
 

 

CENÍK ÚKONŮ POSKYTNUTÝCH V RÁMCI  

ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE 

 

Typ prohlídky Cena v Kč 

Vstupní prohlídka zaměstnance 600,-- 

Výstupní prohlídka zaměstnance 600,-- 

Prohlídka řidiče 600,-- 

Preventivní prohlídka - denzitometrie 480,-- 

Preventivní prohlídka - mammografie 600,-- 

Preventivní prohlídka 

kardiovaskulárního rizika 

 

1800,-- 

Prohlídka pracovišť 4800,-- 

Jiné odborné konzultace dle vzájemné domluvy 

 

 

V ceníku nejsou zahrnuté výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Za uvedená preventivní vyšetření jsou považována jen taková, která nejsou 

zdůvodněná zdravotním stavem zaměstnance a která zdravotní pojišťovny nehradí. 

 

 

V Plzni 1.2. 2023 

 

MUDr. Miroslav Mach 

předseda představenstva 

 

 



 

 

 

CENÍK ZA POŘÍZENÍ KOPIÍ 

 

Úkon - služba Cena v Kč 

A4 – jednostranná kopie černobílá 4,-- / ks 

Náklady spojené s vyhledáním ve zdravotnické dokumentaci  720,-- 

Vypálení na CD 24,-- 

 

 

 

 

V Plzni 1.2. 2023 

 

 

 

 

 

MUDr. Miroslav Mach 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENÍK SLUŽEB REHABILITACE 

Úkon - služba  Cena v Kč 

Laserterapie do 5 minut 110,-- 

od 5 do 10 minut 170,-- 

Baňky 20 minut 200,-- 

Akupunktura 5 sezení 1740,-- 

10 sezení 3300,-- 

Aplikace plynových injekcí  120,-- 

 5 sezení 550,-- 

Tapování (dle časové náročnosti a spotřeby materiálu) 120,-- až 600,-- 

Aplikace injekcí Guna  120,-- 

 5 aplikací 550,-- 

Rázová vlna  300,-- až 420,-- 

 

Všechny výkony jen na doporučení lékaře! 

Poskytování rehabilitačních procedur za přímé platby klientem je limitováno 

kapacitou rehabilitačního pracoviště. 

Bližší informace poskytne lékař nebo vedoucí fyzioterapeut. 

 

V Plzni 1.2. 2023 

 

 

 

MUDr. Miroslav Mach 

předseda představenstva 

 

 

 



 

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB 
CENTRA JEDNODENNÍ CHIRURGIE A ORTOPEDIE 

Úkon - služba Cena v Kč 

Ceník nadstandardní péče v CJCHO: 
 
Lůžko – celkový pobyt hospitalizace pro poj. 201, 211                                           2 000,--  
Lůžko – celkový pobyt hospitalizace  pro ostatní pojišťovny              1 500,--  
Lůžko – krátkodobý pobyt (dimise do 12 hod)     1 000,--  
Lůžko – krátkodobý pobyt (lok. anestezie, dimise do 6 hod)                                     500,--  
Lůžko pro rodinného příslušníka pacienta                                                            1 000,--  
Lůžko – hospitalizace o den dříve                                        1 000,--  
 

Ceník spotřebního materiálu nehrazeného ze zdravotnického pojištění: 
 
Radiofrekvenční katetr pro endoluminární uzávěr varixů DK (VNUS)  18 000,--  
Operace varixů (Clarivein – mechanicko–chemický uzávěr))                                 25 000,--  
Stapler pro operaci hemoroidů – Longova metoda (pro ev.samoplátce)  18 000,--  
Kadaverózní štěp k plastice vazů (BTB)      13 000,--  
Léčba autologní plazmou (PRP)         6 000,--  
Endoskopický nůž na operaci KT (karpálního tunelu)                 8 000,--  
Plastové fixace:  Ruka, zápěstí, předloktí          700,-- 
   Noha, hlezno, bérec           800,--  
   Větší fixace (např. přes loket)         900,--  
 

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění: 
 
