CENÍK
zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu
ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY
poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní
účely, při posuzování a odškodňování nemocí z povolání a úrazů, které NEJSOU hrazeny ze
zdravotního pojištění.
Název zdravotního výkonu:
Cena s DPH
PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY /ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE/
A) VSTUPNÍ / PERIODICKÁ PROHLÍDKA
Vstupní a periodická prohlídka u pracovníků nepracujících ve významném pracovním riziku:
- základní laboratorní screening
110,- elektrokardiografické vyšetření nad 50 let
158,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku prašnosti a svářečských dýmů:
- skiagrafie hrudníku
228,- spirometrie screening
230,- cíleně zaměřené pneumologické vyšetření (v PLS)
420,Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku celkové tělesné zátěže:
- elektrokardiografické vyšetření
158,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:
- tónová audiometrie
110,- výpočet ztrát sluchu v % dle Fowlera
70,- nasoepifaringoskopie rigidní optikou
310,- cílen zaměřené vyšetření odborníkem v PLS
420,Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku práce s laserem:
- odborné oční vyšetření (v PLS)
340,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku vibrací přenášených na ruce:
- prstová pletysmografie s chladovým testem – 1 ruka
359,- prstová pletysmografie s chladovým testem – 2 ruce
718,- cíleně zaměřené vyšetření odborníkem v PLS
420,Posouzení zdravotní způsobilosti pro práci s chemickými látkami nejvyšší toxicity podle zákona
19/1997 Sb., vstupní a periodická prohlídka pro pracovníky v tomto riziku:
- rozšířený laboratorní screening
330,- skiagrafie hrudníku
228,- spirometrie screening
230,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,- elektrokardiografické vyšetření (nad 50 let)
158,Posouzení zdravotní způsobilosti k práci se zdroji ionizujícího záření, pracovníky kategorie A (§
28 zák. č. 307/2002 Sb.),vstupní a periodická prohlídka pro pracovníky v riziku ionizujícího
záření:
- rozšířený laboratorní screening
330,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,-
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Posouzení zdravotní způsobilosti k pravidelné práci v noci (§ 99 odst. 2 ZP), vstupní a periodická
prohlídka:
- základní laboratorní screening
110,- elektrokardiografické vyšetření
158,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,Posouzení zdravotní způsobilosti členů jednotek sboru hasičů obce nebo podniku
(NV č.
352/2003 Sb.), vstupní a periodická prohlídka:
- orientační chemické vyšetření moči
40,- spirometrické vyšetření včetně difuzní kapacity
530,- elektrokardiografické vyšetření
158,- komplexní lékařské vyšetření podle § 2 odst.4
830,Vyšetření prováděna pouze u vstupní prohlídky /netýká se periodických prohlídek/:
- skiagrafie hrudníku
228,- cíleně zaměřené vyšetření otolaryngologem
305,- odborné oční vyšetření (v PLS)
340,- neurologické vyšetření
840,Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku zrakové zátěže 5.1. vyhl.79/2013:
- základní laboratorní screening
- odborné oční vyšetření (v PLS)
- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY /ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE/
B) VÝSTUPNÍ PROHLÍDKA
Výstupní prohlídka u pracovníků nepracujících ve významném pracovním riziku:
- základní laboratorní screening
- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku prašnosti a svářečských dýmů:
- kompletní laboratorní screening
- skiagrafie hrudníku
- spirometrie screening
- cíleně zaměřené pneumologické vyšetření (v PLS)
Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku celkové tělesné zátěže:
- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:
- tónová audiometrie
- specielní audiometrické vyšetření
- výpočet ztrát sluchu v % dle Fowlera
- vyšetření sluchu řečí a ladičkami
- cíleně zaměřené vyšetření otolaryngologem
- cíleně zaměřené vyšetření odborníkem (v PLS)
Výstupní ORL prohlídka pro pracovníka v riziku prachu z dřevin:
- cílené vyšetření otolaryngologem
- nasoepifaringoskopie rigidní optikou
- cíleně zaměřené vyšetření odborníkem (v PLS)
Výstupní ORL prohlídka pro pracovníka v riziku hluku + prachu z dřevin:
- cílené vyšetření otolaryngologem
- vyšetření sluchu řečí a ladičkami
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110,340,420,-

