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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Účel

Tento dokument ruší a nahrazuje příkaz ředitele č.5/2016 “Ceník přímo hrazených služeb v ÚPMD”.
Tento ceník stanovuje ceny za služby poskytované v ÚPMD nehrazené z prostředků veřejného zdravotního
pojištění.

1.2
1.1.1.

Závaznost

Zaměstnanci
Dokument je závazný pro všechny zaměstnance ÚPMD, kteří se jím musí řídit při vyúčtování
poskytnutých služeb.
Klienti, pacientky a další osoby či právní subjekty
Dokument stanovuje ceny za jednotlivé služby poskytované nad rámec služeb hrazených z veřejného
zdravotního pojištění a je závazný pro všechny klienty, pacientky, další osoby či právní subjekty.
Výjimky
Výjimky z tohoto ceníku může udělit pouze ředitel ÚPMD.

1.1.2.

1.1.3.

1.3
EU
ÚPMD
GA
UPT
ZUM
ZULP
ZD
PlGF
PB
PS
OS

Zkratky

- Evropská unie
- Ústav pro péči o matku a dítě
- gynekologická ambulance
- umělé přerušení těhotenství
- zvlášť účtovaný materiál
- zvlašť účtovaný léčivý prostředek
- zdravotnická dokumentace
- placentární růstový faktor
- porodní box
- porodní sál
- operační sál

2. PLATBY ZA ZDRAVOTNÍ VÝKONY NEHRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR
Jedná se o platby za výkony provedené u pacientů/tek nepojištěných v rámci veřejného zdravotního pojištění v
ČR a u vyžádané péče (tj. nad rámec úhrady z veřejného zdravotního pojištění), pokud zvláštní předpisy
(např. EU, mezinárodní smlouvy, cenové předpisy) nebo smlouvy mezi ÚPMD a jiným subjektem nebo tento
ceník nestanoví výši úhrady jinak.
Cena za poskytnutou zdravotní péči je stanovena tak, že je proveden součin objemu vykázaných bodů dle
platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a hodnoty bodu dle tohoto ceníku
a přičtena hodnota vykázaných ZUM a ZULP dle příslušných platných číselníků v Kč.
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2.1

Úhrada za plánovanou zdravotní péči

2.1.1.

Hodnota bodu u plánovaných výkonů u pacientů, na které se nevztahuje cenová regulace dle Cenového
předpisu o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů je následující (jedná se o
smluvní ceny):
a. nepojištěný/á pacient/ka (ze zemí mimo EU)
1 bod za 3,- Kč
b. pojištěný/á pacient/ka ČR (pacientem vyžádané vyšetření nad rámec úhrady z veřejného
zdravotního pojištění)
1 bod za 1,12- Kč
c. novorozenci pacientek pojištěných ze zaměstnání, či s komerčním zdravotním pojištěním v ČR
1 bod za 1,12 Kč
d. nepojištěný pacient ze zemí EU nebo částečně poj.mimo země EU
1 bod za 1,12 Kč

2.1.2.

Úhrada za takto poskytnutou plánovanou hospitalizační péči probíhá níže vyjmenovaným způsobem :
stanovená záloha předem, vyúčtování (obvykle v následujícím kalendářním měsíci po ukončení
hospitalizace).

2.1.3.

Výše záloh za plánovanou péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění (event. za péči
nehrazenou z příslušně uznávaného pojištění zemí EU, zemí s platnými mezinárodními smlouvami o
zdravotním zabezpečení).
a. nepojištěné pacientky (3 Kč/bod)

○
○
○
○
○
b.

prenatální péče, porod a péče o novorozence

75 000,- Kč

porod a péče o novorozence

70 000,- Kč

péče o novorozence

15 000,- Kč

operace gynekologické – velké
operace gynekologické – malé (vč. ambulantních)

40 000,- Kč
20 000,- Kč

země EU, mezinárodní smlouvy …

○
○
○
○
○

prenatální péče, porod a péče o dítě

50 000,- Kč

porod a péče o novorozence

40 000,- Kč

péče o novorozence

10 000,- Kč

operace gynekologické – velké

25 000,- Kč

operace gynekologické – malé (vč. ambulantních)

15 000,- Kč

c.

péče o novorozence matky pojištěné ze zaměstnání nebo pojištěné v rámci komerčního
zdravotního pojištění v ČR
○ péče o novorozence
10 000,- Kč

d.

V mimořádných, odůvodněných individuálních případech lze výši záloh upravit.

2.1.4.

Ambulantní vyšetření v rámci bodu 2.1. (vyšetření gynekologické, prenatální, interní, ultrazvukové,
laboratorní, …) jsou obvykle hrazena ihned po jejich provedení, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

2.1.5.

Úhrada poskytnutých zdravotních a jiných služeb pacientkám s nadstandardním soukromým pojištěním v
zahraničí
a. cena vychází z konkrétních smluvních podmínek
b. pacientka složí předem zálohu, která bude vypočtena dle předpokládaného rozsahu poskytnutých
služeb
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2.2

Úhrada za nutnou a neodkladnou péči

2.2 1

Úhrada za nutnou a neodkladnou péči poskytnutá jiné osobě než účastníku veřejného zdravotního
pojištění (cenová regulace – max. 1,12 Kč/bod) :
a. nepojištěný/á pacient/ka
1 bod za 1,12 Kč

2.2.2

Záloha je stanovena individuálně - po zvážení všech okolností její výši stanoví oddělení úhrad
zdravotních služeb a vyúčtování provedeno po ukončení péče (obvykle v následujícím kalendářním
měsíci po ukončení hospitalizace).

