
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.

Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.

Platnost ceníku: Od 23.3.2023

Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.

Zdravonické výkony a služby společné pro všechna oddělení smluvní cena v Kč

Samoplátci ČR (fyzická osoba - čech)/ 1 bod  1,58 Kč (cena bez DPH) 

Pojištěnec EU (bez doložení karty EU pojištění)/ 1 bod  1,58 Kč (cena bez DPH) 

Samoplátci mimo země EU/ 1 bod (nezbytná péče vč. porodu)  1,58 Kč (cena bez DPH) 

Samoplátci mimo země EU/ 1 bod (plánovaná péče)  2,50 Kč (cena bez DPH) 

Aplikace 1 náušnice                                                                          310 Kč 

Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta                                                                          470 Kč 

KPR školení pro externí pracovníky                                                                          950 Kč 

Ofocení, zaslání dokumentace na vlastní žádost cena viz. spis. služba
Poradenská činnost v problematice nemající přímou souvislost 

se zdravotním stavem nemocného/ 15 minut (zdravý životní styl,                                                                          150 Kč 
Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení 

společenského uplatnění                                                                          470 Kč 
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (brigády, 

atd.)                                                                          240 Kč 
Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení řidičského 

průkazu                                                                          320 Kč 

Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení svářečského 

průkazu                                                                          320 Kč 

Prodloužení zdravotního průkazu                                                                          320 Kč 

Vstupní, periodické, mimořádné, následné a výstupní prohlídky, Smluvní  cena

Vyjádření sociální pracovnice pro vyřízení jiného příjemce                                                                          240 Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace - psychiatrické oddělení                                                                          470 Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta na vlastní žádost pro                                                                          200 Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku                                                                          240 Kč 

Vyplnění formuláře pro pojištění nemocenských dávek                                                                          150 Kč 

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního 

úrazu                                                                          400 Kč 

Kompletace žádosti do pobytových soc. služeb (PSS)                                                                          240 Kč 

Vyšetření pro cesty do zahraničí                                                                          790 Kč 

Vyšetření pro profesní průkazy (např. svářečský průkaz)                                                                          750 Kč 

Vyšetření pro rekondiční pobyty, vyšetření k lázeňskému návrhu                                                                          530 Kč 

Vyšetření pro řidičský průkaz - jednorázový poplatek. (Následná                                                                          660 Kč 

Vyšetření pro sportovní činnost (každé oddělení)                                                                          530 Kč 

Vyšetření pro zbrojní průkaz                                                                          750 Kč 

Vyšetření pro zdravotní průkaz  - jednorázový poplatek.                                                                          260 Kč 

Vyšetření v bytových, sociálních a úředních záležitostech                                                                          530 Kč 

Ostatní konzultační služby lékaři                                                                          660 Kč 
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