45 min. R2220 x 600

Baňkování kompletní s dobou aplikace do 30 min. R2221 x 420

Plynové injekce, 1 sezení R2230 x 100

Poradna - pohybový psychomotorický vývoj u dětí R2240 x 500

Poradna - u bolestí zad, po úrazech R2241 x 500

Poradna - pro sportovce, prevence úrazů na přetížení R2242 x 500

Poradna - prevence bolesti zad , včetně měkkých technik, mobilizace R2306 x 720

Výpis proběhlých návštěv fyzioterapie pro úrazovou pojistku R2307 x 360

Instruktáž rodinných příslušníků manipulace s imobilním pacientem, ergonomie v domácím prostředí, výběr 

kompenzačních pomůcek
R2308 x 240

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH



Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,

IČ 25886207 DIČ CZ699000899

Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Urologie

0% 15% 21%

Komplexní vyšetření urologem - na žádost pacienta U7601 x 960

Cílené vyšetření urologem+UZV 3 orgány - na žádost pacienta U7602 x 1 440

Ligatura Vas deferens (vazektomie) oboustranná U7603 x 14 400

Roboticky asistovaná resekce ledviny U7605 x 188 142*

Roboticky asistovaná plastika ledvinné pánvičky U7606 x 200 041*

Roboticky asistovaná radikální prostatektomie U7607 x 174 700*

Roboticky asistovaná radikální prostatektomie s lymfadenektomií U7608 x 219 583*

*odhad ceny za DRG případ dle CZ-DRG v5.0rev1, platného od 1.1.2023 (při ZS cca 68 460,-)

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH
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Ceník

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění,

pronájmů a ostatních služeb

Preventivní onkologie

0% 15% 21%

Onkologická prevence - balíček pro ženy OP001 x 8 000

Onkologická prevence - balíček pro muže OP002 x 8 000

Druh výkonu Kód
sazba DPH cena v Kč vč.

DPH


