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FN PLZEŇ
ZÁKLADNÍ CENÍK SLUŽEB
Administrativní úkony a náklady s nimi spojené1
Cena bez
DPH
Vypracování posudků pro komerční pojišťovnu (vydáváno zdravotnickými pracovišti):
Vyplnění tiskopisu souvisejícího s hlášením pojistné události
POSUDEK1
247,93 Kč
(např. "Oznámení o úrazu")
Posouzení bodového ohodnocení bolestného (podle Nařízení
POSUDEK2
413,22 Kč
vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení
Kód položky

Položka

Cena vč.
DPH
300,00 Kč
500,00 Kč

společenského uplatnění)
POSUDEK3

Ztížení společenského uplatnění (podle Nařízení vlády č. 276/2015
Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění)

578,51 Kč

700,00 Kč

Vypracování posudků nebo vydání potvrzení na vyžádání pro ostatní mimo komerční pojišťovny a státní
orgány (vydáváno zdravotnickými pracovišti):
Odborné lékařské vyjádření a posouzení zdravotnické
413,22 Kč
500,00 Kč
dokumentace: jedna diagnóza
Odborné lékařské vyjádření a posouzení zdravotnické
POSOUZENI_ZD_DALSI
247,93 Kč
300,00 Kč
dokumentace: za každou další diagnózu
Vyplnění "Návrhu na lázeňskou péči…" žadateli, kterému ZP
POSUDEK_LAZNE
289,26 Kč
350,00 Kč
lázeňskou péči nehradí - samoplátce
POTVRZENI_PN
Potvrzení o pracovní neschopnosti
88,43 Kč
107,00 Kč
POTVRZENI_TV
Potvrzení pro školu - uvolnění z TV
49,59 Kč
60,00 Kč
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace a vydávání dalších
potvrzení na vyžádání (vydáváno výhradně Oddělením pro komunikaci s veřejností):
Vyhledání zdravotnické dokumentace (za každých započatých
VYHLEDANI_ZD
123,97 Kč
150,00 Kč
15 minut)
Náklady spojené s vyhotovením a ověřením kopie (za každých
KOPIE_ZD
107,44 Kč
130,00 Kč
započatých 15 minut)
Pořízení duplikátu elektronicky podepsaného zdravotnického
ELDUPLIKAT_ZD
74,38 Kč
90,00 Kč
dokumentu (za každých započatých 15 minut)
Potvrzení o hospitalizaci, o ambulantním vyšetření, o
POTVRZENI_OST
88,43 Kč
107,00 Kč
bezdlužnosti apod. 2
Zhotovení kopie obrazové dokumentace na multimédia (vč. přípravy, vyhledávání snímku a multimediálního
nosiče):
OBR_DOK_PET
PET/MR, PET/CT
247,93 Kč
300,00 Kč
Ostatní digitální obrazy - RTG, SONO, MR, CT apod.
OBR_DOK_OST
107,44 Kč
130,00 Kč
(za každých započatých 15 min)
Náklady spojené s odesláním obrazové dokumentace – KZM
OBR_ODESLANI
90,91 Kč
110,00 Kč
Lochotín
3
Náklady spojené s pořízením listinných kopií a multimediálních nosičů dat:
KOPIE_A4_CB_1S
A4 - jednostranná kopie černobílá
2,48 Kč
3,00 Kč
KOPIE_A4_CB_2S
A4 - oboustranná kopie černobílá
3,31 Kč
4,00 Kč
KOPIE_A3_CB_1S
A3 - jednostranná kopie černobílá
4,96 Kč
6,00 Kč
KOPIE_A3_CB_2S
A3 - oboustranná kopie černobílá
6,61 Kč
8,00 Kč
KOPIE_MULTIMEDIA
Multimediální nosič4
13,22 Kč
16,00 Kč
Úhrada nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání
informací při zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.
NAKLADY_106
181,82 Kč
220,00 Kč
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (za
5
každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance)
POSOUZENI_ZD_1D

V případě odesílání dokumentace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bude k ceně připočteno poštovné dle
aktuálního ceníku poskytovatele + DPH dle platné legislativy.
2
Potvrzení o hospitalizaci či ambulantním ošetření může být ve výjimečných případech vydáno rovněž zdravotnickým
pracovištěm.
3
Úhrada nákladů může být požadována pouze v souvislosti s pořízením kopie ZD, kopií obrazové dokumentace nebo při
zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
4
Kopírování a úkony na vlastní nosiče dat žadatele není přípustné.
5
Požadování úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je podmíněno § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Zajišťuje právní oddělení nemocnice.
1
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FN PLZEŇ
ZÁKLADNÍ CENÍK SLUŽEB
Průvodce nemocného
Přijímání průvodce nemocného dítěte (ceník je platný i pro průvodce dospělé osoby, viz standard
SNA/004).
Uvedené ceny níže platí pro 1 průvodce na 1 nemocného v případě, že nehradí průvodce zdravotní
pojišťovna.
Položka
Lůžko na klinice
Lůžko na ubytovně FN Plzeň
Stravné ve FN Plzeň
- z toho snídaně:
- z toho oběd:
- z toho večeře:

Cena bez DPH
236,36 Kč
118,18 Kč
168,18 Kč
31,82 Kč
83,63 Kč
52,73 Kč

Cena vč. DPH/den
260,00 Kč*
130,00 Kč
185,00 Kč
35,00 Kč
92,00 Kč
58,00 Kč

* 15. a další den je sazba za lůžko na klinice snížena na 130 Kč vč. DPH/den.

