
CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH POJIŠŤOVNOU 

Lékařská prohlídka do zaměstnání – vstupní 500,00 Kč 

Lékařská prohlídka do zaměstnání – výstupní, periodická, mimořádná 400,00 Kč 

Lékařská prohlídka do zaměstnání – noční práce 300,00 Kč 

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 300,00 Kč 

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – student; nad 65 let 200,00 Kč 

Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 500,00 Kč 

Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu  350,00 Kč 

Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu, student 200,00 Kč 

Vyšetření a vystavení posudkou o zdravotní způsobilosti na brigádu (studenti) 300,00 Kč 

Vyšetření a potvrzení pro profesní průkazy (svářeč, jeřábník, palič. atd.) 300,00 Kč 

Výpis z dokumentace na vlastní žádost; pro potřeby vstupní, preventivní závodní péče 
(preventivně lékařské služby)  

250,00 Kč 

Zpráva pro komerční pojišťovny (posudek o bolestném, ztížení společenského uplatnění, hlášení 
o úrazu, potvrzení hospitalizace, DPN, apod.) 

250,00 Kč 

Výpis z dokumentace při uzavření smlouvy s komerční pojišťovnou 300,00 Kč 

Potvrzení o zdravotním stavu pro potřeby zákonného pojištění (Kooperativa) 400,00 Kč 

Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ (kus) 100,00 Kč 

Vyšetření a zpráva pro účast na rekondičních pobytech, táborech, sportovních aktivitách atd. 200,00 Kč 

Vypsání žádosti do domova pro seniory, DPS 150,00 Kč 

Vypsání návrhu na příspěvkovou lázeňskou péči (na vlastní žádost) 300,00 Kč 

Zpráva pro policii a soudy 300,00 Kč 

Potvrzení pro Úřad práce (bez žádanky vydané ÚP) 150,00 Kč 

Administrativní úkon do 10 min 100,00 Kč 

Aplikace jednoho léčiva i.m., s.c., i.v., s.d. 50,00 Kč 

Aplikace GUNA 350,00 Kč 

Infúze analgetická 100,00 Kč 

Aplikace očkování za 1 vakcínu (nepovinné a doporučené) 100,00 Kč 

Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony od 500 Kč  

Vyšetření EKG na vlastní žádost 200,00 Kč 

Vyšetření CRP na vlastní žádost 200,00 Kč 

Test na okultní krvácení na žádost pacienta do 50 let (od 50 let placeno ze zdravotního pojištění) 200,00 Kč 

Preventivní laboratorní vyšetření PSA (marker nádoru prostaty) dle aktuálního ceníku laboratoře cca 250 Kč 

Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 150,00 Kč 

Chřipka - očkovací látka Vaxigrip Tetra inj. včetně aplikace (pro samoplátce) 450,00 Kč 

Klíšťová encefalitida - očkovací látka FSME - IMMUN 0,5 ml včetně aplikace (1 dávka) 950,00 Kč 

Pneumokokové infekce (zápal plic) - očkovací látka Prevenar 13 včetně aplikace (pro 
samoplátce) 

1 690,00 Kč 

Žloutenka typu A, B – Twinrix inj. (očkování 3 x) cena jedna dávka včetně aplikace 1 750,00 Kč 

ceník platný od 1.11. 2020, EKMARK, s.r.o. 
  

 


