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I. POUŽÍVÁNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

 

Pacient může používat na pokoji vlastní elektrospotřebiče. Tuto skutečnost oznámí personálu 

příslušného oddělení, který zajistí kontrolu přístroje z hlediska bezpečnosti provozu 

(elektrorevizi – p. Němec). 

 

Používání vlastního TV přijímače   10,- Kč*/den 

Používání vlastního radiopříjímače   10,- Kč*/den 

Používání vlastního notebooku    10,- Kč*/ den 

Připojení k WIFI                                              zdarma 

 

 

 

V případě poškození vlastního spotřebiče si jeho opravu hradí majitel. 

V případě používání ústavního zařízení je pacient povinen dodržovat nařízení vycházející 

z Práv a povinností pacientů, se kterými je seznámen příjmovou sestrou při nástupu 

k hospitalizaci tak, aby nedošlo k poškození těchto ústavních zařízení. Pokud se při poškození 

ústavního spotřebiče prokáže, že ke škodě došlo jednáním pacienta, je pacient povinen uhradit 

náklady na opravu. V opačném případě hradí opravu NSZ. 

 

II. NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ POKOJE 

 

Nadstandardně vybavené pokoje jsou k dispozici na chirurgickém oddělení a LDN 6. Součástí 

těchto pokojů je ubytování maximálně 2 pacientů, polohovací postel, použití ústavního TV 

přijímače a samostatné sociální zařízení. Doplatek za nadstandardní ubytování je osvobozen 

od DPH. Pacient uhradí částku na základě tiskopisu, který vytiskne zdravotnický personál 

oddělení v systému WinMedicalc (výběr pacienta-klinické události-úhrada nadstandardní 

péče, kód 997-přidat).  

 

Chirurgické oddělení:     900,- Kč / pokoj/ den 

LDN 6:      100,- Kč/ pokoj/ den 

 

 

III. DOPROVOD PACIENTA 

 

Pokud pacient vyžaduje doprovod blízké osoby v případě hospitalizace, je toto možné. Tento 

doprovod je ubytovaný s pacientem společně na pokoji lůžkového oddělení a cena za toto 

ubytování je Kč 750,-/den včetně stravy. Společné ubytování na pokoji není možné na 

oddělení JIRP.  

 

 

IV. STRAVA 

Pacient může využít nabídky nadstandardní stravy. Nabídka hlavních jídel, příloh a 

zeleninových salátů je vyvěšena na jednotlivých odděleních včetně doplatku za tato jídla. 

Tento doplatek je osvobozen od DPH. 

 

 

 

 

 



V. ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY 

 

Pacient může požádat personál nemocnice o administrativní služby: 

 

 Kopírování/černobíle 

A4       3,- Kč*/ stránka 

A4 oboustranně    5,- Kč*/ list 

A3      6,- Kč*/ stránka 

A3 oboustranně    8,- Kč*/ list 

 

 Kopírování/barevně 

A4       8,- Kč*/ stránka 

A4 oboustranně    12,- Kč*/ list 

A3      16,- Kč*/ stránka 

A3 oboustranně    20,- Kč*/ list 

 

 Faxování 

1 strana     5,- Kč*/ stránka 

 

 Skenování 

1 strana     3,- Kč*/ stránka 

 

 

VI.  ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY LÉKAŘE, ZDRAVOTNÍHO PERSONÁLU 

NEBO SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

 

Na základě žádosti pacienta vyplní lékař, zdravotnický personál nebo sociální pracovnice 

uvedené tiskopisy nebo sepíše žádosti. 

 

Uložení záznamu RTG na CD    60,- Kč*/ CD 

Uložení záznamu RTG na vlastní CD   50,- Kč*/ uložení 

Tisk záznamu RTG na papír A4    20,- Kč*/ stránku 

Potvrzení žádosti o osvobození z TV    100,- Kč*/ potvrzení 

Vyplnění tiskopisu úrazové pojistky    250,- Kč*/ tiskopis 

Sepsání žádosti-o přijetí do DD, sociální příspěvek atd. 200,- Kč*/ žádost 

Výpis ze zdravotní dokumentace (fotokopie, opis)   120,-Kč*/ 1-20 stránek 

        240,-Kč*/20-50 stránek 

        360,-Kč*/nad 50 stránek  

* cena s DPH 21%  

 

Zdravotnický personál nebo sociální pracovnice může po dohodě s pacientem zajistit další 

služby, které nejsou prováděny v režii NSZ, např. kadeřnické služby, pedikůru apod. Tyto 

služby hradí pacient přímo dodavateli této služby. 

 

Veškeré takto vybrané finanční hotovosti jsou neprodleně předány k zaúčtování finanční 

účetní, příp. zastupující osobě. 

 

 

 

 



VII. POBYT V REŽIMU SAMOPLÁTCE 

 

Pobyt na akutním lůžku – cena dle vykázaných výkonů, 1 bod = 1,-  Kč 

 

Pobyt na lůžku LDN – minimální délka pobytu je 14 dní, cena dle kategorie pacienta dle 

sazebníku VZP. Platba je prováděna hotově na pokladně nemocnice – záloha vybrána při 

přijetí na lůžko, při propuštění je záloha zúčtována. 

 

 


