MUDr. Youngová & spol., s.r.o. – Ceník platný od 8. července 2020 / Price list as of 8th July 2020
Výkon

Item

Cena pro
registrovaného
pacienta

Cena pro neregistrovaného
pacienta

Price for
registered
patients

Price for non registered
patients
with Czech public health
insurance

Celkové vyšetření lékařem

Complete examination
(initial or repeated)

Cílené vyšetření lékařem – do 20 min.

Cena pro
samoplátce*
nebo pacienta s
EHICem
Price for feepaying patients
and patients
with EHIC*

(není / NA)

zdarma / free

2000 Kč

Consultation for a specific problem – up to
20 minutes

zdarma / free

zdarma / free

600** / 0 Kč

Cílené vyšetření lékařem – každých
dalších započatých 10 min

Consultation for a specific problem – each
further 10 minutes

zdarma / free

zdarma / free

300** / 0 Kč

Předoperační vyšetření

Examination prior to surgical operation

Cena pro vyšetření před zákrokem, který není
hrazen z českého veřejného zdravotního pojištění
nebo EHIC.

Price for pre-operation examination for surgery that
is not covered by Czech public health insurance or
EHIC.

500 Kč**

Neposkytujeme
Not provided

2000 Kč**

Vyšetření a vydání posudku o
zdravotním stavu na žádost pacienta či
zaměstnavatele, nesouvisející s léčebně
preventivní péčí:

Examination and evaluation of state of
health at the request of the patient or
his/her employer that is not an integral
part of medical care otherwise provided:
 Initial examination upon taking up
employment

600 Kč

2000 Kč



Vstupní prohlídka do zaměstnání



Potvrzení pro řidičský průkaz



Zdravotní průkaz



Potvrzení ke studiu



Potvrzení k běžné sportovní činnosti



Potvrzení o zdravotní způsobilosti k
vydání zbrojního průkazu
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k
prodloužení platnosti zbrojního
průkazu





Confirmation for driving license

600 Kč



“Health card” (for work in the food
and catering industries)

300 Kč

Nevydává se
Not provided
Nevydává se
Not provided
Nevydává se
Not provided



Confirmation of fitness to study

100 Kč

300-1000 Kč



Confirmation of fitness for regular
sport

600 Kč

Nevydává se
Not provided

2000 Kč



Confirmation of medical fitness to
hold a firearms permit

1000 Kč

Nevydává se
Not provided

Nevydává se
Not provided



Confirmation of medical fitness to
extend a firearms permit

1000 Kč

Nevydává se
Not provided

Nevydává se
Not provided

2000 Kč

Komentář

Additional
information

Zdarma pro pacienty
s EHICem
Free for patients with EHIC
Zdarma pro pacienty
s EHICem
Free for patients with EHIC

Zahrnuje celkové
vyšetření lékařem*
Includes complete
initial examination*

600 Kč
300-1000 Kč

dle rozsahu prohlídky
depending on extent of
examination required
Zahrnuje celkové
vyšetření lékařem*
Includes complete initial
examination*

Výkon

Item

Cena pro
registrovaného
pacienta

Cena pro neregistrovaného
pacienta

Price for
registered
patients

Price for non registered
patients
with Czech public health
insurance



Potvrzení k nebezpečné sportovní
činnosti (např. potápění – zahrnuje
anamnézu, fysikální vyšetření vč.
orientačního otoskopického
vyšetření uší a orientačního
neurologického vyšetření, EKG a
orientačního vyšetření moči;
nezahrnuje další náklady případných
laboratorních a dalších vyšetření)
 Opakované potvrzení k nebezpečné
sportovní činnosti (např. potápění)
Přednostní objednání na služby
nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění
Aplikace očkovací látky, která nepatří
mezi povinná a hrazená očkování
(cena nezahrnuje cenu očkovací látky, viz
samostatný ceník níže)
Vydání mezinárodního očkovacího
průkazu
Výpis ze zdravotnické dokumentace jako
podklad k pracovně-lékařské prohlídce v
češtině – standardní vyhotovení do
deseti kalendářních dnů

Výpis ze zdravotnické dokumentace jako
podklad k pracovně-lékařské prohlídce v
češtině – expresní vyhotovení do dvou
pracovních dnů