Odstranění kožní léze (mateřské znaménko apod.):, 
    - jedna léze – obličej          900,--  
    - každá další – obličej                 á  500,-- 
    - jedna léze – ostatní          700,-- 
    - každá další – ostatní                    á  400,--  
Sklerotizace varixů DK (první sezení)                                                                          900,--  
Sklerotizace varixů DK (každé další sezení                                                             á  600,--  
Operace zarostlých nehtů + plastika (mimo akutní stavy)                  1500,--  
Analgosedace (za přítomnosti anesteziologa)                              2100,--  
Zpráva pro pojišťovnu (odškodnění úrazu)            500,--  
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost            400,--  
Administrativní úkon (nesouvisející s léčebně preventivní péčí)                   300,--  
Ošetření pacienta bez zdravotního pojištění                                                         dle sazebníku 
Ošetření cizince                                                                 dle sazebníku 
 

Ceník přímých plateb na úseku anestezie CJCHO Privamed: 
 
Analgosedace ke kolonoskopii                                                                                   2100,--  
Regionální anestezie (foot block) – k tlumení poopeperační bolesti                          1000,--  
Nitrokloubní podání lokálního anestetika                                                                      600,--    

 

Ceník plateb za osobní volbu lékaře (v souvislosti s výkonem): 
Primář, vedoucí ortopedie, anesteziologie                                                              10 000,--  
Ostatní lékaři                                                                                                             6 000,--  
 

V Plzni 1. 2. 2023 
MUDr. Miroslav Mach 
předseda představenstva 



 

 

CENÍK VÝKONŮ 

 NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE 

 

Výkon částka v Kč 

 
Potvrzení přihlášky ke studiu (individuální plán atd.) 

 
250,-- 

Prohlídka pro řidičský průkaz (drogy, alkohol, věk nad 
65 let) 

 
600,-- 

 
Prohlídka pro zbrojní průkaz 

 
600,-- 

 
Zprávy pro pojišťovny (lázně atd.) 

 
250,-- 

Zprávy pro zaměstnavatele (směnný provoz, noční 
provoz atd.) 

 
150,-- 

 
Zprávy pro policii ČR, soudy atd. 

 
300,-- 

 
Zprávy pro Úřad práce 

 
200,-- 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

V Plzni 1.2. 2023                                                

MUDr. Miroslav Mach 
předseda představenstva 

 

 

 

 



 

 

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH 
Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

 

 
Výkon - služba částka v Kč 

 

Vstupní / výstupní prohlídka 600,-- 

Preventivní prohlídka na žádost zaměstnavatele nad limit hrazený ze 
zdravotního pojištění 

 
600,-- 

Prohlídka pro řidičský průkaz 600,-- 

Prohlídka pro zdravotní průkaz 600,-- 

Prohlídka pro zbrojní průkaz 600,-- 

Prohlídka pro sportovní činnost 600,-- 

Vyšetření k vystavení návrhu na lázně pro s amoplátce 600,-- 

Potvrzení přihlášky ke studiu (dle zdravotní dokumentace) 240,-- 

Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění úrazu 300,-- 

Zpráva pro policii ČR, soudy  aj. – na základě zdr. dokumentace 360,-- 

Vyšetření pacienta na alkohol 240,-- 

Vyšetření pacienta na alkohol s odběrem krve 280,-- 

Výpis ze zdravotní dokumentace – na žádost 300,-- 

Administrativní výkon nesouvisející s léčebně preventivní péčí 160,-- 

Potvrzení o trvání DPN 
(hospitalizovaní a naši zaměstnanci, registrovaní ZDE u záv. lékaře, 
zdarma) 

 
36,-- 

Vyjádření lékaře pro účely umístění pacienta do DD 480,-- 

Očkování na vlastní žádost fyzické osoby (nepovinné) 120,-- 

Vyšetření na žádost fyzické osoby, nesouvisející s léčebně preventivní 
péčí 

dle aktuální 
hodnoty bodu 

Vyšetření cizinců bez platného zdravotního pojištění 4,-- / bod 

Aplikace infuze léku nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění  
240,-- 

 

 
V Plzni 1.2. 2023 
 
 
 
 
MUDr. Miroslav Mach 
předseda představenstva 
 

 

 

 

 



               

Platba:     v hotovosti             převodem 

 

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB NADSTANDARDNÍ POKOJ 

INTERNÍ ODD. JIP 

 
Jméno pacienta:…………………….          Pokoj:……………………… 

Den            

lůžko 1.320,-  
• jednolůžkový pokoj 

           

lůžko 540,-  
• dvoulůžkový pokoj 

           

lůžko 960,- 
• neobsazovat 2. lůžko 

           

lůžko 720,- 
• za rodinného 
příslušníka 

           

 