2.2.3

Ambulantní vyšetření v rámci bodu 2.2 (vyšetření gynekologické, prenatální, interní, ultrazvukové,
laboratorní,…) jsou obvykle hrazena ihned po jejich provedení, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

2.3

Platby za výkony Centra asistované reprodukce

2.3.1 Výkony nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pacientky z České
republiky a ze zemí Evropské Unie ( v Kč)
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.

Cyklus pro samoplátce
Cyklus pro samoplátce – záloha
Cyklus pro samoplátce – doplatek
Cyklus pro samoplátce bez ET
Cyklus přerušený před punkcí
Cyklus přerušený po punkci
ICSI (3-14 oocytů)
ICSI (1-2 oocyty)
ICSI (15 a více oocytů)
AH
Prodloužená kultivace
Mražení embryí (+1 rok skladování)
Skladování embryí/spermií (každý započatý rok)
KET (rozmražení, transfer, katetr)
MESA, TESE
Preparace spermií a ICSI po MESA/TESE
Mražení spermií
Nativní cyklus IVF záloha
Nativní cyklus IVF doplatek
Dávka spermií dárce
Příjemkyně darovaných oocytů (cyklus,léky,ICSI,PK,kryo)
500,Příjemkyně DE (darované oocyty + darované spermie)
Anestézie u nepojištěných pacientů
Provedení biopsie pro PGD
PGD aneuploidí u 1 embrya aCGH
PGD translokací u 1 embrya aCGH
PGD translokací metodou FISH
PGD translokací FISH poj.
PGD monogenních chorob
PGD monogenních chorob
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gg. PICSI
hh. Provedení spermiogramu a MAR test
ii.
IUI – intrauterinní inseminace
jj.
Embryo glue
kk. Kontinuální monitoring vývoje embryí
ll.
Vitrifikace po jednom embryu
mm.
Výpis z dokumentace pro převoz (gamet,embryí)
nn. KET-DO
oo. punkční jehla pro OPU v nativu
pp. Fragmentace DNA spermií
qq. oxisperm

5 000,1 000,1 300,1 500,6 000,500,1 500,5 000,1 000,2 500,1 000,-

2.3.2

Výkony nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pacientky ze zemí mimo Evropskou
Unii (v Kč)
a. Cyklus pro samoplátce
40 000,b. Cyklus pro samoplátce – záloha
20 000,c. Cyklus pro samoplátce – doplatek
20 000,d. Cyklus pro samoplátce bez ET
20 000,e. Cyklus přerušený před punkcí
4 000,f.
Cyklus přerušený po punkci
10 000,g. ICSI (1 - 2 oocyty)
3 000,h. ICSI (3 - 14 oocytů)
10 000,i. ICSI ( 15 a více oocytů)
15 000,j. AH
5 000,k. Prodloužená kultivace
5 000,l. Mražení embryí (+1 rok skladování)
8 000,m. Skladování embryí/spermií (každý započatý rok)
3 000,n. KET (rozmražení, transfer, katetr)
10 000,o. MESA, TESE
30 000,p. Preparace spermií a ICSI po MESA/TESE
15 000,q. Mražení spermií
4 000,r. Nativní cyklus IVF záloha
10 000,s. Nativní cyklus IVF doplatek
10 000,t. Dávka spermií dárce
4 000,u. Příjemkyně darovaných oocytů
105 000,v. Příjemkyně DE (včetně rozmražení a transferu)
115 000,w. Anestézie u nepojištěných pacientů
3 000,x. Provedení biopsie pro PGD+genetické vyš.
20 000,y. Provedení spermiogramu + MAR test
2 000,z. PICSI
8 000,aa. IUI – intrauterinní inseminace
4 000,bb. Embryo glue
3 000,cc. Kontinuální monitoring vývoje embryí
10 000,dd. Kryo po 1 embryu doplatek
1 500,ee. Fragmentace DNA spermií
3 600,ff. Oxisperm
1 500,-

2.3.3

Doplatky za léky pro IVF
a. dle aktuálního ceníku lékárny ÚPMD

2.3.4

Náhrada výdajů/ušlého zisku/mzdy dárci v souvislosti s odběrem spermií
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a.

Dárci spermií přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů, které mu vznikly v souvislosti s
odběrem ve výši


1 000,b. Tato částka je vyplácena ve dvou splátkách
○ v den odběru
500,○ za 6 měsíců po kontrolním vyšetření testů
500,(na sexuálně přenosné choroby)
2.3.5

2.3.6

Náhrada výdajů/ušlého zisku dárkyni v souvislosti s darováním oocytů
a. Náhrada ušlého zisku/mzdy, cestovní náklady a další věcné
(výdaje pro dárkyni oocytů v paušální výši)

20 000,-

Anonymní vyšetření základního spermiogramu u mužů v programu Muži činu

800,-

Platby za umělé ukončení těhotenství na vlastní žádost

2.4
2.4.1
2.4.2

Ceník za umělé ukončení těhotenství (UPT) – viz tabulky níže dle formy provedení UPT.
Výsledná cena za tyto služby je součtem cen jednotlivých poskytnutých výkonů dle níže uvedených
tabulek.

