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Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně 

hrazených z veřejného zdravotního pojištění 

 

Společnost Esmedicum s.r.o., IČO: 052 52 695, se sídlem Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov (dále jen „Esmedicum“ nebo jen „poskytovatel“) tímto v souladu s ustanovením § 45 odst. 

2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) zpracoval seznam cen 

poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění.  

Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z 

veřejného zdravotního pojištění a dalších cen souvisejících s poskytováním zdravotních 

služeb 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace na žádost pacienta či jiné 

oprávněné osoby v přítomnosti zaměstnance pověřeného 

poskytovatelem. 

                                 

500,-Kč  

Pořízení výpisu zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, 

zákonného zástupce, opatrovníka či osoby jimi určené.  

Zhotovení kopie 1 strany zdravotnické dokumentace ve formátu A4.   

400,-Kč 

6,-Kč za 1 

stranu A4  

Vyhotovení posudku či vyplnění formulářů pro komerční pojištění.   400,-Kč 

Vyšetření a vydání posudku o zdrav. způsob. řídit motorová vozidla. 

Vyšetření a vydání posudku o zdrav. způsobilosti pro autoškolu. 

Vyšetření a vydání posudku o zdrav. způsobilosti pro zaměstnavatele. 

Vyšetření a vydání posudku o zdrav. způsobilosti ke studiu. 

 

400,-Kč 

200,-Kč 

200,-Kč 

200,-Kč 

 



2 
 

Vyšetření a vydání lékařské zprávy na žádost pacienta, zákonného 

zástupce, opatrovníka či osoby jím určené nebo zplnomocněné (pro 

Úřad práce, ČSSZ, soud, advokátní kancelář, k umístění pacienta do 

zařízení sociální péče, dětské tábory, sportovní aktivity, Poukaz na 

lázeňskou péči a jiné). 

200,-Kč 

 

                                        

Zdravotní služby pro nesmluvní pojištěnce: 

 

Komplexní vstupní vyšetření  

Cílené vyšetření                                                                                                           

Kontrolní vyšetření  

Pohovor s příbuzným či blízkým člověkem nesmluvního pojištěnce  

 1.500,-Kč  

   800,- Kč 

   500,- Kč 

   500,-Kč 

Bude-li pacient, zákonný zástupce, opatrovník či osoba jimi určená požadovat odeslání výše 

uvedených listin (např. zdravotnické dokumentace, lékařské zprávy atd.) poštou bude připočtena 

k výše uvedené ceně i úhrada spojená s odesláním příslušných listin dle aktuálních sazebníků 

České pošty, s. p. Poté, jsou již výše uvedené ceny konečné. Esmedicum není plátcem DPH.  

Způsob platby a platební údaje  

V ordinaci Esmedicum nelze platit hotově a ani platební kartou. Výše uvedené platby přijímáme 

výlučně převodem na účet poskytovatele – číslo účtu: 219700773/0600 vedený u MONETA 

Money Bank, a. s. (číslo účtu IBAN: CZ74 0600 0000 0002 1970 0773 a SWIFT kód BIC: 

AGBACZPP). Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno a příjmení pacienta a případně další 

údaje, které Vám sdělíme.   

Poté, co obdržíme stanovené peněžní prostředky na výše uvedeném účtu, poskytovatel výše 

uvedenou zpoplatněnou službu poskytne. Dokud poskytovatel neobdrží stanovenou cenu na 

specifikovaném bankovním účtu, požadovanou službu neposkytne.      

Se svými dotazy ohledně výše uvedeného seznamu cen (ceníku), se můžete obrátit přímo na nás. 

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu esmedicum@gmail.com či telefonicky na čísle 

+420 775 946 424 v provozní a ordinační době Esmedicum.  

mailto:esmedicum@gmail.com
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Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný 

souhlas  

Esmedicum tímto v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 písm. h) zákona o zdravotních službách 

nezpracoval seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas, 

protože k žádné z poskytovaných zdravotních služeb, kromě případů stanovených zákonem, 

není vyžadován písemný informovaný souhlas.   


