
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH  a jsou uplatňovány na základě Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty v platném znění.

Příplatky spojené s ubytováním jsou placeny po celou dobu trvání pobytu. Jejich výše se odvíjí od typu pokoje

a jeho vybavení (včetně el. polohovacího lůžka, antidekubitní matrace, TV, lednice, internet apod.)

Děti do 18 let příplatky spojené s ubytováním nehradí, při léčbě rooming platí pouze průvodce pojištěnce 

(doprovod).

Pacientovi, který je držitelem průkazu ZTP/P , je poskytována sleva  za příplatky spojené s ubytováním

ve výši 50% z příslušné ceny.

Pavilón K Osoba/den

1 - lůžkový pokoj

204B 140

201B 80

102C, 105C 80

2 – lůžkový pokoj

101A, 106A 45

401, 406 45

102A, 105A 50

402, 405 60

204A, 201A 75

3 – lůžkový pokoj 

101B, 106B 35

102B, 105B 60

403, 404 40

103,104, 80

202,203 65

Pavilón V* Osoba/den

1 - lůžkový pokoj s balkónem (209, 210, 211, 212) 90

1 - lůžkový pokoj bez balkónu (214, 215, 216, 217) 80

2 - lůžkový pokoj s balkónem (213, 308, 309, 310, 311, 312, 408, 409, 410, 411, 

412)
50

2 - lůžkový pokoj bez balkónu (313, 314, 315, 316, 413, 414, 415, 416) 45

2 - lůžkový pokoj č. 208 60

2 - lůžkový pokoj bez balkónu - při obsazení pouze 1 pacientem   80

2 - lůžkový pokoj s balkónem - při obsazení pouze 1 pacientem   90

3 - lůžkový pokoj č. 307, 407 - při obsazení pouze 2 pacienty 45

*Pozn. Pokoje v pav.V mají soc. zařízení, WC a sprchu společné na chodbě.

CENÍK PŘÍPLATKŮ SPOJENÝCH S UBYTOVÁNÍM

PŘI HOSPITALIZAČNÍM POBYTU
Platnost od 20.01.2020. 

REHABILITACE I
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Dvoulůžkové garsoniéry v pavilónu V při obsazení dvěma hospitalizovanými 

pacienty Osoba/den

Pokoj č. 126, 127, 426, 427 - bez balkónu (kk+sam.soc.zař.) 120

Pokoj č. 226, 227, 326, 327 - bez balkónu (kk + sam.soc.zař.) 100

Pokoj č. 128,129 – se samost. balkónem (kk+sam.soc.zař.)                130

Pokoj č. 328 - se samost. Balkónem (kk + sam.soc.zař.) 110

Pokoj č. 329 - dvougarsoniéra se samost. balkónem

dvoulůžkový (kk + soc.zař. společné s třílůžkovým) 90

třílůžkový (kk + soc.zař. společné s dvoulůžkovým) - při obsazení 3 pacienty 75

třílůžkový (kk + soc.zař. společné s dvoulůžkovým) - při trvalém obsazení 2 pacienty
90

Dvoulůžkové garsoniéry v pavilónu V při obsazení jedním hospitalizovaným 

pacientem Osoba/den

Pokoj č. 126,127,226,227,426,427 - bez balkónu (kk+sam.soc.zař.) 250

Pokoj č. 128,129, 328  - se samost. balkónem (kk+sam.soc.zař.)                260

