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ZDRAVOTNICKÉ VÝKONY SPOLEČNÉ  
PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ 

CENÍK 
zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb 

 

Druh výkonu A B C 
sazba 

DPH (%) 
cena v Kč 

vč. DPH 

Vyšetření pro zbrojní pas   x   15% 750 

Vyšetření pro cesty do zahraničí   x   15% 750 

Vyšetření pro profesní průkazy   x   15% 750 

Vyšetření pro rekondiční pobyty, k návrhu na lázně pro samoplátce, bytové a sociální účely   x   15% 450 

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu      x 21% 390 

Vyplnění žádosti o umístění do zařízení sociálních služeb     x 21% 390 

Vyplnění cizojazyčného dotazníku pro výjezd do zahraničí     x 21% 350 

Potvrzení na diety     x 21% 230 

Vyplnění formuláře pro komerční pojištění     x 21% 840 

Ostatní administrativní výkony lékaře (za každou započatou půlhodinu)     x 21% 450 

Administrativní výkon SZP (za každou započatou půlhodinu)     x 21% 250 

Zdravotnické zabezpečení předem objednané akce - lékař (l hod.)     x 21% 1 790 

                                                                                         - SZP (1 hod.)     x 21% 840 

Odběr krve, orientační vyšetření přítomnosti alkoholu z krve    x   15% 450 

Obrazová dokumentace na CD, DVD v rámci vyšetření na žádost pacienta, digitální výstup     x 21% 110 

Převedení rtg snímku na DVD vč. poštovného (digitalizace klas. snímků)     x 21% 480 

Zhotovení fotokopie, opisu - formát A4, A5 (1 strana textu)     x 21% 20 

Zhotovení fotokopie, opisu - formát A3 (1 strana textu)     x 21% 30 

Zaslání 1 stránky faxem     x 21% 30 

Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné     x 21% 100 

Duplikát lístku na peníze při PN nebo jiného dokladu     x 21% 50 

Vyhledávání dokumentace:           

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta     x 21% 320 

Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta     x 21% 90 

Vyhledání zdrav.dokumentace, skenování a odeslání zdrav.dokumentace elektronickou 
poštou na základě vyplněné žádosti klientem - do 50 stran 

    x 21% 550 

Vyhledání zdrav.dokumentace, skenování a odeslání zdrav.dokumentace elektronickou 
poštou na základě vyplněné žádosti klientem - 51 až 100 stran 

    x 21% 1 070 

Vyhledání zdrav.dokumentace, skenování a odeslání zdrav.dokumentace elektronickou 
poštou na základě vyplněné žádosti klientem - 101 a více stran 

    x 21% 1 600 

 