Confirmation of fitness for dangerous
sport (e.g. scuba diving – includes
medical history, physical examination
incl. examination of ears and general
neurological examination, ECG and
urine dipstick test; does not include
the costs for any additional
laboratory and other examinations
that may also be required)
Re-issue of confirmation of fitness for
dangerous sport (e.g. scuba diving)

Cena pro
samoplátce*
nebo pacienta s
EHICem
Price for feepaying patients
and patients
with EHIC*

Additional
information

Zahrnuje celkové
vyšetření lékařem*

1000 Kč

Nevydává se
Not provided

2000 Kč

800 Kč

Nevydává se
Not provided

Nevydává se
Not provided

Priority appointments for services not
covered by public health insurance

400 Kč

400 Kč

400 Kč

Application of vaccination (not covered by
public health insurance)
(price does not include material - i.e. the
vaccination itself – see price list below)

100 Kč

200 Kč

200 Kč

Issuing of international vaccination record

70 Kč

70 Kč

70 Kč



Komentář

Extract from medical records for
occupational health checkup in Czech –
within 10 calendar days

300 Kč

Nevydává se
Not provided

300 Kč

Extract from medical records for
occupational health checkup in Czech –
within two working days

600 Kč

Nevydává se
Not provided

600 Kč

Includes complete initial
examination*

+ cena očkovací látky
+ price of vaccination itself

Lze vydat samoplátcům,
kteří u nás postoupili
vstupní prohlídku.
Available to fee-paying
patients, who underwent a
complete initial
examination at our practice.
Lze vydat samoplátcům,
kteří u nás postoupili
vstupní prohlídku.
Available to fee-paying
patients, who underwent a
complete initial
examination at our practice.

Výkon

Item

Cena pro
registrovaného
pacienta

Cena pro neregistrovaného
pacienta

Price for
registered
patients

Price for non registered
patients
with Czech public health
insurance

Cena pro
samoplátce*
nebo pacienta s
EHICem
Price for feepaying patients
and patients
with EHIC*

Výpis ze zdravotnické dokumentace jako
podklad k pracovně-lékařské prohlídce v
češtině do formuláře přineseného
pacientem – standardní vyhotovení do
deseti kalendářních dnů

Extract from medical records for
occupational health checkup in Czech in
form requested by patient
– within 10 calendar days

600 Kč

Nevydává se
Not provided

600 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace jako
podklad k pracovně-lékařské prohlídce
v češtině do formuláře přineseného
pacientem – expresní vyhotovení do
dvou pracovních dnů

Extract from medical records for
occupational health checkup in Czech in
form requested by patient
– within two working days

900 Kč

Nevydává se
Not provided

900 Kč

Odběr krve
(cena nezahrnuje poplatek za laboratorní
vyšetření podle sazebníku laboratoře)

Taking of blood sample for testing
(price does not include laboratory tests,
which are charged at cost)

150 Kč

300 Kč

300 Kč

Monitor krevního tlaku během 24h
(tlakový Holter)

24 hour blood pressure monitor
(blood pressure Holter )

800 Kč

800 Kč

800 Kč

EKG vyšetření

ECG examination requested by patient

500 Kč

500 Kč

500 Kč

Vyšetření okultního krvácení ve stolici
standardizovaným testem

Faecal occult blood (FOB) test requested
by patient

300 Kč

500 Kč

500 Kč

CRP test odlišující virové a bakteriální
infekce

CRP test e.g. to distinguish bacterial and
viral infection

200 Kč

400 Kč

400 Kč

INR test (Quick) srážlivosti krve

INR test (Quick) for blood clotting

200 Kč

400 Kč

400 Kč

Test krevního cukru glukometrem

Blood sugar level test by glucometer
requested by patient

150 Kč

200 Kč

200 Kč

Komentář

Additional
information

Lze vydat samoplátcům,
kteří u nás postoupili
vstupní prohlídku.
Available to fee-paying
patients, who underwent a
complete initial
examination at our practice.
Lze vydat samoplátcům,
kteří u nás postoupili
vstupní prohlídku.
Available to fee-paying
patients, who underwent a
complete initial
examination at our practice.
+ cena za laboratorní
vyšetření podle sazebníku
smluvní laboratoře, pouze
u HIV a syfilis účtujeme
příplatek 50 Kč
+ price of laboratory test
(following lab. price list,
except for HIV and syphilis,
where there is a 50 Kč
surcharge)