VYÚČTOVÁNÍ CELKEM 

Pobyt 
(počet nocí) 

Ubytování 
rod. 
příslušníka 

 
CELKEM Kč 

 
 

  

 

Dne:……………… Podpis účtovatele:………………… 

Podpis pacienta:……………………………… 

 

PROHLÁŠENÍ 

Potvrzuji svým níže uvedeným podpisem, že v den odchodu, nejpozději však 

do sedmi dnů od propuštění z hospitalizace, zaplatím spol. Privamed a.s hotově do 

pokladny či na účet číslo 105 185 478 / 0300 ČSOB všechny mnou čerpané 

nadstandardní ubytovací i zdravotní služby, s jejichž ceníkem jsem byl(a) 

seznámen(a). 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí seznam stálého inventáře nadstandardního 

pokoje a jeho úplné předání při mém propuštění je pro mě závazné. 

 

Jméno pacienta……………………………… 

rodné číslo:……………………………………. 

 

V Plzni dne: …………………………………….   

Podpis pacienta: ……………………………… 



 Platba:     v hotovosti             převodem 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB NADSTANDARDNÍ POKOJ 

INTERNÍ ODD.  

 
Jméno pacienta:…………………….          Pokoj:……………………… 

Den            

lůžko 710,-  
• jednolůžkový pokoj 

           

lůžko 540,-- 
• dvoulůžkový pokoj 

           

lůžko 710,-- 
• neobsazovat 2. lůžko 

           

lůžko 720,- 
• za rodinného 
příslušníka 

           

 

VYÚČTOVÁNÍ CELKEM 

Pobyt 
(počet nocí) 

Ubytování 
rod. 
příslušníka 

 
CELKEM Kč 

 
 

  

 

Dne:……………… Podpis účtovatele:………………… 

Podpis pacienta:……………………………… 

 

PROHLÁŠENÍ 

Potvrzuji svým níže uvedeným podpisem, že v den odchodu, nejpozději však 

do sedmi dnů od propuštění z hospitalizace, zaplatím spol. Privamed a.s hotově do 

pokladny či na účet číslo 105 185 478 / 0300 ČSOB všechny mnou čerpané 

nadstandardní ubytovací i zdravotní služby, s jejichž ceníkem jsem byl(a) 

seznámen(a). 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí seznam stálého inventáře nadstandardního 

pokoje a jeho úplné předání při mém propuštění je pro mě závazné. 

 

Jméno pacienta……………………………… 

rodné číslo:……………………………………. 

 

V Plzni dne: …………………………………….   

Podpis pacienta: ……………………………… 



Platba:     v hotovosti             převodem 

 

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 

NADSTANDARDNÍ POKOJ NEUROLOGICKÉ  ODD. 

 
Jméno pacienta:…………………….          Pokoj:……………………… 

Den            

lůžko 710,-  
• jednolůžkový pokoj 

           

lůžko 540,-- 
• dvoulůžkový pokoj 

           

lůžko 710,-- 
• neobsazovat 2. lůžko 

           

lůžko 720,- 
• za rodinného 
příslušníka 

           

 

VYÚČTOVÁNÍ CELKEM 

Pobyt 
(počet nocí) 

Ubytování 
rod. 
příslušníka 

 
CELKEM Kč 

 
 

  

 

Dne:……………… Podpis účtovatele:………………… 

Podpis pacienta:……………………………… 

 

PROHLÁŠENÍ 

Potvrzuji svým níže uvedeným podpisem, že v den odchodu, nejpozději však 

do sedmi dnů od propuštění z hospitalizace, zaplatím spol. Privamed a.s hotově do 

pokladny či na účet číslo 105 185 478 / 0300 ČSOB všechny mnou čerpané 

nadstandardní ubytovací i zdravotní služby, s jejichž ceníkem jsem byl(a) 

seznámen(a). 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí seznam stálého inventáře nadstandardního 

pokoje a jeho úplné předání při mém propuštění je pro mě závazné. 

 

Jméno pacienta……………………………… 

rodné číslo:……………………………………. 

 

V Plzni dne: …………………………………….   

Podpis pacienta: ……………………………… 



Platba:     v hotovosti             převodem 

 

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB NADSTANDARDNÍ POKOJ 

REHABILITAČNÍ ODD.  

