
 

 
 

 

C E N Í K  

 lůžko vyžádané pacientem 

          platný od 20. 10. 2022 
 

                                                                                                              Uvedené ceny jsou včetně DPH 

 

                                           LŮŽKA INTENZIVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Kategorie I 

a) jednolůžkový pokoj, nadstandardně komfortně vybavený, na poporodním oddělení 

-  odd. šestinedělí, s možností ubytování partnera, doprovodu  

b) dvoulůžkový pokoj nadstandardně vybavený, na poporodním oddělení – odd. 

šestinedělí, kdy druhé lůžko zůstane neobloženo, s možností využití druhého lůžka 

pro partnera, doprovod 

c) dvoulůžkový pokoj nadstandardně vybavený s možností ubytování partnera, 

doprovodu 

Kategorie II 
jednolůžkový pokoj nadstandardně vybavený, se sociálním zařízením (v nově 

zrekonstruovaných prostorách) zařízení - ortopedické oddělení, chirurgické 

oddělení, dětské oddělení JIP, gynekologie lůžková  

Kategorie III 

vícelůžkový pokoj v nově zrekonstruovaných prostorách - oční oddělení 

jednolůžkový pokoj nadstandardně vybavený se sociálním zařízením v dosud 

nezrekonstruovaných prostorách - dětské lůžkové oddělení (kojenci)  

Kategorie IV 

jednolůžkový pokoj nadstandardně vybavený bez sociálního zařízení - urologické 

oddělení 

jednolůžkový pokoj nadstandardně vybavený bez sociálního zařízení v nově 

zrekonstruovaných prostorách 

jednolůžkový pokoj nadstandardně vybavený se společným sociálním zařízením – 

dětské lůžkové oddělení (kojenci) 

Kategorie V  
a) jednolůžkový pokoj nadstandardně vybavený se sociálním zařízením - akutní 

rehabilitační oddělení  

 
b) jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením, bez nadstandardního vybavení - akutní 

rehabilitační oddělení, neurologické oddělení 

Cena dle jednotlivých kategorií za 1 den: 

Kategorie I.       a)                                                                                                                  1 950,- Kč 

Kategorie I        b)                                                                                                                  1 700,- Kč 

Kategorie I        c)                                                                                                                  1 100,- Kč 

Kategorie II.                                                                                                                          1 500,- Kč 

Kategorie III.                                                                                                                            600,- Kč 

Kategorie IV.                                                                                                                            400,- Kč 



 

 

 

 

  

Kategorie V.                                                                                                                              

                                                                                                                         

a)                                                                                                                  550,- Kč   

b)                                                                                                                  500,- Kč 

Uložení doprovodu pacienta na lůžku na nemocničním pokoji:  

cena lůžka pro doprovod pacienta bez stravy, umístěného na nemocničním pokoji 

vybaveném sociálním zařízením 
 500,- Kč 

cena lůžka pro doprovod pacienta bez stravy, umístěného na nemocničním pokoji bez 

sociálního zařízení 
400,- Kč 

hodnota celodenní stravy doprovodu pacienta (plná penze) 

 

200,- Kč 

Uložení pacienta na lůžku na nemocničním pokoji, kdy další lůžko na daném pokoji   

zůstane neobloženo 

(na základě žádosti pacienta nebo jeho příbuzného). 

Uvedený poplatek je za jeden den hospitalizace s tím, že první a poslední den  

hospitalizace je počítán polovinou sazby. 

 

    300,-Kč  

 

LŮŽKA NEINTENZIVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, NÁSLEDNÉ PÉČE 

Kategorie I 

a) na základě žádosti klienta nebo jeho příbuzného lze poskytnout klientovi 

jednolůžkový pokoj ošetřovatelské péče nadstandardně vybavený, se sociálním  

zařízením - OŠP 

Kategorie II 
na základě žádosti klienta nebo jeho příbuzného lze poskytnout klientovi 

jednolůžkový pokoj ošetřovatelské péče nadstandardně vybavený, bez sociálního 

zařízení (sociální vybavení společné pro dva pokoje) - LDN 

Kategorie III 
jednolůžkový pokoj na oddělení následné rehabilitační péče se sociálním zařízením 

Kategorie IV 
jednolůžkový pokoj na oddělení následné rehabilitační péče, nadstandardně 

vybavený, bez sociálního zařízení 

Cena dle jednotlivých kategorií za 1 den: 

Kategorie I.                                                                                                                                     400,- Kč 

Kategorie II.                                                                                                                                    350,- Kč 

Kategorie III.                                                                                                                                   550,- Kč 

Kategorie IV.                                                                                                                                   500,- Kč          

Uvedené ceny jsou včetně DPH                                  

 

Veškeré výše uvedené služby mohou být poskytnuty, pouze pokud to dovolí provozní                      

možnosti příslušného lůžkového oddělení. 

                                                                                        

 

                                        