Pro pacienty
s platným veřejným
pojištěním, platí
ceny v šedivých
buňkách pouze v
případě vyšetření na
žádost pacienta,
nikoliv pokud ho
indikuje lékař.
For patients with
valid public health
insurance, prices in
grey table cells are
valid only for
examinations
specifically
requested by the

Výkon

Item

Cena pro
registrovaného
pacienta

Cena pro neregistrovaného
pacienta

Price for
registered
patients

Price for non registered
patients
with Czech public health
insurance

Test glykovaného hemoglobinu (HbA1c)
na žádost pacienta (k sledování
dlouhodobé hodnoty krevního cukru)
Jednoduchá analýza moče na počkání

Glycated haemoglobin (HbA1c) test
requested by patient (for monitoring of
long term blood sugar level)
Simple on the spot urine analysis
requested by patient

Cena pro
samoplátce*
nebo pacienta s
EHICem
Price for feepaying patients
and patients
with EHIC*

200 Kč

400 Kč

400 Kč

100 Kč

150 Kč

150 Kč

Testování na přítomnost baktérie
streptokoka ve výtěru z krku na počkání

On the spot test for the presence of
streptococcus bacteria in a throat swab

150 Kč

300 Kč

300 Kč

HIV test na počkání

On the spot HIV test

HCV test na počkání

On the spot HCV test
Administrative work requested by patient,
employer, insurer or other authorised
person that is not an integral part of
medical care otherwise provided.

700 Kč
700 Kč
300 Kč

700 Kč
700 Kč
300 Kč

700 Kč
700 Kč
300 Kč

Administrativní výkon vyžádaný
pacientem, zaměstnavatelem či jinou
oprávněnou osobou nebo úřadem, který
nesouvisí s léčebně preventivní péčí.
Lékařské zprávy a potvrzení pro
komerční pojišťovny (životní, úrazové,
…) v češtině

Medical reports etc. for commercial
insurers (life insurance, accident
insurance, …) in Czech

Kopírování zdravotní dokumentace na
žádost pacienta (vč. obsluhy)
 černobílé, první stránka nebo list

Copying of medical documentation, at
patient’s request
 black & white, first page

 černobílé, jednostranné, další stránky

 black & white, 1-sided, further pages

 černobílé, oboustranné, další listy

 black & white, 2-sided, further pages

 barevné, první stránka nebo list

 colour, first page

 barevné, jednostranné, další stránky

 colour, 1-sided, further pages

 barevné, oboustranné, další listy

 colour, 2-sided, further pages

za každých
započatých 10
minut /
per 10 minutes

za každých
započatých 10
minut /
per 10 minutes

Komentář

Additional
information

za každých
započatých 10
minut /
per 10 minutes

600 Kč

Nevydává se
Not provided

Nevydává se
Not provided

15 Kč
3 Kč
6 Kč
30 Kč
15 Kč
30 Kč

15 Kč
3 Kč
6 Kč
30 Kč
15 Kč
30 Kč

15 Kč
3 Kč
6 Kč
30 Kč
15 Kč
30 Kč

Cenu uhradí pacient při
vyzvednutí potvrzení,
nevystavujeme faktury
přímo pojišťovnám.
Charged to the patient upon
issue, we do not bill insurers
directly.

Výkon

Item

Cena pro
registrovaného
pacienta

Cena pro neregistrovaného
pacienta

Price for
registered
patients

Price for non registered
patients
with Czech public health
insurance

Skenování zdravotní dokumentace na
žádost pacienta (vč. obsluhy)

Cena pro
samoplátce*
nebo pacienta s
EHICem
Price for feepaying patients
and patients
with EHIC*

