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Výkony ambulance 
Název výkonu 

 Vstupní nebo periodická prohlídka do zaměstnání u registrovaného pacienta (kategorie 1) 800 Kč 

Svářečský, vazačský průkaz 720 Kč 

Potravinářský průkaz 580 Kč 

Řidičský průkaz 720 Kč 

Prodloužení řidičského průkau nad 65 let 400 Kč 

Zbrojní průkaz 1 440 Kč 

Vedení a obsluha plavidla 1 440 Kč 

Zdravotní způsobilosti ke studiu 440 Kč 

Zdravotní způsobilost ke sportu 720 Kč 

Zdravotní způsobilost ke sportu,zdravotně náročné sportovní disciplíny 1 440 Kč 

Zdravotní způsobilost ke sportu, zdravotně náročné sportovní disciplíny, opakované posouzení 1 160 Kč 

Zdravotní způsobilost pro práci s dětmi (např. letní tábor) 580 Kč 

Zdravotní způsobilost - krátkodobá brigáda (studenti) 440 Kč 

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, v češtině, do 2 týdnů 440 Kč 

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, v češtině, do 2 pracovních dnů 720 Kč 

Vyhotovení lékařské zprávy pro účely komerčního pojištění (např. životní pojištění) 870 Kč 
Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu  (týkající se úrazů, potvrzení doby pracovní 
neschopnosti) 470 Kč 

Vypsání zprávy pro lázeňský či rekondiční pobyt nehrazený ze zdravotního pojištění 580 Kč 

Žádost o umístění do domova důchodců, domu s pečovatelskou službou 360 Kč 

Poplatek za vystavení duplikátu receptu nebo žádanky při ztrátě nebo propadnutí 80 Kč 
Jiný administrativní výkon nesouvisející s léčebně preventivní péčí neuvedený v ceníku 
(administrativa), cena za každých započatých 10min 440 Kč 

Lékařské potvrzení na vlastní žádost v cizím jazyce (administrativa), bez vyšetření 1 440 Kč 
Potvrzení návštěvy či doby nemoci jiné než pracovní neschopnosti, bez vlastního formuláře 
(např. propustka, omluvenka do školy) 80 Kč 
Zpětné úpravy pracovní neschopnosti (vystavení náhradního hlášení při ztrátě, storno pracovní 
neschopnosti) 290 Kč 

Poplatek za odeslání žádosti o výpis ze zdravotnické dokumentace 80 Kč 

Vyhledání zdravotní dokumentace v archivu na žádost pacienta 220 Kč 

Celkové vyšetření pacienta praktickým lékařem 1 440 Kč 

Jednorázové vyšetření a ošetření pacienta pro konkrétní problém do 20 minut 870 Kč 

Poplatek za vyšetření a ošetření pacienta za dalších každých započatých 10 minut 440 Kč 
Předoperační vyšetření před zákrokem,který není hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění,včetně EKG vyšetření (nezahrnuje náklady laboratoře) 2 160 Kč 
Předoperační vyšetření před interupcí,která není ze zdravotních důvodů,včetně EKG vyšetření 
(nezahrnuje náklady laboratorních a dalších vyšetření) 720 Kč 

Aplikace očkovací látky mimo povinná a hrazená očkování (bez očkovací látky) 150 Kč 

Aplikace očkovací látky pro neregistrované klienty 300 Kč 

CRP test  na počkání k rozlišení virové a bakteriální infekce 220 Kč 

Příplatek za konverzaci v cizím jazyce 290 Kč 

Vyšetření na alkohol a návykové látky (odběr, taxe, chůze, orientace apod.) 580 Kč 

EKG provedené praktikem 220 Kč 
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Analýza InBody - základní vyšetření s tiskem výsledků 300 Kč 

Analýza InBody včetně interpretace výsledků 500 Kč 

 
 