Pokoj č. 326,327 - bez balkónu (kk + sam.soc.zař.) 200

Pokoj č. 328 - se samost. balkónem (kk + sam.soc.zař.) 220

Ubytování rodinného příslušníka na pavilónu V na placeném volném lůžku 

(pouze ve výjimečných případech)
Osoba/den

dítě do 3 let (bez stravy) s postýlkou 55

Pavilón B Osoba/den

2 – lůžkový pokoj - WC pro dva 2-lůžk.pokoje společné  (pokoj č. 121, 122, 207, 

208, 209, 210, 211, 212)
50

2 – lůžkový pokoj se sam. soc. zařízením (větší) – č. 305 100

3 – lůžkový pokoj s WC (pokoj č. 115, 116, 117, 119, 120, 214) 50

3 – lůžkový pokoj se sam. soc. zař. (pokoj č. 204, 205, 213, 215, 304) 70

Pavilón I Osoba/den

1 – lůžkový pokoj, soc. zařízení společné s dvoulůžkovým (č. 118, 210, 219) 130

2 – lůžkový pokoj se sam. soc. zařízením (č. 119) 110

2 – lůžkový pokoj se sam. soc. zařízením (č. 112, 114, 121, 213) 100

2 – lůžkový pokoj, soc. zařízení společné s jednolůžkovým (č. 116, 212, 217)
90

2 – lůžkový pokoj, soc. zař. pro dva 2-lůžk. pokoje společné (č. 208, 223) 100

2 – lůžkový pokoj, soc. zař. pro dva 2-lůžk. pokoje společné (č. 206, 221) 90

3 – lůžkový pokoj se sam. soc. zařízením (č. 215) 65

REHABILITACE II
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Pavilón C * (Lůžka odborné ošetřovatelské péče - LOOP) Osoba/den

1 - lůžkový pokoj 80

2 - lůžkový pokoj 50

4 - lůžkový pokoj 30
*Pozn. Pokoje v pav.C mají soc. zařízení, WC a sprchu společné na chodbě.

Pavilón D Osoba/den

2 - lůžkový pokoj se sam. soc. zařízením 100

Pavilón G Osoba/den

1 – lůžkový pokoj se sam. soc. zařízením G2 170

1 – lůžkový pokoj se sam. soc. zařízením G1 140

2 – lůžkový  se sam. soc. zař. č.349, 449 90

2 – lůžkový  se sam. soc. zař. č. 319,419 90

2 – lůžkový pokoj č. 465 60

2 – lůžkový pokoj,  soc. zařízení pro dva 2-lůžk. pokoje společné 45

3 – lůžkový pokoj se sam. soc. zařízením 60

a dospělý pacient na samostatném pobytu.

Pavilón E Osoba/den

1 – lůžkový pokoj, soc. zařízení společné s dvoulůžkovým, č. 227 100

1 – lůžkový pokoj, soc. zařízení společné s dvoulůžkovým, č. 122 130

1 – lůžkový pokoj, soc. zařízení společné s dvoulůžkovým, č. 228 140

2 – lůžkový pokoj se samostatným soc. zařízením č. 221, 223, 232 a 234 120

2 – lůžkový pokoj se samostatným soc. zařízením č. 125, 127, 138, 145, 147, 149 110

2 – lůžkový pokoj se samostatným soc. zařízením č. 206 100

2 – lůžkový pokoj, soc. zařízení společné s jednolůžkovým, č. 225, 230 110

2 – lůžkový pokoj, soc. zařízení společné s jednolůžkovým, č. 124 100

2 – lůžkový pokoj, soc. zařízení společné s dvoulůžk. v chodbičce, č. 134 A,B 110

Pavilón M* Osoba/den

2 - lůžkový pokoj 55
*Pozn. Pokoje v pav.M mají soc. zařízení, WC a sprchu společné na chodbě.

REHABILITACE III

REHABILITACE IV

REHABILITACE V
Na pavilónech E a M platí příplatek spojený s ubytováním pouze průvodce pojištěnce (doprovod) 
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Pobyt dítěte bez zdravotní indikace na pavilónu E a M při "rooming-in" Osoba/den

 - ubytování♦

přistýlka - dítě od 1 roku do 8 let 130
přistýlka - dítě nad 8 let 185
 - stravování
dítě od 3 do 8 let 70
dítě nad 8 let 115
♦pozn. U dětí starších 3 let nelze hradit ubytování bez stravování. Děti do 1 roku věku bez zdravotní indikace nelze přijmout.

Příplatek za neobsazené lůžko ve dvoulůžk. pokoji požadované pacientem den/osoba
lůžko ve dvoulůžkovém pokoji ve všech pavilónech 1845

Poplatek za střídání průvodce pojištěnce v průběhu pobytu* den/osoba
jednorázový administrativní poplatek 300

* výměna průvodce pojištěnce ("doprovodu") je možná max. 2x za pobyt z vážných zdravotních, ev. rodinných důvodů - po dohodě

 s ošetřujícím lékařem pacienta. Každá další výměna doprovodu během pobytu bez vážného důvodu je zpoplatněna. 

Poplatek za změnu pokoje na vlastní žádost pacienta v průběhu pobytu (dle 

kapacitních možností) den/osoba
jednorázový poplatek 500
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