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Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
s platností od 7. července 2020

Vý�pis ze zdravotní� dokumentace Kc� 300,--
Kopie zdravotní� dokumentace za jednu stra�nku Kc�      2,--
Administrativní� u� kon a.  15 minut na z�a�dost pacienta (pro u� r�ední� u� c�elý) Kc� 200,--

Výda�ní� le�kar�ske�ho posudku o zdravotní� zpu2 sobilosti 
 - k pra� ci (prohlí�dký vstupní�, r�adove� , periodicke� , vý�stupní�, na� sledne�) Kc� 500,--
 - k sportovní� c�innosti Kc� 500,--
 - k r�í�zení� motorový�ch vozidel Kc� 500,--
 - k r�í�zení� motorový�ch vozidel - obnovení� po 65. roce ve�ku  Kc� 400,--
 - pro profesní� pru2 kazý (sva� r�ec�ský�  apod.) Kc� 500,--
 - k drz�ení� zbrojní�ho pru2 kazu Kc� 600,--
 - ke studiu (pr�ihla� s�ka na SS4  c�i VS4 ) Kc� 100,--
 - k pobýtu na rekondic�ní�ch a rekvalifikac�ní�ch pobýtech, ta�borech          Kc� 100,--

Výda�ní� zdravotní�ho pru2 kazu Kc� 500,--

Výstavení� duplika� tu zdravotní�ho dokladu (poukaz  na výs�etr�ení�, ztra� ta PN…) Kc� 100,--

Výs�etr�ení� pr�ed interrupcí� s pí�semný�m za�ve�rem Kc� 700,--
Výs�etr�ení� pro la� zne�  samopla� tcu2  s la� zen� ský�m na�vrhem Kc� 500,-- 
Výs�etr�ení� pro cestu do zahranic�í� s pí�semný�m za�ve�rem Kc� 400,--

Zpra�va o u� razu pro pojis�ťovnu Kc� 400,--
Vý�pis pojis�ťovne�  pr�i uzaví�ra�ní� pojistký Kc� 400,--
Bodove�  hodnocení� pracovní�ho u� razu   Kc�  300 az�  500,-

Zpra�va pro Policii Č4R, soud apod. dle cení�ku výdane�ho MZČ4R
Zpra�va pro policii, soud a jine�  sta� tní� orga�ný jimi nevýz�a�dane� Kc� 400,--

Výs�etr�ení� glýke�mie glukometrem na z�a�dost pacienta Kc�  60,-- 
Stanovení� Č – reaktivní�ho proteinu (ČRP) na z�a�dost pacienta Kc� 150,--
Stanovení� INR („Quick“) na z�a�dost pacienta Kc� 200,--
Výs�etr�ení� EKG a popis kr�ivký na z�a�dost pacienta Kc� 200,--
Výs�etr�ení� sedimentace c�ervený�ch krvinek na z�a�dost pacienta Kc�  70,--
Výs�etr�ení� testem na okultní� krva� cení� do stolice mimo rozsah hrazený�  ZP Kc� 200,--
Nevra� cení� testu na okultní� krva� cení� do stolice do 1 me�sí�ce od výda�ní� Kc� 200,--
Výs�etr�ení� plicní�ch funkcí� – spirometrie Kc� 200,--

Oc�kova�ní� na vlastní� z�a� dost (klí�s�ťova�  encefalitida, chr�ipka…) Kc� 100,-- 

Čí�lene�  výs�etr�ení� nepojis�te�nce Kc� 400,--
Kontrolní� výs�etr�ení� nepojis�te�nce Kc� 300,--

Výs�etr�ení� c�i os�etr�ení� mimo stanovenou ordinac�ní� dobu na vý�slovne�  pr�a�ní� pacienta Kc� 300,--
(Pacient nehradí� poskýtovanou zdravotní� pe�c�i, ale moz�nost pr�í�stupu mimo ordinac�ní� hodiný, jako dohodnutou 
sluz�bu – vý�s�e odme�ný musí� bý� t dohodnuta pr�edem. Netý�ka�  se pacientu2  objednaný�ch na dobu výhrazenou pro 
preventivní� prohlí�dký). 
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