Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 10.2.2021
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.

Ostatní služby
Pobyt na nadstandardním pokoji (denní sazba) dle jednotlivých oddělení
Dětské oddělení (pokoj č. 2 a 3)
Dětské oddělení (pokoj č. 4)
Interní oddělení CVI
Gastroenterologické oddělení
Gastroenterologické oddělení - doprovod na přistýlce
Gynekologické oddělení
Chirurgické oddělení - luxusní nadstandardní pokoj
Neurologické oddělení
Pobyt rodinného příslušníka na nadstandardním pokoji porodnického odd.
Porodnické oddělení, nadstandardní pokoj 12,13
Porodnické oddělení, nadstandardní pokoj 1,2
Porodnické oddělení- rodinný pokoj
Rehabilitační oddělení oddělení
Porodnické oddělení, nadstandardní pokoj/ vybavenější pokoj pro 2 ženy
Pobyt matek s dětmi (denní sazba)
Doprovodná hospitalizace u osoby nad 6 let (bez stravy)
Strava rodinného příslušníka (pokud ji nehradí ZP):
Snídaně
Oběd
Večeře
Vegetariánská strava - jídlo č. 4
Pečovatelská služba hotelového typu – náhradní hospitalizace (denní sazba)
Pobyt na standardním lůžku (pouze pro pacienty)
Pobyt na nadstandardním lůžku (pouze pro pacienty)
Pronájmy, zapůjčení a prodej
Identifikační jmenovka na oděv (výroba, ztráta)
Pronájem reklamních plochy areálu nemocnice - cena dle dohody s oddělením marketingu
Zapůjčení kalicí židle/1 měsíc
Zapůjčení nemocničního lůžka/ 1 měsíc
Zapůjčení postýlky pro novorozence a kojence/ 1 měsíc
Podatelna, spisová služba
Otevřená zdravotnická dokumentace - nahlížení
Uzavřená dokumentace - vyhledání zdravotnické dokumentace ve spisovně a náklady spojené
s přípravou k nahlížení a kopírování

smluvní cena v Kč

Uzavřená dokumentace - první hodina nahlížení pod dohledem pověřeného pracovníka
Uzavřená dokumentace - po první hodině nahlížení pod dohledem pověřeného pracovníka za
Vyhledání a listinná kopie zdravotnické dokumentace z informačního systému
za 1x
Vyhledání a kopie zdravotnické dokumentace - RTG, CT na CD/DVD za 1x nález
Kopírovací práce:
formát A3 jednostranně
formát A3 oboustranně

240 Kč
120 Kč
50 Kč
50 Kč

400 Kč
200 Kč
400 Kč
400 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
400 Kč
400 Kč
1 100 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
500 Kč
800 Kč
130 Kč
44 Kč
77 Kč
55 Kč
55 Kč
1 000 Kč
1 140 Kč
60
cena dohodou
120 Kč
360 Kč
180 Kč
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zdarma
240 Kč

5 Kč
9 Kč
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formát A4 jednostranně
formát A4 oboustranně
Při zaslání dokumentace se účtuje poštovné a balné dle platného ceníku přepravy/pošty a
Obálka C6
Obálka C5
Obálka B4
Obálka bublinková
Poplatky za povolení k vjezdu a setrvání v areálu nemocnice
Doba setrvání v areálu/ do 30 minut
Doba setrvání v areálu/ 30 minut - 2 hodiny
Doba setrvání v areálu nad 2 hodiny - každá započatá hodina
Nepřenosné povolení k vjezdu pro zaměstnance na daný kalendářní rok
Povolení k vjezdu pro vozidla s průkazem ZTP
Pobyt stážisty
1 osoba - mimo logopedii (1 den)
1 osoba - logopedie (1 den)
1 osoba (1 měsíc)
Pobyt praktikantů (za 1 den)
Oddělení anesteziologicko - resuscitační
Oddělení dětské
Oddělení chirurgické
Oddělení interní
Oddělení neurologické
Oddělení porodnicko - gynekologické
Oddělení rehabilitační
Oddělení urologické
Oddělení ušní, nosní, krční
Oddělení plicní
Pronájem sálu včetně příslušenství (poliklinika vchod č. 4, 2. poschodí)
Pro cizí právnické, fyzické osoby a zaměstnance v případě výdělečné činnosti:
do 4 hodin trvání akce:
Malý sál
Velký sál
nad 4 hodiny trvání akce:
Malý sál
Velký sál
Pro odborové organizace VN a.s.:
do 4 hodin trvání akce:
Malý sál
Velký sál
nad 4 hodiny trvání akce:
Malý sál
Velký sál
Zapůjčení data projektoru v rámci pronájmu přednáškového sálu, včetně zapojení, instalace a

3 Kč
5 Kč
1 Kč
1 Kč
2 Kč
8 Kč
bez poplatku
30 Kč
30 Kč
1 200 Kč
bez poplatku
450 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
120 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

360 Kč
600 Kč
600 Kč
1 200 Kč
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60 Kč
120 Kč
120 Kč
240 Kč
600 Kč
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Pronájem lůžka v ubytovacím zařízení pro zaměstnance (měsíční sazba)
Velký pokoj s předsíní a sociálním zařízením
Pokoj s předsíní a sociálním zařízením
Pokoj s předsíní bez sociálního zařízení
Pokoj bez sociálního zařízení a předsíně
Na pokoji mohou být ubytování 1 - 3 zaměstnanci. Ti se pak o cenu za pokoj dělí.
Poplatky za pronájem výstavní plochy
Poplatky za pronájem výstavní plochy
Výše poplatku za volbu lékaře
Výše poplatku za volbu primáře
Výše poplatku za volbu lékaře, který není primářem

smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena

smluvní cena
15 000 Kč
5 000 Kč
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