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VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 
CENÍK 

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb 
 

 
Druh výkonu 

sazba 
DPH (%) 

cena v Kč 
vč. DPH 

Vstupní prohlídka, periodická prohlídka, mimořádná prohlídka - preventivní prohlídky chránící 
zaměstnance před poškozením v důsledku nevhodného pracovního zařazení 

0% 520 

Výstupní prohlídka s vyšetřením 15% 590 

Vstupní prohlídka (vystavení podkladu pro zaměstnavatele k rozhodnutí o ne-/přijetí do pracovního 
poměru), výstupní prohlídka,  výpis z dokumentace -  vše bez vyšetření 

21% 190 

Ostatní výkony lékaře  v rámci PLS (za každou započatou půlhodinu) 21% 490 

Konzultace s lékařem  v rámci PLS (za každou započatou čtvrthodinu) 21% 230 

Doprava lékaře os. vozidlo sazba Kč/km 21% 12 

Cílené vyšetření praktickým lékařem - pro zdravotní průkazy, profesní průkazy, pro rekreační a 
rekondiční pobyty, řidičský průkaz - kontrola důchodci 

15% 380 

HCG vyšetření v rámci vstupní prohlídky 0% 280 

RDG hrudníku 0% 280 

EKG vyšetření pro PLS 0% 200 

Spirometrie pro PLS 0% 260 

Oční vyšetření pro PLS 0% 590 

Specializované oční vyšetření pro PLS 0% 1 030 

Vyšetření do blízka pro PLS 0% 440 

Vyšetření barvocitu pro PLS 0% 140 

EMG vyšetření rychlosti vedení středovým nervem v rámci PLS 0% 780 

Specializované ergometrické vyšetření v rámci PLS 0% 880 

Audiometrie pro PLS ( tónová audiometrie, výpočet ztrát sluchu v procentech, otoskopické 
vyšetření) 

0% 360 

Komplexní ORL vyšetření pro PLS 0% 540 

Vyšetření pro řidičský průkaz 15% 610 

Vyšetření pro zdravotní průkaz 15% 610 

Vyšetření pro zbrojní pas 15% 750 

Vyšetření pro cesty do zahraničí 15% 750 

Vyšetření pro profesní průkazy 15% 750 

Vyšetření pro rekondiční pobyty, k návrhu na lázně pro samoplátce, bytové a sociální účely 15% 450 

Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení řidičského, zdravotního průkazu, bez vyšetření 21% 200 

Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení řidičského, zdravotního průkazu spojené s vyšetřením 15% 330 

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu  21% 390 

Aplikace očkovací látky + cena vakcíny dle aktuálního ceníku 0% 130 

Jednorázový roční administrativní poplatek (u smlouvy na PLS) 21% 1 570 

   
Poznámky:   
PLS - pracovně lékařské služby  
případné další výkony zde, resp. v Ceníku položkově neuvedené, vycházející ze Seznamu zdravotních 
výkonů, budou kalkulovány dle aktuální bodové hodnoty výkonu a hodnoty bodu uvedené v platné 
verzi tohoto Ceníku k datu provedení výkonu   