110,420,680,228,230,420,420,110,250,70,65,305,420,305,310,420,305,65,-

- tónová audiometrie
110,- výpočet ztrát sluchu v % dle Fowlera
70,- nasoepifaringoskopie rigidní optikou
310,- cíleně zaměřené vyšetření odborníkem v PLS
420,Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku práce s laserem:
- kompletní laboratorní screening
680,- odborné oční vyšetření (v PLS)
340,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku vibrací přenášených na ruce:
- prstová pletysmografie s chladovým testem – 1 ruka
359,- prstová pletysmografie s chladovým testem – 2 ruce
718,- cíleně zaměřené vyšetření odborníkem v PLS
420,Posouzení zdravotní způsobilosti pro práci s chemickými látkami nejvyšší toxicity podle zákona
19/1997 Sb., výstupní prohlídka pro pracovníky v tomto riziku:
- rozšířený laboratorní screening
330,- skiagrafie hrudníku
228,- spirometrie screening
230,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,- elektrokardiografické vyšetření (nad 50 let)
158,Posouzení zdravotní způsobilosti k práci se zdroji ionizujícího záření, pracovníky kategorie A (§
28 zák.č.307/2002 Sb.),výstupní prohlídka pro pracovníky v riziku ionizujícího záření:
- rozšířený laboratorní screening
330,- skiagrafie hrudníku
228,- spirometrie screening
230,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,Posouzení zdravotní způsobilosti členů jednotek sboru hasičů obce nebo podniku
(NV č.
352/2003 Sb.), výstupní prohlídka:
- orientační chemické vyšetření moči
40,- spirometrické vyšetření včetně difuzní kapacity
530,- elektrokardiografické vyšetření
158,- komplexní lékařské vyšetření podle § 2 odst.4
830,Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku zrakové zátěže 5.1. vyhl 79/2013:
- základní laboratorní screening
110,- odborné oční vyšetření (v PLS)
340,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE – KVALIFIKAČNÍ PROHLÍDKY
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a osvědčení zdravotních důvodů
pro něž se nelze připoutat bezpečnostními pásy (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.
277/2004):
- základní laboratorní screening
110,- komplexní lékařské vyšetření podle § 6 odst 1, a), b)
590,- dopravně-psychologické vyšetření podle § 87a zákon č. 411/2005
1.820,Posouzení zdravotní způsobilosti výkonu práce nebo kvalifikační zkoušce obsluhy jeřábů, vazačů
a obsluhy vysokozdvižných vozíků:
- základní laboratorní screening
110,- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)
420,-
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Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce nebo kvalifikační zkoušce svářečů:
- základní laboratorní screening
- skiagrafie hrudníku
- spirometrie screening
- cíleně zaměřené pneumologické vyšetření (v PLS)
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel /ORL prohlídka/:
- cílené vyšetření otolaryngologem
- tónová audiometrie
- výpočet ztrát sluchu v % dle Fowlera
Konzultační poradenská a administrativní činnost v místě poskytovatele
Konzultační poradenská a administrativní činnost na pracovišti
zaměstnavatele bez dopravy
Vypracování a vystavení lékařské zprávy
Vypracování a vystavení lékařské zprávy (v omezeném rozsahu)
Doprava (osobní automobil) jiná,než za účelem léčby

110,228,230,420,305,110,70,290,-/hod
480,-/hod.
360,240,24,-/km

B) VÝKONY VYŽÁDANÉ OBČANY PRO OSOBNÍ ÚČELY
Konzultace lékaře s pacientem
Administrativní výkon praktického lékaře v zájmu fyzické nebo právnické osoby:
do 15 minut výkonu
15 - 30 minut výkonu
Administrativní výkon jiného zdravotnického pracovníka:
SZP: 15 - 30 minut výkonu
Stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem
Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou:
poučení a nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální
spolupráce na léčbě. Ze zdravotního pojištění hrazeno pouze při
zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené
podpisem edukovaného, či jeho zákonného zástupce
Vyšetření praktickým lékařem za účelem potvrzení zdravotní
způsobilosti k řízení u osob starších 60 let
Vyšetření pro vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního pasu
(posouzení způsobilosti držet a užívat střelnou zbraň k stanoveným
účelům)
Vyšetření před nástupem lázeňské léčby pro samoplátce
Vystavení zdravotního průkazu
Lékařské potvrzení přihlášky ke studiu
Lékařské potvrzení sportovního průkazu
Lékařské potvrzení pro sportovce do registrace
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu
(cena bez očkovací vakcíny)
Aplikace očkovacích látek v rámci imunizace proti infekčním chorobám
a ochranou před onemocněním při cestách do zahraničí
(bez očkovací vakcíny)
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80,150,300,150,-

osvobozeno od DPH

240,-

400,684,250,325,150,150,410,240,osvobozeno
od DPH

C) POSUZOVÁNÍ A ODŠKODŇOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ A ÚRAZŮ
Návrh bodového hodnocení za bolest a za ztížení společenského
uplatnění u nemocí z povolání
Návrh bodového hodnocení za bolest a ztížení společenského uplatnění u
úrazů

2.850,300,-

Cena dalších vyžádaných vyšetření a služeb, nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, které se
stanou předmětem objednávky, a které je organizace oprávněna poskytovat, bude vypočtena dle vzorce:
celkový počet bodů podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (věstník Min.
zdrav. ČR č.411/2011) x 1,12 Kč (maximální hodnota bodu podle cenového předpisu Ministerstva
zdrav.ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami).

Další ustanovení:
- Vystavení zprávy o zdravotní způsobilosti není součástí odborného vyšetření a účtuje se
samostatně.
- V případech, kdy u preventivních prohlídek lze použít výsledků předchozích vyšetření, je
cena snížena o hodnotu složky vyšetření, která se neprovede (aktuální laboratorní výsledky,
EKG, RTG, audiogram, prstová pletysmografie a další).
- V případě posouzení zdravotní způsobilosti členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
nebo podniku (NV č. 352/2003 Sb.) bude případně cena příslušného typu prohlídky zvýšena
o cenu dalších vyšetření které bude v individuálních potřebné doplnit ve smyslu ustanovení
citovaného nařízení vlády.
- Pokud se vyšetřuje pracovník pro více pracovních rizik, stejná vyšetření se provedou jen
jednou.
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH
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