
                                  SAZEBNÍK 
                     výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění 
                                                       -  platný od 1.1.2020 

 

 1.  Lékařské vyšetření na žádost pacienta nebo jiné osoby bez zdravotní indikace      500,- Kč 

 2.  Předoperační vyšetření na zákroky nehrazené ze zdravotního pojištění               1 000,- Kč 

 3.  Vstupní prohlídka nebo jiné vyšetření na úrovni komplexní prohlídky – bez  

       písemné smlouvy se zaměstnavatelem o pracovně lékařských službách  

       ( pouze u I. kategorie rizika )                                                                                  400,- Kč 

 4.  Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu                                                                  500,- Kč 

 5.  Návrh na lázeňskou péči na vlastní náklady                                                             500,- Kč 

 6.  Vyšetření žadatele pro řidičské oprávnění                                                                500,- Kč  

 7.  Vyšetření a odběr krve nebo moči na zjištění alkoholu nebo jiné návykové 

       látky pro policii                                                              Dle sazby MV platné pro daný rok                                                 

 8.  Vyšetření a zpráva pro policii nebo soud v případě úrazu nebo napadení  

      jinou osobou                                                                    Dle sazby MV platné pro daný rok 

 9.  Vystavení zdravotního průkazu                                                                                400,- Kč 

10. Vyšetření - vstupní prohlídka pro brigádní  činnost                                                 400,- Kč 

11. Vyšetření uchazeče o práci pro Úřad práce                                                              100,- Kč 

12. Vystavení průkazu řidiče motorových vozíků                                                          400,- Kč 

13. Vystavení svářečského průkazu                                                                                400,- Kč 

14. Vystavení jeřábnického průkazu                                                                               400,- Kč    

15. Vystavení průkazu vazače                                                                                         400,- Kč 

16. Ověření zdravotní způsobilosti řidičů z povolání                                                     400,- Kč 

17. Vyšetření zdravotní způsobilosti řidičů – důchodců                                                 400,- Kč 

18. Vyšetření pro umístění do ústavu sociální péče, pokud nehradí obecní úřad           400,- Kč 

19. Výpis ze zdravotní dokumentace pro účely komerčního pojištění- v souladu  

      s požadavky formy a obsahu komerční pojišťovny                                               1 500,- Kč 

20. Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost klienta                                       400,- Kč 

21.Výpis ze zdravotní dokumentace pro účely pracovně lékařské péče                         300,- Kč 

22. Vydání lékařského posudku pro odškodnění za bolest 

       a ztížení společenského uplatnění                                                                            600,- Kč 

23. Lékařská zpráva o úraze pro pojišťovnu                                                                   600,- Kč 

24. Potvrzení na žádost pacienta v jeho osobním zájmu   

      ( pro potřeby úřadů a pošty ), pokud je vydáno bez vyšetření                                  100,- Kč 

25. Potvrzení pro přijetí do jeslí, mateřských škol, dětských domovů, kojeneckých 

      ústavů, učilišť, středních a vysokých škol                                                                100,- Kč 

26. Potvrzení pro účast na sportovních akcích, zotavovacích a jiných 

      podobných akcích                                                                                                     200,- Kč      

27. Aplikace očkovacích látek , nehrazených ze zdravotního pojištění                          100,-Kč 

28. Zdravotní výchova skupinová – za 1 hod. ( přednášky , besedy )                            500,- Kč 

29. Zpracování lékařské zprávy do formuláře v cizím jazyce ( pro zahraniční                      

       konsuláty při výjezdu mimo ČR, zprávy pro zahraniční pojišťovny a podobně ) 2 000,-Kč       

30. Kopírování lékařských zpráv a dokumentů- 1 strana                                                     5,-Kč              

 

 


