
 

                                                  C E N Í K 
                     zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu 
                                         platný od 01. 02. 2021 
                       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 (Kč) 
PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY              
 A) VSTUPNÍ / PERIODICKÁ PROHLÍDKA 
      PRO PERIODICKOU PROHLÍDKU PLATÍ CENA BEZ DPH  
Vstupní a periodická prohlídka u pracovníků nepracujících ve významném pracovním 
riziku: 
 - základní laboratorní screening    105,- 
 - elektrokardiografické vyšetření nad 50 let 170,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 
Vypracování a vystavení lékařské zprávy  345,- 
Vypracování a vystavení lékařské zprávy v omezeném rozsahu 230,- 
Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku prašnosti a svářečských dýmů: 
 - skiagrafie hrudníku 245,- 
 - spirometrie screening 375,- 
 - cíleně zaměřené pneumologické vyšetření (v PLS) 420,- 
Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku celkové tělesné zátěže: 
 - elektrokardiografické vyšetření nad 50 let 170,- 
 - spirometrie screening 375,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 
Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: 

 - tónová audiometrie                                                                     150,- 

 - cíleně zaměřené vyšetření otolaryngologem                               420,- 

 - výpočet ztrát sluchu v % dle Fowlera                                           97,- 

 - vyšetření sluchu řečí a ladičkami  95,- 

 - cíleně zaměřené vyšetření odborníkem (v PLS) 420,- 
Vstupní a periodická ORL prohlídka pro pracovníka v riziku prachu z dřevin: 
 - cílené vyšetření otolaryngologem 420,- 
 - nasoepifaringoskopie rigidní optikou 635,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 

Vstupní a periodická ORL prohlídka pro pracovníka v riziku hluku + prachu z dřevin: 

 - cílené vyšetření otolaryngologem 420,- 
 - vyšetření sluchu řečí a ladičkami  95,- 
 - tónová audiometrie  150,-          
 - výpočet ztrát sluchu v % dle Fowlera 97,-                            
 - nasoepifaringoskopie rigidní optikou 635,- 
 - cílen zaměřené vyšetření odborníkem (v PLS) 420,- 



 

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku práce s laserem: 
 - odborné oční vyšetření (v PLS)  380,- 
 - 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 385,- 
 - prstová pletysmografie s chladovým testem – 2 ruce 770,- 
 - 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 370,- 
 - skiagrafie hrudníku 245,- 
 - spirometrie screening 375,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 
 - elektrokardiografické vyšetření nad 50 let 170,- 

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                                                    370,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 
Posouzení zdravotní způsobilosti k pravidelné práci v noci (§ 99 odst. 2 ZP), vstupní a 
periodická prohlídka: 
 - základní laboratorní screening 105,- 
 - elektrokardiografické vyšetření nad 50 let 170,- 
 - 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: 
 - elektrokardiografické vyšetření nad 50 let 170,- 
 - komplexní lékařské vyšetření podle § 2 odst. 4 830,- 
Vyšetření prováděna pouze u vstupní prohlídky /netýká se periodických prohlídek/: 
 - skiagrafie hrudníku 245,- 
 - cíleně zaměřené vyšetření otorinolaryngologem  330,- 

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku zrakové zátěže 5.1.vyhl.79/2013: 
 - základní laboratorní screening 105,- 
 - odborné oční vyšetření (v PLS) 380,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)  420,- 
Vypracování a vystavení lékařské zprávy (vstupní prohlídka) 345,- 
 
 

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY  
B) VÝSTUPNÍ PROHLÍDKA 

Výstupní prohlídka u pracovníků nepracujících ve významném pracovním riziku: 
 - základní laboratorní screening                                                                                    105,-                                      
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 
Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku prašnosti a svářečských dýmů: 
 - kompletní laboratorní screening     680,- 
 - skiagrafie hrudníku 245,- 



 

 - spirometrie screening 375,- 
 - cíleně zaměřené pneumologické vyšetření (v PLS) 420,- 
Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku celkové tělesné zátěže:      
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 
 - spirometrie screening 375,- 
Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: 
 - tónová audiometrie  150,- 
 - výpočet ztrát sluchu v % dle Fowlera 97,- 
 - vyšetření sluchu řečí a ladičkami 95,- 
 - cíleně zaměřené vyšetření otorinolaryngologem                                                  420,- 
 - cíleně zaměřené vyšetření odborníkem (v PLS) 420,- 
Výstupní ORL prohlídka pro pracovníka v riziku prachu z dřevin: 
 - cílené vyšetření otolaryngologem 420,- 
 - nasoepifaringoskopie rigidní optikou 635,- 
 - cíleně zaměřené vyšetření odborníkem (v PLS) 420,- 
Výstupní ORL prohlídka pro pracovníka v riziku hluku + prachu z dřevin: 
 - cílené vyšetření otolaryngologem 420,- 
 - vyšetření sluchu řečí a ladičkami  95,- 
 - tónová audiometrie  150,- 
 - výpočet ztrát sluchu v % dle Fowlera 97,- 
 - nasoepifaringoskopie rigidní optikou 635,- 
 - cíleně zaměřené vyšetření odborníkem (v PLS) 420,- 

Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku práce s laserem: 

 - základní laboratorní screening 105,- 
 - odborné oční vyšetření (v PLS)  380,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)  420,- 

Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku vibrací přenášených na ruce: 

 - prstová pletysmografie s chladovým testem – 1 ruka 385,- 
 - prstová pletysmografie s chladovým testem – 2 ruce 770,- 
 - 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 370,- 
 - skiagrafie hrudníku 245,- 
 - spirometrie screening 375,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 
 - elektrokardiografické vyšetření nad 50 let 170,- 

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 370,- 
 - skiagrafie hrudníku 245,- 
 - spirometrie screening 375,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 



 

Posouzení zdravotní způsobilosti členů jednotek sboru hasičů obce nebo podniku            
(NV č. 352/2003 Sb.), výstupní prohlídka: 
 - spirometrické vyšetření včetně difuzní kapacity 1 055,- 
 - elektrokardiografické vyšetření 170,- 
 - komplexní lékařské vyšetření podle § 2 odst.4 830,- 

Výstupní prohlídka pro pracovníka v riziku zrakové zátěže 5.1. vyhl 79/2013: 

- základní laboratorní screening 105,- 

- odborné oční vyšetření (v PLS) 340,- 
- cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS)  420,- 
PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY  - 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 105,- 
 - komplexní lékařské vyšetření podle § 6 odst 1, a), b) 650,- 
Posouzení zdravotní způsobilosti výkonu práce nebo kvalifikační zkoušce obsluhy jeřábů, 
vazačů a obsluhy vysokozdvižných vozíků: 
 - základní laboratorní screening 105,- 
 - cíleně zaměřené interní vyšetření (v PLS) 420,- 
Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce nebo kvalifikační zkoušce svářečů:                                                                              
 - základní laboratorní screening 105,- 
 - skiagrafie hrudníku 245,- 
 - spirometrie screening 375,- 
 - cíleně zaměřené pneumologické vyšetření (v PLS) 420,- 

 
Konzultační poradenská a administrativní činnost v místě poskytovatele 290,-/hod. 
Konzultační poradenská a administrativní činnost na pracovišti 
zaměstnavatele bez dopravy  

460,-/hod. 

Vypracování a vystavení lékařské zprávy 345,- 

Vypracování a vystavení lékařské zprávy (v omezeném rozsahu) 230,- 

Doprava (osobní automobil) jiná, než za účelem léčby, do 5 km tam i zpět 115,-/km 

Ceny dalších vyšetření, která jsou obsahem pracovně lékařské služby nehrazené z veřejného 
zdravotního pojištění, se vypočtou podle vzorce: celkový počet bodů zahrnující minutovou režii 
pro daný výkon x 1,20 Kč (dle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví částka 13/2017 
DZP z 15. 11. 2017 ). Ceny jsou stanoveny na základě Seznamu zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami (zákon č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění předpisů).  

B) VÝKONY VYŽÁDANÉ OBČANY PRO OSOBNÍ ÚČELY 

Administrativní výkon praktického lékaře v zájmu fyzické nebo právnické osoby: 

 do 15 minut výkonu 150,- 

 15 - 30 minut výkonu 300,- 



 

Vyplnění pojistné události (formulář, posudek, hodnocení, oznámení či 
prohlášení  pojistné události atd.) 

550,- 

Administrativní výkon jiného zdravotnického pracovníka:  

 SZP: 15 - 30 minut výkonu 150,- 

Vyšetření praktickým lékařem za účelem potvrzení zdravotní  
způsobilosti k řízení u osob starších 65 let   

400,- 

Vyšetření pro vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního pasu (posouzení 
způsobilosti držet a užívat střelnou zbraň ke stanoveným účelům). 

684,- 

Lékařské potvrzení přihlášky ke studiu  150,- 

                                                                                                                                                                                                                                                           
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. 
 
 

 