 
Jméno pacienta:…………………….          Pokoj:……………………… 

Den            

lůžko 710,-  
• jednolůžkový pokoj 

           

lůžko 540,-- 
• dvoulůžkový pokoj 

           

lůžko 710,-- 
• neobsazovat 2. lůžko 

           

lůžko 720,- 
• za rodinného 
příslušníka 

           

 

VYÚČTOVÁNÍ CELKEM 

Pobyt 
(počet nocí) 

Ubytování 
rod. 
příslušníka 

 
CELKEM Kč 

 
 

  

 

Dne:……………… Podpis účtovatele:………………… 

Podpis pacienta:……………………………… 

 

PROHLÁŠENÍ 

Potvrzuji svým níže uvedeným podpisem, že v den odchodu, nejpozději však 

do sedmi dnů od propuštění z hospitalizace, zaplatím spol. Privamed a.s hotově do 

pokladny či na účet číslo 105 185 478 / 0300 ČSOB všechny mnou čerpané 

nadstandardní ubytovací i zdravotní služby, s jejichž ceníkem jsem byl(a) 

seznámen(a). 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí seznam stálého inventáře nadstandardního 

pokoje a jeho úplné předání při mém propuštění je pro mě závazné. 

 

Jméno pacienta……………………………… 

rodné číslo:……………………………………. 

 

V Plzni dne: …………………………………….   

Podpis pacienta: ……………………………… 

 



CENÍK 

NADSTANDARDNÍ LŮŽKA CNP 

 

Dvoulůžkový pokoj 350,-- lůžko / den 

Dvoulůžkový pokoj – na přání 
pacienta s obsazením jen jednoho 
lůžka 

750,-- lůžko / den 

Ubytování rodinného příslušníka 550,-- lůžko / den 

 

Cena zahrnuje: 

Nadstandardní ubytování s televizí a chladničkou; 

Standardní lékařskou, sesterskou a ošetřovatelskou péči; 

V ceně je též plná penze ve smyslu příslušné diety, v případě dietetického neomezení 

výběr hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) ze tří možností – osobní návštěva a 

konzultace dietní sestry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PŘEHLED A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH  

NADSTANDARDNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB  

DLE PLATNÉHO CENÍKU CNP 

 

Jméno a příjmení: ………………………………….           Číslo pokoje: ……………….. 

 

Pobyt: 350,-- lůžko / den 

den                   

 
 

                  

 

Pobyt: 750,-- lůžko / den 

den                   

 
 

                  

 

Ubytování rodinného příslušníka: 550,-- lůžko / den 

den                   

 
 

                  

 

Vyúčtování celkem 

pobyt ubytování rodinného příslušníka celkem 

 
 
 

  

 

 

 

Dne: …………..  Podpis účtovatele:………………… Podpis pacienta: ………………… 

 

 

 



 

 

 

CENÍK 

výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 

MAMO centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni 1.2. 2023 

 

 

 

 

MUDr. Miroslav Mach 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

Název výkonu Částka v Kč 

mamografie 700,-- 

USG prsů a axil 400,-- 

USG prsních implantátů 600,-- 



 

PARKOVIŠTĚ – areál  nemocnice 

Provozovatel:  PRIVAMED a.s., Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň, IČ 466885251 

Tel. 377 182 111, e.mail:  informace@privamed.cz 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

• Parkování v areálu nemocnice je povoleno pouze na vyznačených místech 

• Parkovné dle ceníku zaplaťte u pokladny u výjezdu z areálu nemocnice 

 

• Ceník parkovného: 

- Prvních 15 minut bezplatně !!! 

- Poté první hodina ……10,- Kč 

- Druhá hodina……….... 20,- Kč 
- Třetí a další každá započatá hodina 50,- Kč/ hod, max  však 330,- Kč 

-      Denní sazba parkovného v areálu nemocnice při hospitalizaci  (24 hod)  330,- Kč 

POZOR! 

 

Při návštěvě naší nemocniční lékárny (přízemí budovy Centra následné péče) v případě výdeje léku 

na předpis nebo jakéhokoliv volného prodeje, Vám bude, po předložení parkovacího lístku, 

odečteno 10,- Kč z parkovného. Sleva bude nastavena v parkovacím systému automaticky. 

• Parkovací lístek pečlivé uschovejte! 

• Při ztrátě lístku je provozovatel parkoviště oprávněn požadovat poplatek za parkovné 

ve výši až   1000,- CZK. 

• Pravidla parkování jsou upravena Provozním řádem 