Verze ceníku (ZAKL-2021/01/01) platná od 01. 01. 2020
-strana 3 (z celkového počtu 6 stran)-

FN PLZEŇ
ZÁKLADNÍ CENÍK SLUŽEB
Ubytování na nadstandardních pokojích
Kategorie I.
Pokoj má k dispozici samostatnou koupelnu a WC. Jedná se o pokoj vybavený lednicí, TV, DVD nebo
CD přehrávačem, hodinami, nábytkem (sedací nebo jídelní kout, skříňka na osobní věci), mikrovlnnou
troubou a rychlovarnou konvicí.
Pokoj
Jednolůžkový pokoj; pokoj/noc
Dvojlůžkový pokoj; osoba/noc

Cena bez DPH
600,00 Kč
300,00 Kč

Cena vč. DPH*
690,00 Kč
345,00 Kč

Kategorie II.
Koupelna a WC je společné pro 2 pokoje. Jedná se o pokoj vybavený lednicí, TV, DVD nebo CD
přehrávačem, hodinami, nábytkem (sedací nebo jídelní kout, skříňka na osobní věci), mikrovlnnou
troubou a rychlovarnou konvicí.
Pokoj
Jednolůžkový pokoj; pokoj/noc
Dvojlůžkový pokoj; osoba/noc

Cena bez DPH
500,00 Kč
250,00 Kč

Cena vč. DPH*
575,00 Kč
287,50 Kč

Kategorie PREMIUM
Samostatný klimatizovaný pokoj s bezbariérovým přístupem, s předsíní s vlastním sociálním zařízením
(WC + sprchový kout), který poskytuje naprosté soukromí. Jedná se o pokoj vybavený jídelním koutem,
mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí, pracovním stolkem s přístupem do bezdrátové sítě (WIFI),
televizí. Pro doprovod je k dispozici rozkládací křeslo s lůžkovinami. V předsíni je vestavěná skříň na
osobní věci.
Pokoj
Jednolůžkový pokoj (21 m 2); pokoj/noc
Jednolůžkový pokoj (27 m 2); pokoj/noc

Cena bez DPH
1 500,00 Kč
1 800,00 Kč

Cena vč. DPH*
1 725,00 Kč
2 070,00 Kč

* Cena vč. DPH bude pacientem hrazena v případě, že hospitalizace je spojená s poskytnutím zdravotní
služby, jejímž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi související.
Pozn.: Zaměstnavatel umožní zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům (manžel/ka, vlastní rodiče,
vlastní děti, registrovaný partner/ka a na GPK klinice také snacha zaměstnance) využít vybavení
nadstandardních pokojů za polovinu sazby určené pro jednotlivý pokoj v dané kategorii. Jedná se o
nepeněžní plnění, ze kterého se odvádí daň z příjmu ze závislé činnosti a pojistné na zdravotní a sociální
pojištění. Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům tímto nevzniká nárok na přidělení
nadstandardního pokoje, jeho využití je možné v případě volné kapacity.
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FN PLZEŇ
ZÁKLADNÍ CENÍK SLUŽEB
Vybrané zdravotní služby poskytované na pracovištích FN Plzeň
Kód
položky
72016

Konz_prim

Konz_spec

COVID4
COVID5
COVID6
COVID7

Položka

Cena bez DPH

Cílené vyšetření klinickým logopedem
s potvrzením způsobilosti
Konzultace – druhý názor na stanovení
diagnózy a léčebného postupu přednostou nebo
primářem. Konzultaci vyžaduje klient (pacient,
příbuzní pacienta apod.),
obsahově se jedná
o zhodnocení přinesené dokumentace (lékařské
nálezy, zprávy z hospitalizace, stanovené
diagnózy a léčebného postupu). Součástí není
klinické vyšetření klienta.
Konzultace – druhý názor na stanovení
diagnózy a léčebného postupu lékařem
specialistou. Konzultaci vyžaduje klient (pacient,
příbuzní pacienta apod.),
obsahově se jedná
o zhodnocení přinesené dokumentace (lékařské
nálezy, zprávy z hospitalizace, stanovené
diagnózy a léčebného postupu). Součástí není
klinické vyšetření klienta.
Balíček COVID-19 - Vyšetření na žádost
pacienta
Vystavení lékařského potvrzení o výsledku
vyšetření na průkaz SARS-COV-2
Vyplnění 1 ks formuláře (Žádost o vyšetření na
průkaz SARS-COV-2) zaměstnancem Přijímací
kanceláře FN Plzeň pro samoplátce.
Testování antigenními testy k průkazu SARSCOV-2

Cena vč. DPH

347,00 Kč

399,05 Kč

1 652,89 Kč

2 000 Kč

826,45 Kč

1 000 Kč

1 510,00 Kč

1 736,50 Kč

206,61 Kč

250,00 Kč

41,32 Kč

50,00 Kč

351,00 Kč

403,65 Kč
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FN PLZEŇ
ZÁKLADNÍ CENÍK SLUŽEB
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