2.4.3

UPT provedené formou hospitalizace
Výkon
Umělé ukončení těhotenství – soubor výkonů – vyšetření gynekologem,
ultrasonografické vyš.pánve, vyšetření anesteziologem, kombinovaná
i.v.a inhalační anestezie, přerušení těhotenství v 1.trimestru, režie OS,
vyšetření anesteziologem po výkonu, kontrolní vyšetření gyn. po výkonu,
1 ošetřovací den,

Úhrada v Kč

4 500

K tomu dle indikace následující jednotlivé výkony:
vyšetření krevní skupiny

600

těhotenský test, moč

30

odběr biologického materiálu

40

MOP

60

sepsání žádosti

150

odběr krve

30

krevní obraz

30

koagulační vyšetření

170

BWR

100

vyšetření anti HIV

380

EKG

120

vyšetření internistou

400
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Anti-D (preventivní podání) 1 amp.+ aplikace i.m.

1 100

Ostatní

CELKEM (celková částka je součtem cen skutečně poskytnutých výkonů)
součet provádí sestra na GA

2.4.4

UPT provedené jako ambulantní výkon
Výkon
Umělé ukončení těhotenství – soubor výkonů – vyšetření gynekologem,
ultrasonografické vyš.pánve, vyšetření anesteziologem, kombinovaná i.v.a
inhalační anestezie, přerušení těhotenství v 1.trimestru, režie OS, vyšetření
anesteziologem po výkonu, kontrolní vyšetření gyn. po výkonu, režie
ambulantního výkonu

Úhrada Kč

3 900

K tomu dle indikace následující jednotlivé výkony:
vyšetření krevní skupiny

600

těhotenský test, moč

30

odběr biologického materiálu

40

MOP

60

sepsání žádosti

150

odběr krve

30

krevní obraz

30

koagulační vyšetření

170

BWR

100

vyšetření anti HIV

380

EKG

120

vyšetření internistou

400

1 ošetřovací den

1 000

Anti-D (preventivní podání) 1 amp.+ aplikace i.m.

1 100

Ostatní
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CELKEM (celková částka je součtem cen skutečně poskytnutých výkonů)
součet provádí sestra na GA
2.4.5 UPT provedené farmakologickou metodou
a. UPT se řídí dle doporučeného postupu “Ukončení těhotenství v I.trimestru farmakologickou metodou”.
Výkon
Umělé ukončení těhotenství farmakologickou metodou – soubor výkonů –
úvodní vyšetření gynekologem, ultrasonografické vyš.pánve, léky pro
farmakologické ukončení gravidity, aplikace 1. léku, aplikace 2. léku, kontrolní
vyšetření gynekologem, ultrazvuková kontrola, cena vč. režie ambulantních
výkonů

Úhrada v Kč

4 000

K tomu dle indikace následující jednotlivé výkony:
vyšetření krevní skupiny

600

těhotenský test, moč

30

odběr biologického materiálu

40

MOP

60

sepsání žádosti

150

odběr krve

30

krevní obraz

30

koagulační vyšetření

170

BWR

100

vyšetření anti HIV

380

EKG

120

vyšetření internistou

400

Anti-D (preventivní podání) 1 amp.+ aplikace i.m.

1 100

Ostatní

CELKEM (celková částka je součtem cen skutečně poskytnutých výkonů)
součet provádí sestra na GA
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2.5
2.5.1

Platba za sterilizaci na vlastní žádost

Laparoskopicky provedené přerušení vejcovodů – na vlastní žádost pacientky, pokud neexistuje
zdravotní indikace a není úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění (hospitalizace, soubor
všech výkonů).
15 000,- Kč

3. PLATBY ZA SLUŽBY NEHRAZENÉ Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI SE
ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI A PLATBY ZA NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
3.1

Platby za předporodní kurzy

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Předporodní kurz – matka a otec (3 x 2 hod., skupina min. 3 páry)
Předporodní kurz – samotná matka (3 x 2 hod., skupina min. 3 matky)
Předporodní kurz – vícerodička – samotná matka (1 x 2 hod., skupina min. 3 matky)
Předporodní kurz – vícerodička – matka + otec (1 x 2 hod., skupina min. 3 páry)
Individuální předporodní kurz – matka + doprovod (3 x 2 hod.,max. 3 osoby)
Individuální předporodní kurz – matka + doprovod (1 x 2 hod., max. 3 osoby)
Individuální předporodní kurz v angličtině – matka + doprovod)
(3 x 2 hod., max. 3 osoby)
3.1.8 Individuální předporodní kurz v angličtině – matka + doprovod
(1 x 2 hod., max. 3 osoby)
3.1.9 Víkendový jednodenní předporodní kurz - matka a otec (6 hod., skupina min. 3 páry)
3.1.10 Individuální víkendový jednodenní předporodní kurz - matka + doprovod
(6 hod, max. 3 osoby)
3.1.11 Individuální víkendový jednodenní předporodní kurz v angličtině - matka + doprovod
(6 hod, max. 3 osoby)
3.1.12 Individuální prohlídka porodního boxu (maximálně pro 2 osoby) včetně DPH

3.2
3.2.1

3.2.2

1 500,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč
700,- Kč
5 000,- Kč
2 000,- Kč
6 500,- Kč
2 500,- Kč
3 000,- Kč
10 000,-Kč
13 000,-Kč
100,-Kč

Platby za tělocvik a rehabilitační cvičení

Skupinové cvičení pro těhotné
a. Úhrada 1 cvičební hodiny (1 cv.hod.= 45 min.)
b. Permanentka na 5 cvičebních hodin 1 x týdne (1 cv.hod.= 45 min.)
Skupinové cvičení po šestinedělí
a. Úhrada 1 cvičební hodiny (1 cv.hod.= 45 min)
b. Permanentka na 5 cvičebních hodin 1 x týdne (1 cv.hod.= 45 min.)