Komentář

Additional
information

Scanning of medical documentation, at
patient’s request

 každá jednotlivá stránka
(oboustranná = 2 stránky)

 each page (2-sided = 2 pages)

 manipulační poplatek při skenování
archivované karty
 vypálení skenu na CD-ROM

 additional charge for scanning of
archived card
 burning CD-ROM with scan

 zaslání doporučenou poštou
 nahrání skenu na USB paměť, kterou
přinese pacient
 zaslání skenu emailem jako
zaheslovaný .pdf soubor či obdobně
Tisk na žádost pacienta (vč. obsluhy)
 černobílé, každá jednotlivá stránka
(oboustranná = 2 stránky)
 barevné, každá jednotlivá stránka
(oboustranná = 2 stránky)

 delivery by registered post
 saving scan on USB memory stick
provided by patient
 sending scan by email as passwordprotected .pdf file or equivalent
Printing at patient’s request
 black and white, each page
(2-sided = 2 pages)
 colour, each page
(2-sided = 2 pages)

2,5-5,0 Kč

2,5-5,0 Kč

2,5-5,0 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

100 Kč
100 Kč

100 Kč
100 Kč

100 Kč
100 Kč

zdarma / free

zdarma / free

zdarma / free

zdarma / free

zdarma / free

zdarma / free

2 Kč

2 Kč

2 Kč

14 Kč

14 Kč

14 Kč

Cena podle náročnosti –
slepené a špatně čitelné
stránky jsou pracné na
skenování

* samoplátcem je pacient bez českého veřejného zdravotního pojištění a platné karty EHIC. Po jednorázovém celkovém vyšetření lékařem, samoplátce má nárok na ceny pro registrovaného
pacienta, kromě v případě cíleného vyšetření pacienta. Pacient EHIC obdobně má nárok na ceny pro registrovaného pacienta po jednorázovému celkovému vyšetření (hrazený výkon).
A fee-paying patient is one without Czech public health insurance and valid EHIC card. After undergoing a complete initial examination, a fee-paying patient pays any additional charges as for a
registered patient, except consultations for a specific problem, which are charged as shown. Patients with EHIC are also charged as for registered patients following a complete initial examination.
** pro samoplátce (ale nikoliv pro pacienty s EHIC) tato cena nezahrnuje případná další indikovaná vyšetření hrazena z veřejného pojištění (např. EKG, CRP, laboratoř, …). / For fee-paying (but
not for EHIC) patients this price does not cover any additional examinations required by the doctor and covered by public health insurance (such as ECG, CRP, laboratory tests, …).

Program rozšířených služeb Care+ / Package of additional services Care+
Položka / Item

Cena pro registrovaného
pacienta

Cena pro ne-registrovaného
pacienta

Price for registered
patients

Price for non -registered
patients
with Czech public health insurance

Program rozšířených služeb po dobu jednoho
roku včeštině
Package of additional services for a one-year
period, with English

Cena pro
samoplátce* nebo
pacienta s EHICem
Price for fee-paying
patients and patients
with EHIC*

1200 Kč / 990 Kč*

Neposkytujeme
Not provided

Neposkytujeme
Not provided

1500 Kč / 1200 Kč*

Neposkytujeme
Not provided

Neposkytujeme
Not provided

Komentář

Additional information

600 Kč / 495 Kč*

Neposkytujeme
Not provided

Neposkytujeme
Not provided

Je zapotřebí doložit studentský průkaz,
průkaz ZTP/P nebo Rozhodnutí ČSSZ o
III. stupni invalidity, případně
rozhodnuti ČSSZ o přiznání invalidity,
nebo aktuální potvrzeni z ČSSZ o
pobírání invalidního důchodu

750 Kč / 600 Kč*

Neposkytujeme
Not provided

Neposkytujeme
Not provided

Students need to present their student
card, disabled patients need to provide
documentation equivalent to what we
require from Czech patients.

Program rozšířených služeb na 14 dní (dva
týdny) v češtině

500 Kč

Neposkytujeme
Not provided

Neposkytujeme
Not provided

Package of additional services for 14 days (two
weeks), with English

625 Kč

Neposkytujeme
Not provided

Neposkytujeme
Not provided

Program rozšířených služeb po dobu jednoho
roku v češtině – pro osoby starší 65 let,
studenty a držitele průkazu ZTP/P anebo
invaliditou III. stupně
Package of additional services for a one-year
period, with English – for patients 65 years or
older, students and disabled patients

* Ceny kurzivě jsou s věrnostní slevou v případě obnovení ročního programu před vypršením stávajícího programu.
Prices in italics are with a loyalty bonus that applies if you renew your annual subscription before the end of the existing one.

