
Ordinace Martínkovi, s.r.o., provozovna Jana Švermy 395, 295 01 Mnichovo Hradiště

Ceník poskytovaných služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění 
nebo jsou z něj hrazeny jen částečně

v platnosti od 16.08.2021

Laboratorní / přístrojové vyšetření nebo aplikace léčiv na požádání

• Očkování, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění – cena za aplikaci látky 
(nutno přičíst cenu za očkovací látku*)_______________________________________ 100 Kč
• Odběr krve pro stanovení hodnot externí laboratoří, pokud chybí důvod uznávaný 
zdravotní pojišťovnou (nutno přičíst cenu za stanovení účtovanou laboratoří)_________ 150 Kč
• CRP vyšetření na přání, pokud chybí důvod uznávaný zdrav. pojišťovnou___________200 Kč
• Vyšetření okultního krvácení na přání, pokud chybí důvod uznávaný zdrav. poj.______200 Kč
• Antigenní testování Covid-19 u samoplátců__________________________________  200 Kč
• EKG vyšetření na přání, pokud chybí důvod uznávaný zdravotní pojišťovnou_______ 250 Kč

Vyšetření + potvrzení o něm – zaměstnání a studium

• Prohlídka do zaměstnání_________________________________________________ 400 Kč
• Potvrzení pro krátkodobé brigády (jen kategorie 1), rekvalifikace Úřad práce________ 250 Kč
• Potvrzení ke studiu______________________________________________________ 150 Kč
• Posouzení zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (instruktor či vedoucí na táboře) __ 150 Kč
• Profesní průkaz – zdravotní_______________________________________________ 150 Kč
• Posouzení zdravotní způsobilosti pro jiné činnosti (průkaz svářeče, vazače atd.)______200-500 Kč

Vyšetření + potvrzení o něm - ostatní

• Vyšetření pro řidičský průkaz či pro jeho prodloužení __________________________ 400 Kč
• Předoperační vyšetření na žádost pacienta, pokud není hrazeno pojišťovnou 
(laboratorní a radiologická vyšetření účtují dotyčné instituce odděleně)______________500 Kč
• Vyšetření pro sportovní činnost____________________________________________ 250 Kč
• Posouzení zdravotní způsobilosti pro činnost dobrovolného hasiče________________ 250 Kč
• Klinické vyšetření na žádost pacienta nehrazené zdravotní pojišťovnou____________ 200-900 Kč
• Vyšetření kvůli zbrojnímu průkazu_________________________________________ 550 Kč
• Vyšetření pro účely komerčního pojištění____________________________________ 500-1000 Kč

Administrativa

• Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta_________________________ 300 Kč
• Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta____________________ 550 Kč
• Potvrzení pro účely komerčního pojištění____________________________________ 300-800 Kč
• Dokumentace pro umístění v domově pro seniory nebo domově 
s pečovatelskou službou___________________________________________________ 250 Kč
• Duplikát dokladu_______________________________________________________ 100 Kč
• Kopie ze zdravotní dokumentace / 1 strana___________________________________ 10 Kč
• Nezařazený administrativní úkon - každých započatých 5 minut__________________ 100 Kč
• Příplatek za vyhotovení v nadstandardním termínu (nenároková služba)**__________ 100-300 Kč

*) Cena očkovacích látek je smluvní dle distribuční ceny a na požádání Vám ji sdělíme. 
Vybrané ceny k 16.08.2021: Klíšťová encefalitida (FSME): 759 Kč, Pneumokok (Prevenar 13): 1.272 Kč

**) standardní lhůty Vám na požádání sdělíme, uveřejněny jsou také na stránkách www.ordinace-martinkovi.cz


