
Cena vč. DPH

700,00 Kč

600,00 Kč

600,00 Kč

600,00 Kč

700,00 Kč

420,00 Kč

480,00 Kč

600,00 Kč

1 670,00 Kč

780,00 Kč

408,00 Kč

341,00 Kč

341,00 Kč

408,00 Kč

887,00 Kč

211,00 Kč

900,00 Kč

212,00 Kč

897,00 Kč

390,00 Kč

139,00 Kč

418,00 Kč

471,00 Kč

Zpracoval: Martin Hanák Schválila: Ing. Martina Janásková

Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných 

látek než alkoholu (cílené vyšetření lékařem)

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

Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace 

(podrobný výpis z dokumentace)

Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu 

(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)

Komerční péče antigenní test SARS-COV 2

VZP Covid-19-očkování Biontech/Pfizer

Komerční péče PCR preventivní stěr

Komerční péče PCR preventivní stěr + LAG výsledek

Vyšetření na protilátky SARS-COV 2 - 1 třída

Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta

Prohlídka osoby před umístěním v policejní cele s vystavením lék.zprávy

Klinické vyšetření na alkohol bez odběru krve (Ministerstvo Vnitra ČR)

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

vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého) (Ministerstvo Vnitra ČR)

Vyšetření pro rekondiční pobyty, k návrhu na lázně pro samoplátce, bytové, sociální účely

Poradenství v oblasti dietního stravování (pokud nejsou léčeni v našem ZZ) - za každou 

započatou hodinu

Odborná poradenská činnost lékaře specialisty - za každou započatou hodinu

Zdravotnické zabezpečení předem objednané akce - lékař - 1 hod.

Zdravotnické zabezpečení předem objednané akce - SZP - 1 hod.

Ceník nadstandardních výkonů a služeb neplacených ze zdrav. poj.

Jiná vyšetření, administrativní činnosti, ostatní platby

Jiná vyšetření

Platnost od 1.1.2023

Výkon

Vyšetření pro zbrojní pas

Vyšetření pro řidičský průkaz (požadované potvrzení)

Vyšetření dospělé osoby pro sportovní činnost (požadované potvrzení)

Vyšetření pro studium (požadované potvrzení)

Vyšetření pro profesní průkazy



Cena vč. DPH

360,00 Kč

360,00 Kč

205,00 Kč

780,00 Kč

240,00 Kč

180,00 Kč

120,00 Kč

6,00 Kč

9,00 Kč

12,00 Kč

18,00 Kč

72,00 Kč

60,00 Kč

100,00 Kč                 

120,00 Kč                 

120,00 Kč                 

120,00 Kč                 

240,00 Kč                 

1 000,00 Kč 

500,00 Kč 

* maximální úhrada 1 000 Kč

Zpracoval: Martin Hanák Schválila: Ing. Martina Janásková

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

použije aktuálně platný ceník České pošty

Nadstandardní pokoj bez vlastního sociálního zařízení / den

Vyhledávání zdravotní dokumentace na oddělení na žádost pacienta

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

Výpis ze zdravotnické dokumentace 1. stránka

Výpis ze zdravotnické dokumentace každá další stránka

Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné **

Duplikát lístku na peníze při PN nebo jiného dokladu

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrální spisovně na žádost pacienta

Vyhledávání přesného času narození - cena za každou započatou hodinu

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

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

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

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

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

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

Potvrzení o nutnosti dietního stravování

Vyplnění formuláře pro komerční pojištění

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)

Administrativní výkon SZP (za každou započatou půlhodinu)

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

Výkon

Platnost od 1.1.2023

Pokoje (mimo Dětské odd. a Gynekologicko-porodnické odd.)

Administrativní činnosti

Ceník nadstandardních výkonů a služeb neplacených ze zdrav. poj.

Jiná vyšetření, administrativní činnosti, ostatní platby