90,- Kč
360,- Kč

90,- Kč
360,- Kč

3.2.3

Skupinové cvičení pánevního dna
a. Úhrada 1 cvičební hodiny (1 cv.hod.= 45 min.)
100,- Kč
b. Permanentka na 5 cvičebních hodin 1 x týdne (1 cv.hod.= 45 min.)
400,- Kč
c. Veškeré platby budou prováděny předem. Předpokladem k účasti ke cvičení je nutný písemný
souhlas ošetřujícího lékaře. V případě zakoupení permanentky se nevyčerpané cvičení nevrací.

3.2.4

Stimulace pánevního dna na magnetické křesle (BIOCON) pro pacientky s dysfunkcí pánevního dna
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a.
b.

Cena za jednu stimulaci
250,- Kč
Platba je prováděna přímo na urogynekologické ambulanci ve 2. patře hlavní budovy

3.2.5 Skupinová těhotenská jóga
a. Cena za jednu hodinu cvičení (60 minut)
150,- Kč
b. Veškeré platby budou prováděny předem v pokladně ÚPMD. Předpokladem k účasti ke cvičení je nutný
písemný souhlas ošetřujícího lékaře.
c. Cvičení je realizováno ve skupině minimálně 2 maximálně však 5 osob

3.3
3.3.1

Nadstandardní služby u porodu

Balíček nadstandardních služeb u porodu “Podolský balíček”
1 990 Kč
“Podolský balíček” obsahuje:
1. možnost parkování bez poplatku pro doprovod u porodu (1 vůz) na vyhrazeném parkovišti po
dobu pobytu na porodním boxu (PB) či operačním sále (OS)*,
2. možnost nonstop telefonické konzultace s porodní asistentkou na telefonním čísle 296 511 718
po verifikaci pacientky heslem pro komunikaci **,
3. informační brožura pro rodiče a pamětní pohlednice,
4. po přijetí k porodu možnost přednostní rezervace nadstandardního pokoje v případě zájmu
ošetřované a aktuálně volné kapacity,
5. po přijetí k porodu možnost přednostní rezervace nadstandardního porodního boxu v případě,
že bude aktuálně volný,
6. zvýhodněná cena za nadstandardní porodní box,
7. občerstvení pro doprovod u porodu,
8. možnost použití aromaterapie,
9. vybavení porodního boxu toaletními potřebami (vypůjčení ručníku a osušky, sprchový gel,
šampón, koupací čepice, jednorázové přezůvky),
10. CD přehrávač pro možnost puštění vlastní hudby,
11. bezplatné připojení k WiFi na porodním sále a porodním boxe,
12. doprovod jedné osoby u porodu (včetně nákladů na její přítomnost).
V rámci tohoto balíčku je poskytována i bezplatná telefonická konzultace s laktační poradkyní v období
šestinedělí na telefonním čísle 296 511 833 po verifikaci pacientky heslem pro komunikaci** a
možnost jedné bezplatné konzultační návštěvy u laktační poradkyně v ÚPMD Praha.
* - Parkování bez poplatku je poskytováno formou dodatečné slevy v rámci závěrečného vyúčtování poskytnuté zdravotní
péče při propuštění z oddělení ÚPMD. K využití slevy je nutno předložit na oddělení šestinedělí potvrzený parkovací lístek
(nevyhazujte ho), který musí být označen specifickým razítkem ÚPMD s vyznačením času přijetí a času odchodu z porodního
nebo operačního sálu. Sleva se počítá za každou započatou hodinu od doby příchodu po dobu odchodu z PB či OS.
Potvrzení na parkovací lístek je možno obdržet u porodní asistentky na PB či OS. Parkování na vyhrazeném parkovišti za
každou započatou hodinu nad vyznačenou lhůtu na potvrzeném parkovacím lístku je zpoplatněno dvojnásobkem
parkovací sazby, viz bod 4.8 tohoto ceníku.
Pro přístup na vyhrazené parkoviště je třeba vyzvednout klíč v recepci ÚPMD a po opuštění vyhrazeného parkoviště je nutné
tento klíč opět vrátit do recepce ÚPMD. Na parkovací lístek bude vyznačena doba převzetí a vrácení klíče.
** - Telefonické konzultace jsou poskytovány pouze pacientkám, které jsou verifikovány pomocí uvedení jména, příjmení
a hesla pro komunikaci. Heslo pro komunikaci je specifický číselný kód, který je možno nalézt na lékařské zprávě z ÚPMD.

