
CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

                                                                                                                                                                              Pojištěnec                 registrovaný           neregistrovaný

Prohlídka a vystavení posudku o zdrav. způsobilosti pro zaměstnavatele 450      450           *)

Prohlídka a vystavení posudku o zdrav. způsobilosti řízení motorových vozidel     400 neprovádí se

Prohlídka a vystavení posudku o zdrav. způsobilosti řízení motorových vozidel nad 65 let  350 neprovádí se

Prohlídka a vystavení Zdravotního průkazu 300      600         **)

Prohlídka a vystavení posudku o zdrav. způsobil. k profes. průkazům (svářeč, elektro, aj.) 450  neprovádí se

Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní  způsobilosti ke studiu        zdarma       300  

Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní  způsobilosti k běžné sportovní  činnosti 400      700         **)

Prohlídka a vystavení posudku o zdr. způsobil. k extrém. sportům (potápění, horolezectví, aj.) 1000 neprovádí se

Prohlídka a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k vydání/prodloužení zbrojního průkazu 600 neprovádí se

Aplikace očkovací látky nepatřící mezi povinná a hrazená očkování 150 200  

Odběr krve na žádost pacienta nebo zaměstnavatele (nezahrnuje poplatek za labor.  vyšetření  dle sazebníku laboratoře) 200 350  

EKG vyšetření na žádost pacienta  s interpretací  výsledku 350 550 

Vyšetření okultní krvácení ve stolici standardním testem na žádost pacienta 250 500 

Předoperační vyšetření před zákrokem, který není hrazen z veřej. zdrav. pojištění 500 1000

Náhradní hlášení PN / Potvrzení o trvání PN 50 / 20 -

Výpis ze zdravotní dokumentace / výpis opakovaný po roce 250 / 200 -

Rebox terapie - 1 aplikace / 3 aplikace / 5 aplikací  100 / 250 / 350 150 / 300 / 450

Administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem, opráv. osobou či úřadem, který 
nesouvisí s léčebně preventivní péčí ( `a 10 min.). Min. 200,-

200 -

Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta včetně obsluhy (za stránku) 5 -

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Nejsme plátci DPH.
Prohlídky související s posudkem o zdravotní způsobilosti pouze po předchozím objednání na pevně stanovený termín. Objednací lhůta min. 5 pracovních 
dní předem. 
*)  nutný výpis ze zdrav. dokumentace od registrujícího lékaře.
**) kromě poplatků za další podpůrná nebo vyžádaná vyšetření (např. oční, ORL, psychologické, aj.) potřebná pro vystavení posudku.
Platnost ceníku od 1.1.2018


