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S07-01- Příloha č. 2 – Centrum paliativní péče Brno                                                                                           Platnost od 1.10.2020 

 
CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB  

 
Podle zák. č. 48/1997 Sb., ust. § 15, odst. 10 o veřejném zdravotním pojištění, se ze zdravotního 
pojištění nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a jiné výkony 
provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob. 
 
Spoluúčast na úhradě péče domácího hospice se týká služeb, které nejsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění. 
 

Městský domácí hospic Kč 

denní poplatek za péči multidisciplinárního týmu, která není hrazena z 
veřejného zdravotního pojištění  

150,- /den péče 

denní poplatek za péči multidisciplinárního týmu s úhradou zdravotní části 
péče z veřejného zdravotního pojištění v odb.926 

100,- /den péče 

 
Úhrada za péči domácího hospice je účtována na základě podmínek ve Smlouvě o poskytnutí péče 
multidisciplinárním týmem Domácího hospice uzavřené při přijetí do péče. 
 
Ceník se dále týká služeb poskytnutých pouze pacientům, kteří jsou pojištěnci zdravotních 
pojišťoven, se kterými nemá ambulance paliativní medicíny smlouvu o úhradě péče.  
 

Ambulance paliativní medicíny  Kč 

Vyšetření lékařem a tvorba plánu péče bez indikace ošetřujícího lékaře 
pacienta 

900,- /výkon 

Návštěva zdravotní sestry ve vlastním sociálním prostředí  250,- /30 minut 

Návštěva psychoterapeuta ve vlastním sociálním prostředí vyžádaná 
pacientem nebo pečujícími 

400,- /60 minut 

Doprava 10,- / 1 km 

Materiál   

Výměna PMK 300,- 

Proplach PMK 100,- 

Péče o PORT 250,- 

Péče o PICC 80,- 

Proplach NFS/PT drénu 30,- 

Péče o břišní drén/hrudní drén  80,- 

Aplikace infúzí s.c. 100,- 

Punkce ascitu 150,- 

Aplikace s.c. kanyly/křidélka  50,- 

 
Před poskytnutím zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění, poskytnuté v osobním zájmu občanů,  
je povinností zdravotnického pracovníka provádějícího výkon, informovat klienta o druhu, rozsahu a podmínkách 
této péče, včetně výše finanční úhrady.  
 
Pro platby v hotovosti je vydán příjmový doklad nebo je možné částku zaslat na  účet: 
KB Brno č.ú.: 72237621/0100,  variabilni symbol xxxxxxxxxx ( RČ),  specifický symbol 1146. 