3.3.2

Přítomnost každé další osoby u porodu (více než 1 osoba)

3.4
3.4.1

850,- Kč / osoba

Platba za použití inhalační anestézie (Entonox)

Cena za jedno použití při spontánním porodu je
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3.4.2

Cena za jedno použití při šití hráze po porodu je

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

Platby za úkony prováděné RDG oddělením

Mamografie (vyžádaná péče)
Ultrazvuk. vyšetření prsů (vyžádaná péče)
Vypálení CD s obrazovou dokumentací pacienta

3.6

250,- Kč

600,- Kč
300,- Kč
50,- Kč

Platby za nadstandardní služby poskytované na pracovišti
prenatální diagnostiky

Zhotovení fotografie plodu z vyšetření 2D UZ
100,- Kč
Provedení UZ 4D vyšetření plodu na vlastní žádost bez doporučení
900,- Kč
příslušného odborného lékaře včetně natočení záběrů z vyšetření na DVD + zhotovení fotografie plodu
rvotrimestrální kombinovaný screening vrozených vývojových vad
1 500,- Kč
certifikovaným lékařem (provádí se v období gravidity 12+1 až 13+6)
Kalkulace individuálního rizika preeklampsie a poruchy růstu plodu
900,- Kč
Kalkulace individuálního rizika nejčastějších těhotenských komplikací
500,- Kč
Úhrada média (kontrastní látky) při ambulantním vyšetření průchodnosti vejcovodů (HSG) na podkladě
indikace lékaře
2 000,- Kč

3.7

Platby za služby laktační poradny

3.7.1
3.7.2

Platba pro hospitalizované pacientky
0,- Kč
Telefonická konzultace s laktační poradkyní v období šestinedělí pro předplatitelky “Podolského balíčku”
0,- Kč
a. služba je poskytována na telefonním čísle 296 511 833 po verifikaci pacientky heslem pro komunikaci**

3.7.3
3.7.4

Jedna konzultační návštěva u laktační poradkyně v ÚPMD Praha pro předplatitelky “Podolského balíčku”
0,- Kč
Platba pro nehospitalizované pacientky za každou započatou hodinu
500,- Kč

3.8
3.8.1
3.8.2

Výkupní cena mléka pro nehospitalizované pacientky
Prodejní cena prověřeného mléka

3.9
3.9.1
3.9.2

Výkup a prodej mateřského mléka

Poplatek za aplikaci vakcíny

Očkování nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Poplatek za aplikaci jedné vakcíny

3.10

250,- Kč / l
1200,- Kč / l

150,- Kč

Platby za úkony prováděné v laboratořích

3.10.1 Cena za stanovení hladiny placentárního růstového faktoru (PlGF) v séru pacientky a kalkulace
individuálního rizika možnosti vzniku závažných těhotenských komplikací u pacientek, které nemají toto
vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění
3.10.2 Cena za jedno stanovení
1 500,- Kč
PŘ-2016-08 Ceník přímo hrazených služeb v ÚPMD_verze 1

12 /19

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4 – Podolí,
Ředitel: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
IČO: 000 23 698

3.11
Platby za pobyt na pokojích s nadstandardním vybavením
a službami
3.11.1 Platby za užívání pokojů s nadstandardním vybavením a další nadstandardní služby jsou odstupňovány
podle kvality poskytovaných služeb a typu pokoje a jsou zařazeny podle kvality do šesti kategorií A až F.
3.11.2

Kategorie
pokoje

Umístění pokojů

Cena

A

P2: pokoje č. 3, 4

1 200,- Kč /den

B

P3 : pokoj č. 3, 7

1 700,- Kč/den

C

P1: pokoj 5
P2 : pokoj č. 310
G2 : pokoj č. 490, 494

2 000,- Kč/den

D

P2 : pokoj č. 1,2,322,312, 320
P4 : pokoj č. 489

2 500,- Kč/den

E

P1 : pokoj č. 6, 7, 8
P2 : pokoj č. 301, 323, 321 do 31.1.2017

2 900,- Kč/den

F

P2 : pokoj č. 321 od 1.2.2017

4 500,- Kč/den

3.11.3 Platby probíhají ve dvou fázích. Při nástupu na nadstandardní pokoj je skládána záloha 5 000,- Kč
a po ukončení hospitalizace je vystaven celkový účet, z něhož vyjde doplatek nebo přeplatek, který je do
24 hodin vyrovnán.
3.11.4 Pokud pojištěná pacientka chce zůstat v péči oddělení i přesto, že bylo ze zdravotního hlediska lékařem
doporučeno ukončení hospitalizace, je cena za každý den pobytu na nadstandardním pokoji navíc
stanovena cena ve výši 150 % ceny uvedené ve 3 sloupci výše uvedené tabulky.
3.11.5 Pokud se na nadstandardním pokoji rozhodnou být dvě pacientky, platí každá polovinu u
 vedené ceny.
3.11.6 Po propuštění je nutné nadstandardní pokoj vyklidit do 12:00 hodin, po této době je účtována cena za
další den pobytu.
3.11.7 Na oddělení P3 u pokojů č. 3 a č. 7 do 3 hodin času pobytu pacientky na pokoji se snižuje úhrada na
800,- Kč.

3.12
Platba za pobyt na porodním boxu s nadstandardním vybavením
a službami
3.12.1 Platba za pobyt na porodním boxu s nadstandardním vybavením a službami
a. pro předplatitele “Podolského balíčku”
1 000,- Kč ****
b. standardní cena
2 500,- Kč ****
**** Poplatek je účtován za každých započatých 24 hodin

3.12.2 V poplatku je zahrnuto:
a. možnost využití vany pro I. dobu porodní,
b. samostatně vyčleněná porodní asistentka,
c. nadstandardní vybavení porodního boxu.
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3.12.3 V akutních případech, kdy nebude nadstandardní porodní box dostupný bude poplatek vrácen.

