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CENÍK 
NADSTANDARDNÍ POKOJE 

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb 
 
 

Druh výkonu A B C 
sazba 

DPH (%) 
cena v Kč 
vč. DPH 

U všech nadstandardních pokojů:           

Výběrový oběd pro pacienta - doplatek nad rámec běžné diety x     0% 72 

Výběrový oběd pro doprovod- doplatek    x   10% 30 

      

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den) x     0% 700 

Pobyt doprovodu na nemocničním pokoji (1 den)  včetně stravy   x   10% 590 

Pobyt doprovodu na pokoji s nadst.vybavením - přistýlka  (1 den), bez stravy   x   10% 450 

Umístění na samostatném  pokoji  (1 den) x     0% 360 

      

GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÉ ODDĚLENÍ           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením - šestinedělí (1 den)  x     0% 1 100 

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením - gynekologie(1 den)  x     0% 800 

      

INTERNÍ ODDĚLENÍ           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den) x     0% 290 

Pobyt doprovodu na nemocničním pokoji (1 den)  vč. stravy   x   10% 590 

Pobyt doprovodu (křeslo na pokoji s pacientem)  (1 den) bez stravy   x   10% 90 

      

ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den) x     0% 700 

Pobyt doprovodu na nemocničním pokoji (1 den)  vč. stravy   x   10% 590 

      

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den) x     0% 430 

Umístění na samostatném  pokoji  (1 den) x     0% 150 

Pobyt doprovodu dítěte nad 6 let  na pokoji se standard.vybav.(1 den) bez stravy   x   10% 450 

Pobyt doprovodu dítěte nad 6 let  na pokoji se standard.vybav.(1 den)  vč. stravy   x   10% 590 

      

PLICNÍ ODDĚLENÍ           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den) x     0% 220 

Umístění na samostatném  pokoji  (1 den) x     0% 150 

      

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ           

Umístění doprovodu s dítětem  na samostatném pokoji (1den)   x   10% 220 

Pobyt doprovodu dítěte nad 6 let  na pokoji se standard.vybav.(1 den) bez stravy   x   10% 450 

Pobyt doprovodu dítěte nad 6 let  na pokoji se standard.vybav.(1 den)  vč. stravy   x   10% 590 
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ORL - UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ  ODDĚLENÍ           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den) x     0% 570 

Pobyt doprovodu dítěte nad 6 let  na pokoji se standard.vybav.(1 den) bez stravy   x   10% 450 

Pobyt doprovodu dítěte nad 6 let  na pokoji se standard.vybav.(1 den)  vč. stravy   x   10% 590 

Umístění na samostatném  pokoji  (1 den) x     0% 150 

      

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením -  (1 den) x     0% 430 

Umístění na samostatném  pokoji  (1 den) x     0% 150 

      

CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den) x     0% 290 

      

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH           

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den) x     0% 290 

Pobyt doprovodu na nemocničním pokoji (1 den) vč. stravy   x   10% 590 

 