Internetové objednání / Online appointments
Položka / Item
Objednávka ve smluvních ordinačních
hodinách
Appointment in regular hours
Objednávka mimo smluvní ordinační hodiny
Appointment outside regular hours

Cena pro klienta Care+
Price for client with Care+

Cena pro ostatní
Price for all others

Zdarma

Zdarma

Zdarma

300 Kč

Komentář
Additional information
Smluvní ordinační hodiny jsou hodiny nasmlouvané s veřejnými
zdravotními pojišťovnami. Aktuální hodiny jsou zveřejněné na
webových stránkách ordinace.
Regular hours are those contracted with the public health insurance
companies. You will find them on our webpages.

Ceník očkovacích látek / Price list for vaccinations
Očkovací látka / Item

Cena

Očkovací látka / Item

Price

Cena
Price

ADACEL (tetanus, pertusse, diftérie /
tetanus, whooping cough, diphtheria)

790 Kč

TETAVAX (tetanus)

250 Kč

ENGERIX B (hepatitida B / hepatitis B)

900 Kč

TWINRIX ADULT A+B (hepatitída A+B / hepatitis A+B)

1900 Kč

TYPHIM (tyfus / typhus)

750 Kč

ENCEPUR (klíšťová encefalitida / tick encephalitis)

v lékárně/ at the pharmacy

FSME (klíšťová encefalitida / tick encephalitis)

850 Kč

VAQTA (hepatitida A / hepatitis A)

1250 Kč

AVAXIM (hepatitida A / hepatitis A)

1200 Kč

VARILRIX (varicella)

1800 Kč

MENVEO (meningokok A, C, W-135, Y /
meningococcus A, C, W-135, Y)

1550 Kč

VAXIGRIP TETRA / INFLUVAC (chřipka / influenza)

350 Kč

PREVENAR 13 (pneumokok)

1950 Kč

HAVRIX 1440 (hepatitida A / hepatitis A)

1450 Kč

Další očkovací látky jsou k dispozici na objednání. / Further vaccinations are available by prior agreement.

Uvedené ceny očkování platí pro jednotlivé dávky. Některá očkovací schémata vyžadují dvě nebo tři dávky, proto doporučujeme
informovat se u lékaře před zahájením očkování.
These prices are for a single vaccine dose. Some of the vaccination schemes require two or three doses, for this reason it is advisable to ask
your doctor about the final price before you start the vaccination process.
Pro klienty programu Care+ jsou uvedené ceny konečné. V případě ostatních registrovaných pacientů je nutné k ceně přičíst poplatek za
aplikaci vakcíny 100 Kč. Pro neregistrované pacienty je poplatek za aplikaci 200 Kč.
These prices are final for subscribers to Care+. Other registered patients are charged a fee of 100 CZK for application of the vaccine.
The charge for application is 200 CZK for unregistered patients.

David Dobiáš IČ: 75339111
Fyzioterapie – masáže a manuální terapie / Physiotherapy – massage and manual therapy
Výkon

Item

Cena
Price

Masáž šíje, ramen, paží a rukou (40min)
Masáž chodidel, lýtek a stehen (40min)
Měkké techniky, mobilizace (40min)
Masáž zad – klasická (40min)
Masáž celotělová (50min)
Individuální pohovor a cvičení (40min)
(Feldenkrais, Mojžíšová, škola zad, míče...)

Massage of neck, shoulders and arms (40min)
Massage of feet, calves and thighs (40min)
Soft techniques for mobilisation (40min)
Classic back massage (40min)
Whole body massage (50min)
Individual consultation and exercising (40min)
(Feldenkrais, Mojžíš, back exercises, work with ball)

500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
700 Kč
500 Kč

MUDr. Zuzana Lebedová IČ: 69806179
Poradenství, psychoterapie / Counselling and psychotherapy
Výkon

Item

Konzultace 60 minut
Konzultace 90 minut

60 minute consultation
90 minute consultation

Cena
Price
800 Kč
1200 Kč
Nejsme plátci DPH. / We are not VAT registered.

