
ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO, TRN - LÉČEBNA 508, 569 43 JEVÍČKO 
CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ ZA PŘÍMOU ÚHRADU 

 

 

Odborný léčebný ústav Jevíčko nabízí možnost laboratorního vyšetření krve za přímou úhradu, aniž by bylo 
nutné mít žádanku na vyšetření od praktického nebo odborného lékaře.  

Odběry jsou prováděny v pracovní dny od 7:00 - do 9:00 hod. nalačno v odběrové místnosti Oddělení 
klinické biochemie - přízemí pavilonu S (tel. 461 550 730). 

Pokud máte zájem o vyšetření mikrobiologické, hlaste se nejdříve v mikrobiologické laboratoři - přízemí 
pavilonu S na konci chodby vpravo (tel. 461 550 778).     

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, k ceně nutno připočítat cenu za odběr krve a separace séra. V případě více 
druhů vyšetření bude započítán odběr krve a separace séra pouze 1x. 

Pokud budete mít zájem o další vyšetření, která nejsou uvedena v tabulce, cenu a potřebné informace vám 
sdělí pracovníci laboratoře.  

Po zaplacení poplatku Vám budou odebrány vzorky příslušného biologického materiálu. Výsledky si můžete 
vyzvednout osobně v laboratoři, mohou Vám být zaslány e-mailem přes zabezpečenou aplikaci 
www.drsejf.cz nebo si dohodnete v laboratoři jiný způsob vyzvednutí (např. písemné zplnomocnění jiné 
konkrétní osoby k převzetí výsledku). 

 

BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE A MOČI 

Název vyšetření Popis vyšetření Cena  

(vč. DPH) 

Číslo 
vyšetř
ení 

Chemické a mikroskopické 
vyšetření moči 

základní vyšetření při podezření na zánět močových cest a 
vypovídající o stavu metabolismu organismu, funkci ledvin 
a močových cest.  

53,- Kč 1 

Glykemie hladina cukru v krvi, vyšetření při podezření na cukrovku, 
kontrola účinnosti léčby cukrovky dietou nebo léky 26,- Kč 2 

Jaterní testy (Bi, ALT, AST, 
GMT, ALP) 

vyšetření, které informuje o funkci jater a žlučových cest, 
vyšetření při podezření na žloutenku 155,- Kč 3 

Cholesterol slouží k posouzení metabolismu tuků v organismu a s tím 
spojeného kardiovaskulárního rizika 172,- Kč 4 

CRP diagnostika zánětu v těle, na jehož základě jsou nebo 
nejsou nasazována antibiotika  253,- Kč 5 

hormony štítné žlázy (T3, T4, 
TSH, fT3, fT4) 

vyšetření zvýšené nebo snížené funkce štítné žlázy 
1375,- Kč 6 

Krevní obraz základní vyšetření krve - červených a bílých krvinek, 
krevních destiček, při podezření na různá onemocnění 
krvetvorby, krevní srážlivosti nebo přítomnosti zánětu v 
těle 

44,- Kč 7 

Krevní skupina vyšetření typu základní krevní skupiny a Rh faktoru 466,- Kč 8 

Hladina minerálů Na, K, Cl (sodík, draslík, chlor) - vyšetření stavu základní 97,- Kč 9 

http://www.drsejf.cz/


 

 

Zpracoval: Mgr. Pavla Hebelková, schválila Bc. Naděžda Ivkovičová, ředitelka Platnost od: 14. 12. 2022 

minerální rovnováhy v organismu, při zažívacích potížích 
(průjmy, zvracení), při dlouhodobé léčbě léky působící 
močopudně, při hormonálních onemocněních 

Každý další (Ca, Fe, Mg, P) 

Ca - vápník - při osteoporóze, poruše funkce příštítných 
tělísek 

 
32,- Kč 

 
 

 
10 

Fe - železo - chudokrevnost a další poruchy krve, postižení 
sliznice žaludku, poúrazovém či pooperačním krvácení 

32,- Kč 
 11 

Mg - hořčík - při sklonu ke křečím, při vyčerpání organismu 
stresem 

34,- Kč 
 12 

P - fosfor - kontrola metabolismu kostí, porucha funkce 
příštítných tělísek, hormonální onemocnění 

29,- Kč 
 13 

Okultní krvácení Screeningový test na kolorektální karcinom 104,-Kč 14 

 

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE 

Název vyšetření Popis vyšetření Cena  

Revmatoidní faktor diagnostika některých typů revmatoidní artritídy, v případě 
pozitivního výsledku odlišení této nemoci od jiných nemocí 
projevujících se bolestmi kloubů, záněty a zvýšenou 
únavou   

87,- Kč 15 

Borelioza odběr krve na protilátky proti boreliím, potvrzuje akutní 
stádium nebo již dříve prodělanou infekci 1131,- Kč 16 

Bordetella Pertussis (černý 
kašel) 

při podezření na onemocnění černým kašlem 1131,- Kč 17 

 

Doplňkové služby Odběr krve dospělý 63,- Kč 21 

Separace séra 29,- Kč 22 

Odběr krve dítě do 10 let 113,- Kč 23 

 

V případě potřeby konzultace výsledků můžete kontaktovat naši ambulanci  
tel. 461 550 753.  