3.13

Platby za výkony plastické chirurgie

3.13.1 Výkony nejsou momentálně dostupné.

3.14

Platba za jednorázové atypické gynekologické zrcadlo

3.14.1 Cena za jednorázové atypické gynekologické vyšetřovací zrcadlo
3.14.2 Možno zakoupit v lékárně ÚPMD

3.15

25 Kč

Platba za monitorovací pás pro CTG vyšetření

3.15.1 Cena za jeden pár
3.15.2 Úhrada za pás je prováděna v recepci prenatální ambulance

3.16

Platba za kompresní punčochy k operaci

3.16.1 Nutno zakoupit předem ke každé operaci
3.16.2 Cena za jeden pár
3.16.3 Možno zakoupit v lékárně ÚPMD

3.17

150 Kč

dle aktuální ceny v lékárně

Náklady na přítomnost doprovodu ošetřované u porodu

3.17.1 Základní náklady, které je nutno ze strany ÚPMD vynaložit pro umožnění přítomnosti doprovodu
ošetřované při porodu, sestávají z:
a. zvýšených personálních nákladů ÚPMD na zajištění bezproblémové přítomnosti doprovodu na porodním
či operačním sále (celkem čtyři úvazky porodní asistentky pro zajištění této služby v nepřetržitém
provozu, která zajišťuje příjem, komunikaci a pohyb doprovodu u porodu na porodních a operačních
sálech),
b. náhrady za zvýšené úsilí personálu ÚPMD v souvislosti s přítomností doprovodu u porodu,
c. režijních nákladů, tj. nákladů vztažených k podpůrným procesům ÚPMD.
3.17.2 Poplatek za přítomnost doprovodu ošetřované u porodu
850,- Kč / osoba

3.18

Konzultační péče porodní asistentky pro šestinedělky

3.18.1 Jedná se o komplexní nadstandardní konzultační službu v období šestinedělí vedenou porodní
asistentkou poskytovanou pro šestinedělky propuštěné z ÚPMD.
3.18.2 Poplatek za osobní návštěvu porodní asistentky v domácím prostředí klientky
a. všední dny
490 Kč za každou započatou hodinu
b. víkend a svátky
590 Kč za každou započatou hodinu
c. K poskytnutí služby je účtován jednorázový poplatek za dopravné dle ceníku oblastí uvedeném
v příloze č. 2
d. Službu je možno objednat po telefonické konzultaci s porodní asistentkou
e. Služba je poskytována pouze v oblastech uvedených v příloze č. 2
f. Služba je dostupná od data a v období uvedeném v příloze č. 2
g. Úhrada za službu je prováděna na místě v hotovosti před započetím služby.
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Poplatky v bodě (3.18.) tohoto ceníku jsou uvedeny včetně DPH.

4. PLATBY ZA KOMERČNÍ SLUŽBY
4.1

Úhrada nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu či kopie ZD

4.1.1 Úhrady nákladů spojených s pořízením výpisů, opisů či kopií zdravotnické dokumentace („ZD“) a
s nahlížením do zdravotnické dokumentace (mimo úkonů hrazených z prostředků veřejného zdravotního
pojištění či úkonů, které upravují jiný právní předpisy, např. cenové předpisy o regulaci cen).
a. Paušální úhrada nákladů spojených s vyžádáním, vyhledáváním a dovozem zdravotnické dokumentace
z archivu umístěného mimo budovu ústavu (v případě, že se pořizování výpisu, opisu, kopie
zdravotnické dokumentace či nahlížení do zdravotnické dokumentace týká již archivované zdravotnické
dokumentace) činí 250,- Kč
b. Úhrada nákladů spojená s kopírováním zdravotnické dokumentace
c. formát A4 (jednostranně)
3,- Kč
d. formát A4 (oboustranně)
5,- Kč
e. formát A3 (jednostranně)
5,- Kč
f. formát A3 (oboustranně)
8,- Kč
4.1.2 Úhrady nákladů spojených s odesláním výpisů, opisů, kopií zdravotnické dokumentace apod. budou
stanoveny dle aktuálního ceníku poštovních služeb.
a. Ceny v bodě (4.1.) tohoto ceníku jsou uvedeny bez DPH.

4.2

Úhrada nákladů spojených s vyplňováním formuláře pacientkám
pro komerční pojišťovnu

4.2.1 Náklady spojené s vyhledáním pacientky v NIS a vyplněním a potvrzením pacientkou předloženého
formuláře pojišťovny (komerční pojištění)
100 Kč včetně DPH

4.3
4.3.1

Úhrada nákladů spojených se zjištěním času narození

Náklady spojené s vyhledáním času narození v archivu ÚPMD včetně potvrzení100 Kč včetně DPH

4.4

Úhrada za pronájem reklamního prostoru a ostatní reklamní služby

4.4.1
a.

Projekce reklamního obsahu na LCD monitorech v prostorech ÚPMD
Varianta  A
cena 490,- Kč/měsíc
○ (1x 20s LCD poster (statická reklama bez zvuku) zobrazení LCD posteru 1x v hodině v délce 20s, počet
zobrazení denně 40 /měsíčně 1200)
b. Varianta  B
cena 990,- Kč/měsíc
○ zobrazení LCD posteru 3x v hodině v délce 20s, počet zobrazení denně 120 / měsíčně 3600
c. Varianta C
cena 990,- Kč/měsíc
○
1x 20s reklama (klasická reklama se zvukem) zobrazení reklamy 1x v hodině v délce 20s, počet
zobrazení denně 40 / měsíčně 1200
d. Varianta  D
cena 1 990,- Kč/měsíc
○
3x 20s reklama (klasická reklama se zvukem) zobrazení reklamy 3x v hodině v délce 20s, počet
zobrazení denně 120 / měsíčně 3600
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4.4.2
a.
b.
c.

