
ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO, TRN - LÉČEBNA 508, 569 43 JEVÍČKO 
CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH A HOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB 

 

CENÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ZA PŘÍMOU ÚHRADU 

(všechny ceny jsou uváděny jako konečné, tj. včetně DPH) 
 
 

Léčebný pobyt samoplátce (0 % DPH) RHB/lůžko/den TRN/ lůžko/den 
plně soběstačný klient 2 900 Kč 3 000 Kč 
částečně soběstačný klient 3 100 Kč 3 100 Kč 
klient vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou péči 3 600 Kč 3 400 Kč 
klient plně odkázaný na ošetřovatelskou péči 3 800 Kč 3 600 Kč 
poplatek za vícenáklady při pobytu cizinců mimo EU 500,- 
Cena za lůžkoden je konečná. 
Vyšetření mimo naše zdravotnické zařízení si hradí klient sám v místě vyšetření. 

 
 

Posudek lékaře na žádost orgánu státní správy ceny dle Věstníku MZ ČR 

 
 

Administrativní činnosti lékaře (zdravotníka) na vyžádání klienta za úkon 

Nahlížení do dokumentace v přítomnosti zdravotníka (za každých započatých 30 min.) 200,- 

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost klienta (za každých započatých 30 min.) 250,- 

Písemná zpráva lékaře - určena pro soukromé účely klienta - každých započatých 5 min. 50,- 
Posudek o zdravotním stavu pro účely pojišťovny / na žádost klienta - každých započatých 
5 min 

 
50,- 

Obrazová dokumentace - RTG snímky na nosiči (na vyžádání klienta) 50,- 

Kopírování části zdravotnické dokumentace (1 stránka A4) 5,- 
 
Vyhledání dokumentace, kopírování a odeslání poštou 

600,- 
+ 5 Kč/str. + poštovné 

 
 

Doprava sanitním vozidlem na vlastní žádost - nad rámec ZP (0 % DPH) 23 Kč / km 
Hradí se cesta tam i zpět!  

 
 

 
Vstupní + výstupní vyšetření (dle Sazebníku) na žádost klienta či organizace (15% DPH) 

 
1,50 Kč / bod 

  
 

Preventivní prohlídka (dle Sazebníku) na žádost organizace / 0 % DPH 

 

1,50 Kč / bod 
  

 
Vyšetření krve zvířat (dle Sazebníku) / včetně 21 % DPH 

 
1,80 Kč / bod 



 

REHABILITAČNÍ VÝKONY NAD RÁMEC ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY - po ordinaci lékařem (0% DPH) 
 

ČÍSLO 
PROCEDURY 

 
NÁZEV PROCEDURY 

PŘIBLIŽNÉ 
TRVÁNÍ 
V MIN. 

 
VÝKON / KČ 

1 individuální léčebné cvičení 30 500,- 

2 komplexní kineziologický rozbor 30 500,- 

3 kontrolní kineziologický rozbor 15 300,- 

4 ošetření měkkými technikami 20 300,- 

5 ošetření mobilizacemi 10 300,- 

6 reflexní masáž 15 500,- 

7 Vojta, senzomotorika 30 800,- 

8 skupinová cvičení 30 200,- 

9 Motomed 20 200,- 

10 rotoped, crosstrenažer, posturomed, elektrický chodník 15 100,- 

11 elektroléčba z přístrojů, handsfree sono do 15 100,- 

12 elektroléčba z přístrojů 15-30 200,- 

13 ošetření lymfatického systému (Pneuven) 30 200,- 

14 magnetoterapie 20 100,- 

15 fyzikální terapie (bezdotyková) VAS 15 100,- 

16 fyzikální terapie: termoterapie 15 100,- 

17 manuální ultrazvukové ošetření 5 200,- 

18 ergoterapie 30 500,- 

19 vodoléčba: celotělová vířivka 15 300,- 

20 vodoléčba: perličková koupel 15 300,- 

21 vodoléčba: přísadová koupel 15 500,- 

22 vodoléčba: částečná vířivka končetinová, šlapací koupel 15 100,- 

23 příplatkové cv. v bazénu pod dohledem fyzioterapeuta 30 100,- 



 

PŘÍPLATEK ZA NADSTANDARDNÍ JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ / CENA ZA JEDEN DEN (10% DPH) 

ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE 
 
N1 - p.č. 5 

TV, rádio s CD přehrávačem, lednice, rychlovarná konvice, terasa s posezením a 
výhledem do parku, sociální zařízení společné na chodbě, elektricky ovládané 
polohovací lůžko, antidekubitní matrace. 

 
400,- Kč 

 
N1 - p.č. 6 

TV, rádio s CD přehrávačem, lednice, rychlovarná konvice, terasa s posezením a 
výhledem do parku, sociální zařízení společné se sousedním 3-lůžkovým 
pokojem, elektricky ovládané polohovací lůžko, antidekubitní matrace. 

