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CENÍK POPLATKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ve FNB 

Platný od 18. 3. 2021 

 

Lékař Poplatek / osoba 

Specializační stáž 1 – 5 měsíců 

 

450,- Kč/den, 

max. 6.800,- Kč/měsíc 

osvobozeno od daně 

Specializační stáž - Dermatovenerologická klinika 1 – 5 měsíců 500,- Kč/den 

max. 6.800,- Kč/měsíc 

osvobozeno od daně 

Specializační stáž 6 měsíců a více 
150,- Kč/den  

osvobozeno od daně 

Školení  450,- Kč/den vč. DPH 

Stáž /školení – zahraniční zájemce 600,- Kč/den vč. DPH 

Praktická část v rámci aprobační zkoušky (na základě Rozhodnutí MZ 

ČR) 
400,- Kč/den vč. DPH 

      

 

Nelékařský zdravotnický pracovník Poplatek / osoba 

Specializační stáž  300,- Kč/den  

osvobozeno od daně 

Školení 350,- Kč/den vč. DPH 

Stáž /školení – zahraniční zájemce 300,- Kč/den vč. DPH 

Praktická část v rámci aprobační zkoušky (na základě Rozhodnutí 

MZ ČR) 
350,- Kč/den vč. DPH 

 

 

Specializační vzdělávání - nelékařský zdravotnický pracovník  

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii  

Poplatek / osoba 

osvobozeno od daně 

ZM – Organizačně-provozní problematika radiologických pracovišť 5.200,- Kč 

OM 1 – teorie - Radioterapie 5.200,- Kč 

OM 1 – praxe - Radioterapie 7.200,- Kč 

OM 2 – teorie – Klinická radioterapie 5.200,- Kč 

OM 3 – odborná praxe 2 týdny na AZ 14.400,- Kč 

OM 3 – odborná praxe 7 týdnů na domovském pracovišti (lze splnit 

ve FNB) 
25.200,- Kč 

Školení – BOZP a PO 1.000,- Kč 

Školení – Radiační ochrany 1.000,- Kč 
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Certifikované kurzy – nelékařský zdravotnický pracovník Poplatek / osoba 

osvobozeno od daně 

Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a 

neonatologii 
3.800,- Kč 

Komplexní péče o epidurální katetr včetně aplikace 5.000,- Kč 

Péče o pacienta s implantovaným podkožním portem 3.200,- Kč 

Radiologická fyzika v radioterapii 54.450,- Kč 

 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz Poplatek / osoba 

osvobozeno od daně 

Akreditovaný kvalifikační kurz – Sanitář   8.000,- Kč 

Praktická část akreditovaného kvalifikačního kurzu (např. masér) 

realizovaná pro jiná smluvní zařízení   
350,- Kč/den  

 

 

Student / medik  Poplatek / osoba 

Odborná praxe v rámci povinné výuky  bezúplatně 

Odborná praxe v rámci povinné výuky – nezdravotnické zaměření 

(OIVZ, ZAM, apod.) /  
bezúplatně 

Odborná praxe nad rámec povinné výuky  200,- Kč/den vč. DPH 

Odborná praxe – zahraniční student/medik 400,- Kč/den vč. DPH 

Dotazníkové šetření v rámci závěrečné odborné práce (VOŠ, Bc., 

Mgr., rigorózní práce)  
200,- Kč/den vč. DPH 

 

 

Školení KPR – externí zájemci Poplatek / osoba 

včetně DPH 

KPR  200,- Kč 

Pronájem učebny 1.000,- Kč/skupina  

Pronájem učebny cizím firmám – do počtu 8 hodin/den 500,- Kč/hod. 

Pronájem učebny cizím firmám celodenní - na 8-12h 3.000,- Kč/den 

Pronájem učebny cizím firmám celodenní - na 8-12h bez obsluhy 200,- Kč/hod. 

 

Duplikáty – potvrzení o kurzech a školeních ve FNB (externí zájemci) 60,- Kč/ks vč. DPH 

Kopie dokladu bude žadateli předána po předložení platebního dokladu z pokladny FNB. 

       

 

Bezúplatná stáž, školení a odborná praxe nad rámec povinné výuky: pouze na základě 

individuální žádosti schválené vedením kliniky/oddělení a statutárním zástupcem FNB, 

případně pověřeným zástupcem ředitele. 

 

 