Ostatní reklamní služby
Nástěnný plakát v “klip rámu” velikost A2 - prostor kategorie 1
cena 490,- Kč/měsíc
Nástěnný plakát v “klip rámu” velikost A2 - prostor kategorie 2
cena 290,- Kč/měsíc
Umístění tiskovin do velikost A5
cena 990,- Kč/měsíc
(v případě objednání projekce na LCD - Varianty D
na dobu delší než 6 měsíců - tiskoviny v blízkosti LCD zdarma)
d. Stojanová reklama (vysouvací)
cena 5 000,- Kč/měsíc
e. Prosklená vitrína (u vchodu lékárny)
cena 5 000,- Kč/měsíc
4.4.3 Reklamní bannery venkovní:
a. cena dle individuální dohody
4.4.4 Ceny v bodě (4.4) tohoto ceníku jsou uvedeny bez DPH.

4.5

Platby za poskytnutí prostorů v ÚPMD pro filmovou, televizní,
případně jinou tvorbu

4.5.1

Za natáčení nebo fotografování ve společných prostorách bez zásadnějšího omezení provozu a úprav v
Ústavu pro péči o matku a dítě se stanovuje individuálně s minimální základní cenou 5 000,- Kč za
každou hodinu, resp. 60 000,- Kč za každý den natáčení v jednom patře interiéru plus vyvolané
náklady ( osobní náklady vyčleněného personálu, spotřeba elektřiny apod.)
a. Osobní náklady vyčleněného personálu jsou následující:
○
v pracovních dnech pondělí – pátek :
500,- Kč/hod.
○
sobota :
600,- Kč/hod.
○
neděle svátek:
600,- Kč/hod.
b. Cena natáčení v exteriéru nebo fotografování se stanovuje individuálně s minimální základní cenou
2 000,- Kč za každou započatou hodinu, resp. 24 000,- Kč na den plus veškeré vyvolané ostatní
náklady uvedené v předchozím bodě.
c. případě natáčení nebo fotografování, které vyžaduje omezení nebo zastavení provozu, bude cena
stanovena individuální dohodou minimálně však dvojnásobkem ceny základní (např. klinická pracoviště a
pracoviště komplementu) plus veškeré vyvolané náklady.
d. Cena za parkování osobních vozidel v prostorách ÚPMD v rámci natáčení nebo fotografování je
stanovena na 50,- Kč za každou započatou hodinu, pro ostatní vozidla (např. dodávky, generátor
elektrického proudu, nákladní vozidla apod.) je cena 150 Kč za každou započatou hodinu.
e. Cena za zábor zpevněné plochy v exteriéru se stanovuje individuálně s minimální základní cenou
20,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den.
f. V odůvodněných případech lze cenu za poskytnutí prostorů pro filmovou, televizní případně jinou tvorbu
stanovit individuálně.
g. Výše uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH, které bude uplatněno při vystavování faktury
h. Na každou akci bude uzavřena smlouva. Po ukončení akce bude v souladu se smlouvou vystavena
faktura.

4.6

4.6.1
a.

Platba za zajištění provozu v přednáškových, zasedacích a
přidružených prostorech

Zajištění provozu v přednáškovém sále
Náklady spojené s využitím přednáškového sálu pro vzdělávací programy (elektřina, teplo, úklid, osobní
náklady zaměstnanců ÚPMD apod.) ve výši 1 500,- Kč bez DPH za každou i započatou
1
hodinu.Termín konání vzdělávacích programů a seminářů musí být nahlášen 1 týden před datem konání
v sekretariátu ředitele a zaevidován do záznamové knihy.
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b.
4.6.2
a.

b.
4.6.3
a.
b.
c.
4.6.4
a.
b.

Náklady spojené s firemní prezentací v přednáškovém sále 2 500,- Kč bez DPH za každou započatou
1 hodinu.
Zajištění provozu v zasedací místnosti
Náklady spojené s využitím zasedací místnosti ve 3.patře pro vzdělávací programy (elektřina, teplo,
úklid, osobní náklady zaměstnanců ÚPMD apod.) ve výši 500,- Kč bez DPH za každou i započatou
1 hodinu.Termín konání vzdělávacích programů a seminářů musí být nahlášen 1 týden před datem
konání v sekretariátu ředitele a zaevidován do záznamové knihy.
Náklady spojené s firemní prezentací v zasedací místnosti 1 500,- Kč bez DPH za každou započatou 1
hodinu.
Zajištění provozu v rondelu
Náklady spojené s využitím rondelu ve 3.patře pro výstavy, prezentace, catering, apod. ve výši
1 000,- Kč bez DPH za každou i započatou 1 hodinu.
Termín konání akcí musí být nahlášen 1 týden před datem konání v sekretariátu ředitele a zaevidován
do záznamové knihy
Náklady spojené s firemní prezentací, zajištění cateringu pro firemní prezentaci v rondelu ve výši
2 000,- Kč bez DPH za každou i započatou 1 hodinu.
Související služby pro zajištění všech akcí v ÚPMD
Náklady spojené s organizací akcí “na klíč”, např. zajištění externího občerstvení, videopřenosů z jiných
pracovišť, příprava podkladů a dokumentů apod.
Účtováno dle časové náročnosti jednotlivých úkonů sazbou 500 Kč za člověkohodinu bez DPH
ve všední den a v pracovní dobu, jinak 600 Kč za člověkohodinu bez DPH.

