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FN PLZEŇ   

ZÁKLADNÍ CENÍK SLUŽEB 

Ubytování na nadstandardních pokojích 

Kategorie I. 
Pokoj má k dispozici samostatnou koupelnu a WC. Jedná se o pokoj vybavený lednicí, TV, DVD nebo 

CD přehrávačem, hodinami, nábytkem (sedací nebo jídelní kout, skříňka na osobní věci), mikrovlnnou 

troubou a rychlovarnou konvicí. 

Pokoj Cena bez DPH Cena vč. DPH* 

Jednolůžkový pokoj; pokoj/noc         600,00 Kč         690,00 Kč  

Dvojlůžkový pokoj; osoba/noc         300,00 Kč         345,00 Kč  

Kategorie II. 
Koupelna a WC je společné pro 2 pokoje. Jedná se o pokoj vybavený lednicí, TV, DVD nebo CD 

přehrávačem, hodinami, nábytkem (sedací nebo jídelní kout, skříňka na osobní věci), mikrovlnnou 

troubou a rychlovarnou konvicí. 

Pokoj Cena bez DPH Cena vč. DPH* 

Jednolůžkový pokoj; pokoj/noc         500,00 Kč         575,00 Kč  

Dvojlůžkový pokoj; osoba/noc         250,00 Kč         287,50 Kč  

Kategorie PREMIUM 
Samostatný klimatizovaný pokoj s bezbariérovým přístupem, s předsíní s vlastním sociálním zařízením 

(WC + sprchový kout), který poskytuje naprosté soukromí. Jedná se o pokoj vybavený jídelním koutem, 

mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí, pracovním stolkem s přístupem do bezdrátové sítě (WIFI), 

televizí. Pro doprovod je k dispozici rozkládací křeslo s lůžkovinami. V předsíni je vestavěná skříň na 

osobní věci. 

Pokoj Cena bez DPH Cena vč. DPH* 

Jednolůžkový pokoj (21 m2); pokoj/noc      1 500,00 Kč       1 725,00 Kč  

Jednolůžkový pokoj (27 m2); pokoj/noc      1 800,00 Kč       2 070,00 Kč  

 

* Cena vč. DPH bude pacientem hrazena v případě, že hospitalizace je spojená s poskytnutím zdravotní 

služby, jejímž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi související. 

 

Pozn.: Zaměstnavatel umožní zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům (manžel/ka, vlastní rodiče, 

vlastní děti, registrovaný partner/ka  a na GPK klinice také snacha zaměstnance) využít vybavení 

nadstandardních pokojů za polovinu sazby určené pro jednotlivý pokoj v dané kategorii. Jedná se o 

nepeněžní plnění, ze kterého se odvádí daň z příjmu ze závislé činnosti a pojistné na zdravotní a sociální 

pojištění. Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům tímto nevzniká nárok na přidělení 

nadstandardního pokoje, jeho využití je možné v případě volné kapacity. 

  


