Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 25.4.2019
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.

Ostatní služby
Samoplátci ČR (fyzická osoba - čech)/ 1 bod
Pojištěnec EU (bez doložení karty EU pojištění)/ 1 bod
Samoplátci mimo země EU/ 1 bod
Aplikace 1 náušnice
Aplikace očkovací vakcíny na vlastní žádost (cena bez vakcíny)
Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta
KPR školení pro externí pracovníky
Ofocení,
zaslání
dokumentace
na vlastní
žádost
Poradenská
činnost
v problematice
nemající
přímou souvislost se zdravotním stavem

smluvní cena v Kč
1,22 Kč (cena bez DPH)
1,22 Kč (cena bez DPH)
2,50 Kč (cena bez DPH)
230 Kč
200 Kč
360 Kč
720 Kč
cena viz. spis. služba

nemocného/ 15 minut (zdravý životní styl, uplatnění v zaměstnání, hodnocení

120 Kč

Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (brigády, atd.)

360 Kč
180 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro potřeby mateřské školky, školy a letních táborů
Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení řidičského průkazu
Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení svářečského průkazu
Prodloužení zdravotního průkazu
Přednostní ošetření z osobních důvodů
Vstupní, periodické, mimořádné, následné a výstupní prohlídky, odborná vyšetření
Vyjádření sociální pracovnice pro vyřízení jiného příjemce důchodů
Výpis ze zdravotní dokumentace - psychiatrické oddělení (rozvodové řízení, atd.)
Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta na vlastní žádost pro jeho osobní potřebu
(nikoliv v souvislosti s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí).
Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku
Vyplnění formuláře pro pojištění nemocenských dávek
Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu
Vyplnění žádosti do ústavu sociální péče sociální pracovnicí
Vyšetření pro cesty do zahraničí
Vyšetření pro profesní průkazy (např. svářečský průkaz)
Vyšetření pro rekondiční pobyty, vyšetření k lázeňskému návrhu na vlastní žádost
Vyšetření pro řidičský průkaz - jednorázový poplatek. (Následná vyšetření na základě
Vyšetření pro sportovní činnost (každé oddělení)
Vyšetření pro zbrojní průkaz
Vyšetření pro zdravotní průkaz - jednorázový poplatek. (Následná vyšetření na základě
nálezu a doporučení praktického lékaře vykázat ZP).
Vyšetření v bytových, sociálních a úředních záležitostech
Ostatní konzultační služby lékaři
Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu praktickým lékařem pro děti a dorost
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180 Kč
240 Kč
240 Kč
240 Kč
480 Kč
Smluvní cena
180 Kč
360 Kč
150 Kč
180 Kč
120 Kč
300 Kč
180 Kč
600 Kč
570 Kč
400 Kč
500 Kč
400 Kč
570 Kč
200 Kč
400 Kč
500 Kč
250 Kč
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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
Gynekologické oddělení
Chirurgické oddělení vč. urologie
Chirurgické oddělení - luxusní nadstandardní pokoj
Neurologické oddělení
Pobyt rodinného příslušníka na nadstandardním pokoji porodnického odd.
Porodnické oddělení, nadstandardní 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)

smluvní cena v Kč

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
Uzavřená dokumentace - první hodina nahlížení pod dohledem pověřeného pracovníka
Uzavřená dokumentace - po první hodině nahlížení pod dohledem pověřeného pracovníka za
každých dalších započatých 30 min
Vyhledání a listinná kopie zdravotnické dokumentace z informačního systému
za 1x
nález
Vyhledání a kopie zdravotnické dokumentace - RTG, CT na CD/DVD za 1x nález
Kopírovací práce:
formát A3 jednostranně
formát A3 oboustranně
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400 Kč
200 Kč
400 Kč
400 Kč
500 Kč
650 Kč
1 000 Kč
400 Kč
400 Kč
800 Kč
500 Kč
400 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
zdarma
240 Kč
240 Kč
120 Kč
50 Kč
50 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
dále za:
Obálka C6
Obálka C5
Obálka B4
Obálka bublinková
Zajištění dopravy
Čekání vozidla/ 1 hodina
Asistence lékaře/ 1 hodina
Použitý zdravotnický materiál (po předchozím odsouhlasení pacientem)
Asistence řidiče, druhý doprovod (řidič)/ 1 hodina
Asistence záchranář, sestra/ 1 hodina
Dopravné vozidlem DZS (dopravní služby)/ 1 km
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
Poplatky za zprostředkování služby
Za každý další započatý den
Poplatky za zprostředkování služby
Ofocení, zaslání dokumentace na vlastní žádost
Poplatky za zprostředkování služby/ 1 hodina
Pobyt stážisty (za 1 den)
1 osoba
1 osoba - stáž na akreditovaném pracovišti
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

3 Kč
5 Kč

1 Kč
1 Kč
2 Kč
8 Kč
360 Kč
1 200 Kč
dle skutečnosti
360 Kč
840 Kč
smluvní cena
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bez poplatku
30 Kč
30 Kč
1 200 Kč
bez poplatku
54 Kč
cena viz. spis.
300 Kč
360 Kč
540 Kč
120 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

360 Kč

Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 25.4.2019
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.

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
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
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600 Kč
600 Kč
1 200 Kč

60 Kč
120 Kč
120 Kč
240 Kč
600 Kč
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena

smluvní cena
15 000 Kč
5 000 Kč