4.7
4.7.1

4.7.2

Cena za exkurzi v ÚPMD se stanovuje individuálně v závislosti na době a odborném zaměření návštěvy
a počtu návštěvníků. Základní cena pro skupinu do počtu 15 účastníku je ve výši 2 500,- Kč bez DPH.
Za každých dalších (i započatých) 15 účastníků 2 500,- Kč bez DPH.
Jako podklad pro úhradu v hotovosti je nutné předložit schválení akce ředitelem Ústavu pro péči
o matku a dítě.

4.8
4.8.1
4.8.2
a.
b.
c.
4.8.3
a.
b.
c.
d.
e.
4.8.4
a.
b.
c.
d.

Platby za exkurzi v ÚPMD

Platby za parkovné v areálu ÚPMD

Parkování v areálu ÚPMD se řídí provozním řádem a je povoleno na místech určených a vyhrazených
pro parkování
Ceník parkovného:
do 30 minut
bez poplatku
30-60 minut a dále za každou započatou hodinu
50,- Kč
celodenní parkování
500,- Kč
Bez poplatku:
vozidla záchranné služby a ostatních zdravotnických složek
vozidla PČR – při služebním zákroku
vozidla Hasičského záchranného sboru při služebním zákroku
občané ZTTP při předložení zdravotního průkazu zaměstnancům vrátnice ÚPMD (při vjezdu
do areálu)
další osoby a subjekty dle provozního řádu parkoviště ÚPMD
Postihy:
ztráta parkovacího lístku
1 000,- Kč
parkování mimo vyhrazená parkovací místa
 500,- Kč
neoprávněné parkování na místech pro invalidy
1 500,- Kč
neoprávněné parkování na zeleni
2 000,- Kč
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e.

neoprávněné parkování na vyhrazených místech pro doprovod u porodu nad rámec pobytu na porodním
boxu (PB) či operačním sále (OS)*** za každou započatou hodinu
100,- Kč
*** - Jedná se o zvýšenou sazbu parkovného za blokování vyhrazeného parkoviště pro
dorovod u porodu v rámci předplacené služby “Podolský balíček” za každou započatou hodinu
nad potvrzený odchod z PB či OS na parkovacím lístku.
f. ztráta klíče od závory vyhrazeného parkování
500,- Kč
4.8.5 Ceny v bodu (4.8) tohoto ceníku jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny uvedeno jinak.

4.9

Platba za využití WiFi

4.9.1 Platba za připojení k WiFi na standardních pokojích a odděleních
100,- Kč / pobyt
a. Poplatek za připojení bude vyúčtován na konci pobytu v ÚPMD.
4.9.2 Ceny v bodu (4.9) tohoto ceníku jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny uvedeno jinak.
4.9.3 Služba bude dostupná postupně na všech odděleních. Aktuální dostupnost této služby je třeba ověřit
u staniční sestry.

5. ZPŮSOB ÚHRADY
5.1 Možnosti úhrady
5.1.1
a.
5.1.2
a.
b.
5.1.3
a.
5.1.4
5.1.5
a.
b.
5.1.6
5.1.7

Veškeré úhrady dle ceníku lze provádět v hotovosti nebo platební kartou v hlavní pokladně ÚPMD
umístěné v přízemí hlavní budovy a na dalších uvedených místech, viz bod 5.1.4. a 5.1.5.
Bezhotovostní platby jsou možné běžnými platebními kartami (VISA, MasterCard, Maestro, American
express, Diners club a JCB).
Pokladní hodiny v hlavní pokladně ÚPMD:
Pondělí – čtvrtek
7:00 – 16:30
Pátek
7:00 – 15:30
Pokladní hodiny v kartotéce ÚPMD:
Sobota, neděle a státní svátky
8:30 – 14:00
Mimo pokladní hodiny v hlavní pokladně a v kartotéce lze provést úhradu platební kartou nebo
v hotovosti v gynekologické ambulanci v 1. poschodí.
Úhrady, které je možné provádět mimo pokladnu a kartotéku:
Platby za nadstandardní služby poskytované pracovištěm prenatální diagnostiky lze hradit přímo
na pracovišti.
Platby za rehabilitační cvičení pro pacientky s dysfunkcí pánevního dna lze provádět přímo
na urogynekologické ambulanci.
U některých služeb je po předchozí dohodě možný i bezhotovostní převod na účet ÚPMD na základě
vystavené faktury.
V areálu ÚPMD není instalován bankomat.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1

Všeobecná ustanovení

Dokument nabývá platnosti a účinnosti dle uvedené platnosti v úvodu dokumentu a po podpisu ředitelem ÚPMD.
Pokud není u ceny uvedeno jinak, rozumí se cena v Kč.
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6.2

Související dokumenty

Pracovní postup LP-007 “Ukončení těhotenství v I.trimestru farmakologickou metodou”

7. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Kategorizace prostor pro umístění reklamy
Příloha č. 2 Dostupnost služby osobní návštěvy porodní asistentky v období šestinedělí
Příloha č. 3 Záznam o seznámení /proškolení s dokumentem
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