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Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
s platností od 1. července 2013

Vychází z § 15, odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Ceník je v souladu se stanoviskem ČLK publikovaném v ČLK 6/1998.

Výpis ze zdravotní dokumentace Kč 200,--
Kopie zdravotní dokumentace za jednu stránku Kč      2,--
Administrativní úkon à 15 minut na žádost pacienta (pro úřední účely) Kč 100,--

Vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 
 - k práci (prohlídky vstupní, řadové, periodické, výstupní, následné) Kč 400,--
 - k sportovní činnosti Kč 400,--
 - k řízení motorových vozidel Kč 400,--
 - k řízení motorových vozidel - obnovení po 60. roce věku  Kč 300,--
 - pro profesní průkazy (svářečský apod.) Kč 400,--
 - k držení zbrojního průkazu Kč 500,--
 - ke studiu (přihláška na SŠ či VŠ) Kč    50,--
 - k pobytu na rekondičních a rekvalifikačních pobytech Kč    50,--
 - k brigádě Kč 200,--

Vydání zdravotního průkazu Kč 400,--

Vystavení duplikátu zdravotního dokladu (poukaz  na vyšetření, ztráta PN…) Kč   50,--
Vystavení potvrzení pro ÚP  (pracovní rekomandace, omluvenka…) Kč   50,--

Vyšetření před interrupcí s písemným závěrem Kč 400,--
Vyšetření pro lázně samoplátců s lázeňským návrhem Kč 300,-- 
Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem Kč 300,--

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu Kč 300,--
Výpis pojišťovně při uzavírání pojistky Kč 300,--
Bodové hodnocení pracovního úrazu   Kč  200 až 500,-

Zpráva pro Policii ČR, soud apod. dle ceníku vydaného MZČR
Zpráva pro policii, soud a jiné státní orgány jimi nevyžádané Kč 300,--

Vyšetření glykémie glukometrem na žádost pacienta Kč  60,-- 
Stanovení C – reaktivního proteinu (CRP) na žádost pacienta Kč 150,--
Stanovení INR („Quick“) na žádost pacienta Kč 200,--
Vyšetření EKG a popis křivky na žádost pacienta Kč 100,--
Vyšetření sedimentace červených krvinek na žádost pacienta Kč  50,--
Vyšetření testem na okultní krvácení do stolice mimo rozsah hrazený ZP Kč 100,--
Nevrácení testu na okultní krvácení do stolice do 1 měsíce od vydání Kč 100,--

Očkování na vlastní žádost (klíšťová encefalitida, chřipka…) Kč 100,-- 

Cílené vyšetření nepojištěnce Kč 400,--
Kontrolní vyšetření nepojištěnce Kč 300,--

Vyšetření či ošetření mimo stanovenou ordinační dobu na výslovné přání pacienta Kč 300,--
(Pacient nehradí poskytovanou zdravotní péči, ale možnost přístupu mimo ordinační hodiny, jako dohodnutou 
službu – výše odměny musí být dohodnuta předem. Netýká se pacientů objednaných na dobu vyhrazenou pro 
preventivní prohlídky). 
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