
Výkon Cena bez DPH Sazba DPH Cena vč. DPH

Vyšetření zdravotního stavu včetně vyplnění tiskopisu pro účely provedení zjišťovací

lék. prohlídky ve věcech sociálního zabezpečení (invalidity, stupně závislosti, pracovní

schopnosti atp.)  - opakované komplexní vyšetření

887,00 Kč 15%  133,05 Kč 1 020,05 Kč

Vyšetření zdrav. stavu včetně vyplnění tiskopisu pro účely provedení kontrolní

prohlídky ve věcech sociálního zabezpečení (cílené vyšetření + admin. úkon)
480,00 Kč 15%     72 Kč 552,00 Kč

Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do zařízení

sociálních služeb (výpis z dokumentace)
418,00 Kč 21%    87,78 Kč 505,78 Kč

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu nezletilého dítěte 698,00 Kč 15%  104,70 Kč 802,70 Kč

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se

pěstounem nebo osvojitelem (cílené vyšetření)
698,00 Kč 15%  104,70 Kč 802,70 Kč

Vyjádření lékaře k otázce zdrav. stavu osoby pro účely sociálně právní ochrany dětí 139,00 Kč 21%    29,19 Kč 168,19 Kč

Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdrav. dokumentace

pro účely resortu MPSV
139,00 Kč 21%    29,19 Kč

168,19Kč                   

+ poštovné

Evropská unie

Vyjádření lékaře - na tiskopise E 213 - ČSSZ 1 800,00 Kč 15%    282,00 Kč 2 162,00 Kč

Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (admin. výkon) 139,00 Kč 21%     29,19 Kč 168,19 Kč

Lék. zpráva o zdrav. stavu osoby zpracovaná na podkladě zdrav. dokumentace (výpis

z dokumentace - podrobný)
418,00 Kč 21%     87,78 Kč 505,78 Kč

Lék. zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného

činu (cílené vyšetření + admin. úkon)
471,00 Kč 15%     70,65 Kč 541,65 Kč

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu 341,00 Kč 15%     51,15 Kč 392,15 Kč

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s žilním odběrem krve

(cílené vyšetření lékařem)
408,00 Kč 15%     61,20 Kč 469,20 Kč

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití návykových, posychotropních a jiných látek

než alkoholu  (cílené vyšetření lékařem)
887,00 Kč 15%   133,05 Kč 1 020,05 Kč

Žilní odběr krve při podezření z požití návykové, psychotropní či jiné látky 67,00 Kč 15%      10,05 Kč 77,05 Kč

Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - Widmarkova zkouška 123,00 Kč 15%      18,45 Kč 141,45 Kč

Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi - specifické stanovení plynovou

chromatografií
732,00 Kč 15%   109,80 Kč 841,80 Kč

Vyjádření lékaře o zdrav. stavu dožádané státním zastupitelstveím nebo soudem nebo

týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem (admin. úkon)
139,00 Kč 21%    29,19 Kč 168,19 Kč

Podrobná lék. zpráva o zdrav. stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem

zpracovaná na základě zdrav. dokumentace (podrobný výpis)
418,00 Kč 21%    87,78 Kč 505,78 Kč

Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožadovaná státním zastupitelstvím nebo

soudem nebo týkající se pacienta v ochrnném léčení nařízeném soudem

zpracovávaná na základě zdravotnic. dokumentace obsahující celkové hodnocení

zdravotního stavu (podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravot. stavu z

hlediska rizika profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného

léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim)

854,00 Kč 21%   179,34 Kč 1 033,34 Kč

Lék. zpráva o lék. vyšetření dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo

týkající se pacienta v ochranném léčení navrženém soudem (cílené vyšetření)
341,00 Kč 15%     51,15 Kč 392,15 Kč

Ceník je platný od 1.2.2023

Po vytištění jde o neplatnou verzi dokumentu. 01.I

Ceník zdravotních služeb poskytovaných na žádost orgánů státní správy pro rok 2023

Zdroj: Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2018/DZP

MPSV, Úřad práce ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí, ČSSZ a OSSZ

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo spravedlnosti 


