
  

ZÁKLADNÍ CENÍK PARKOVNÉHO PRO PACIENTY A NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLŮ FN PLZEŇ  
                                                                     (účinný od 1.1.2023)  

  

• pro vjezd do areálu slouží návštěvníkům nemocnice krajní vjezdový pruh, kde řidič odebírá 

PARKOVACÍ LÍSTEK. Před odjezdem z areálu musí řidič vždy zúřadovat svůj PARKOVACÍ LÍSTEK v 

některém z výrazně označených platebních terminálů - POKLADEN. Zúřadování PARKOVACÍHO 

LÍSTKU u pokladen uvnitř areálu má za cíl eliminovat kolizní situace, vzdutí vozidel apod. v prostoru 

exponovaného území vrátnic.  

• SAZBA: 20,- Kč / každá započatá hodina pobytu   

• DÉLKA POBYTU: čas zúřadování PARKOVACÍHO LÍSTKU mínus čas vjezdu (hod., min.)   

• PROVOZNÍ DOBA: v režimu nepřetržitě, 24 hodin/7 dnů v týdnu (zpoplatněno)  

PARKOVACÍ PLOCHA ASFALTOVÁ - parkoviště vně areálu, v blízkosti vchodu „F“ (FN-Lochotín) 

Parkování na této ploše (cca 240 parkovacích míst) je zpoplatněno dle Ceníku: 

délka pobytu v trvání 0 - 4 hodiny = 0,- Kč 

délka pobytu v trvání 4 - 6 hodin = 30,- Kč 

délka pobytu v trvání 6 - 12 hodin = 60,- Kč 

Na asfaltové parkovací ploše nejsou uplatňovány žádné výhody či slevy (uvedené v textu dále).  

 
V případě, že na displeji před vjezdovou závorou svítí informace "VOLNO", odebírá řidič PARKOVACÍ 

LÍSTEK a závora se otevře. Řidič vjíždí na plochu a zaparkuje na volném parkovacím stání, označeném 

vodorovným dopravním značením. Před odjezdem z parkoviště musí řidič vždy zúřadovat PARKOVACÍ 

LÍSTEK v platebním terminálu - POKLADNĚ "05" před vstupem na parkoviště, poblíž vchodu "F" (s 

výsledkem: úhrada generované platby nebo bezplatný pobyt s časovým limitem opuštění parkoviště 

přes výjezdovou závoru).  

PROVOZNÍ DOBA: v režimu denně 06:00 – 18:00 hodin (zpoplatněno)  

V nabídce ploch bez zpoplatnění zůstává sousedící revitalizovaná zpevněná provizorní plocha.  

  

Provázanost systémů Ceníků parkovacích ploch vně i uvnitř areálu FN Plzeň - Lochotín dává 

návštěvníkům tyto možnosti:  

• parkování zcela zdarma (na zpevněné provizorní parkovací ploše),  

• parkování zdarma (na asfaltové parkovací ploše) po dobu 0-4 hodiny, tzn., v časovém 

rozmezí dostatečně dlouhém pro obvyklý typ ambulantního vyšetření, resp. návštěvy,  



• parkování (na asfaltové parkovací ploše) ve zpoplatněné době za nižší sazby, než uvnitř 

areálu,  

• parkování uvnitř areálu za přijatelnou hodinovou sazbu.  

VÝJIMKY:  

• OZP (OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ)  

- zdarma, bez poplatku   

(za podmínky označení vozidla platným evropským parkovacím průkazem pro OZP)  

  

• PACIENTI A DOPROVOD PACIENTŮ NAVŠTĚVUJÍCÍCH OPAKOVANĚ A DLOUHODOBĚ                 

(tzn. v trvání alespoň 2 týdny) VYBRANÁ ZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ FN PLZEŇ                   

- zdarma, bez poplatku.  

(Vybraná pracoviště FN Plzeň - Lochotín: Hematologicko-onkologické oddělení, KZM – 

mamodiagnostika, 1. Interní klinika – dialýza.  

Vybraná pracoviště FN Plzeň - Bory: anesteziologické oddělení DIP a DIOP, dialýza Bory, PNEU – 

spánková laboratoř)  

Po ošetření nabídne na vyžádání odpovědný zdravotnický pracovník pacientovi jednorázový 

SLEVOVÝ LÍSTEK s čárovým kódem, který musí pacient před odjezdem zúřadovat v platebním 

terminálu – POKLADNĚ v pořadí PARKOVACÍ LÍSTEK, SLEVOVÝ LÍSTEK. Jen takový způsob mu 

umožní získat 100% slevu, tzn. pobyt zdarma.  

• PACIENTI A DOPROVOD PACIENTŮ NA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠTÍCH 

ZAJIŠŤUJÍCÍCH URGENTNÍ OŠETŘENÍ  

Po ošetření nabídne na vyžádání odpovědný zdravotnický pracovník (prostřednictvím přijímací 

kanceláře oddělení příjmu) vystavení jednorázového SLEVOVÉHO LÍSTKU s čárovým kódem, 

který musí pacient (řidič) před odjezdem zúřadovat v platebním terminálu – POKLADNĚ v pořadí 

PARKOVACÍ LÍSTEK, SLEVOVÝ LÍSTEK. Jen takový způsob mu umožní získat 100% slevu, tzn. pobyt 

zdarma.  

• PACIENTI PŘIJATÍ K DLOUHODOBÉ (tzn. trvající alespoň 2 dny) HOSPITALIZACI - sleva 

50 %.  

Při ukončení hospitalizace nabídne na vyžádání odpovědný zdravotnický pracovník pacientovi 

jednorázový SLEVOVÝ LÍSTEK s čárovým kódem, který musí pacient před odjezdem zúřadovat v 

platebním terminálu – POKLADNĚ v pořadí PARKOVACÍ LÍSTEK, SLEVOVÝ LÍSTEK. Jen takový 

způsob mu umožní získat 50% slevu z částky generované dle délky pobytu.  

POZOR - TYTO VÝJIMKY NEPLATÍ NA ASFALTOVÉ PARKOVACÍ PLOŠE VNĚ AREÁLU                   

(FN Plzeň - Lochotín v blízkosti vchodu „F“)!  