 
450,- Kč 

 
N1 - p.č. 9 

TV, rádio s CD přehrávačem, lednice, rychlovarná konvice, terasa s posezením a 
výhledem do parku, sociální zařízení společné se sousedním 3-lůžkovým 
pokojem, elektricky ovládané polohovací lůžko, antidekubitní matrace. 

 
450,- Kč 

 
N1 - p.č. 10 

TV, rádio s CD přehrávačem, lednice, rychlovarná konvice, terasa s posezením a 
výhledem do parku, sociální zařízení společné se sousedním 1-lůžkovým 
pokojem, elektricky ovládané polohovací lůžko, antidekubitní matrace. 

 
500,- Kč 

 
N1 - p.č. 11 

TV, rádio s CD přehrávačem, lednice, rychlovarná konvice, sociální zařízení 
společné se sousedním 1-lůžkovým pokojem, elektricky ovládané polohovací 
lůžko, antidekubitní matrace. 

 
400,- Kč 

 
N2 - p.č. 11 

TV, rádio s CD přehrávačem, lednice, rychlovarná konvice, sociální zařízení 
společné se sousedním 2-lůžkovým pokojem, elektricky ovládané polohovací 
lůžko, antidekubitní matrace. 

 
400,- Kč 

 
N3 - p.č. 1 

TV, rádio s CD přehrávačem, lednice, rychlovarná konvice, sociální zařízení 
společné na chodbě, elektricky ovládané polohovací lůžko, antidekubitní 
matrace. 

 
300,- Kč 

 
N3 - p.č. 12 

TV, rádio s CD přehrávačem, lednice, rychlovarná konvice, sociální zařízení 
společné se sousedním 2-lůžkovým pokojem, elektricky ovládané polohovací 
lůžko, antidekubitní matrace. 

 
400,- Kč 

 
N3 - p.č. 15 

Prosluněný pokoj ve třetím poschodí, TV, rádio s CD přehrávačem, lednice, 
rychlovarná konvice, vlastní sociální zařízení, elektricky ovládané polohovací 
lůžko, antidekubitní matrace. 

 
600,- Kč 

 
Rezervace jednolůžkových pokojů rehabilitace telefonicky předem na číslo 461 550 758 - kancelář rehabilitace. 

I přes včasnou rezervaci není možné zaručit, že v den nástupu na RHB bude jednolůžkový pokoj volný. 
Požadavky klientů na ubytování jsou vykrývány v co nejbližším možném termínu dle pořadníku. 

 

PLICNÍ PAVILON 

1. NP 
4 pokoje 

TV, lednice, rychlovarná konvice, vlastní sociální zařízení, elektricky ovládané 
polohovací lůžko, antidekubitní matrace. 

 
200,- 

2. NP 
6 pokojů 

TV, lednice, rychlovarná konvice, vlastní sociální zařízení, elektricky ovládané 
polohovací lůžko, antidekubitní matrace. 

 
200,- 

Rezervace jednolůžkových pokojů PLICNÍHO PAVILONU na tel. 461 550 757 - pracovna sester 2. NP 
nebo 461 550 817. Rezervace vyřizuje přímo primář oddělení. 



Zpracoval: Mgr. Pavla Hebelková, schválil: Bc. Naděžda Ivkovičová, ředitelka platnost od: 1. 12. 2022 

ODDĚLENÍ PLICNÍ A MIMOPLICNÍ TBC – IZOLAČNÍ LŮŽKA 
 
Pokoj č. 13 TV, lednice, rychlovarná konvice, vlastní sociální zařízení, elektricky ovládané 

polohovací lůžko, antidekubitní matrace. 

 
250,- 

Rezervace jednolůžkového pokoje na tel. 461 550 731 - pracovna sester. 
Rezervace vyřizuje přímo primář oddělení. 

 
 
 

CENÍK POSKYTOVANÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SLUŽEB ZA PŘÍMOU ÚHRADU 

(všechny ceny jsou uváděny jako konečné, tj. včetně DPH) 
 

 
Stravování pro cizí strávníky (10% DPH) Kč / jídlo 

oběd 105,- 

Strava se objednává přímo v kanceláři stravovacího provozu 

Stravování hospitalizovaných pacientů (10% DPH) Kč / den 

dieta indikovaná lékařem 0,- 

příplatek na stravu nad rámec diety-na žádost pacienta (dle možností provozu) 150,- 
 

Poplatek za vjezd do areálu léčebny (21 % DPH) Kč 
prvních 30 min. zdarma 
každých další započatá hodina 30,- 
celodenní vjezd 100,- 
měsíční permanentka 500,- 
půlroční permanentka 1500,- 
roční permanentka 3000,- 
poplatek za ztrátu časového lístku 100,- 

 

 
Poplatek za vjezd do areálu léčebny a celodenní vjezd se hradí na vrátnici. 
Dlouhodobé permanentky vystavuje přijímací kancelář pavilonu S. 

 


