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Název zdravotního výkonu: Cena s DPH 

Psychologické vyšetření k žádosti o střelnou zbraň 2 740,- 

Komplexní vyšetření psychiatrem 2 na žádost fyzické či právnické osoby 1 600,- 

Cílené vyšetření psychiatrem 2 na žádost fyzické či právnické osoby 800,- 

Kontrolní vyšetření psychiatrem 2 na žádost fyzické či právnické osoby 400,- 

Komplexní vyšetření dítěte nebo osoby mladší 18 let dětským psychiatrem 

na žádost fyzické nebo právnické osoby 
2 000,- 

Cílené vyšetření dítěte nebo osoby mladší 18 let dětským psychiatrem na 

žádost fyzické nebo právnické osoby 
1 000,- 

Kontrolní vyšetření dítěte nebo osoby mladší 18 let dětským psychiatrem na 

žádost fyzické nebo právnické osoby 
600,- 

Komplexní vyšetření psychologem – komplexní posouzení osobnosti 

klienta. Obvykle trvá více hodin, probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření 

je zpráva.                                

4 000,- 

 

Cílené vyšetření psychologem obvykle trvá více hodin, probíhá ve více 

sezeních. Součástí vyšetření je zpráva.                   
3 000,- 

Psychoterapie individuální systematická, prováděná klinickým 

psychologem (kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně 

uznaných psychoterapeutických postupů) 

Cena za jedno sezení (50 minut) 

 

   

600,- 

                

Vyšetření se provádí například pro účely zjištění pracovní způsobilosti, studijních a jiných 

schopností, vyšetření paměti. 

Dopravně psychologické vyšetření neprovádíme! 

Psychologické vyšetření nenahrazuje soudně znalecký posudek. 

 
 
 

Administrativní výkon psychiatra, či psychologa na žádost fyzické či 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,- 
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Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.                 Poučení a 

nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální spolupráce na 

léčbě. Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné v dokumentaci a 

stvrzené podpisem edukovaného či jeho zákonným zástupcem.   

                                      

240,- 

 

 

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. 

  


