CENÍK KNL, a.s. - nemocnice Turnov

Obsah
Úhrada za bod
Poplatky ostatní

Reklama v areálu KNL
Zdravotnická dopravní služba - DRNR
Pronájem pomůcek - Odd. provozu a správy majetku
Sterilizační centrum
Domácí péče
Nutriční poradna
Diabetologie
Chirurgie
Estetická medicína
Ortopedie
Rehabilitace
Pediatrie ambulance
RDG
Následná péče
OKBH
Lůžková oddělení
Regulované ceny - Věstník MZ ČR

Platnost od 01.01.2018

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651
tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz
www.nemlib.cz, IČ: 272 83 933, DIČ: CZ27283933

Strana 1 ze 28

Zdravotnické výkony a služby - hodnota bodu *)
Cena bez
DPH za 1 bod

DPH

Sazba
DPH

Cena celkem
za bod včetně
DPH

Hodnota bodu pro fakturaci služeb osobám, které nejsou pojištěnci v rámci
zdravotního pojištění ČR a je jim poskytnuta nutná, neodkladná péče
(jedná se o cizince nebo o osoby bez zdravotního pojištění platící buď přímou úhradou na
pokladně společnosti nebo formou fakturace, pokud není smluvně stanoveno jinak)

1,22 Kč

0,00 Kč

0%

1,22 Kč

Hodnota bodu pro fakturaci služeb osobám, kterým byla poskytnuta zdravotní péče
(tj. zdravotní výkony a vyšetření) nehrazené zdravotní pojišťovnou), pokud není
smluvně stanoveno jinak. Jedná se o činnosti které mají léčebný cíl nebo cíl chránící
lidské zdraví a služby s nimi úzce spojené

1,22 Kč

0,00 Kč

0%

1,22 Kč

Hodnota bodu pro fakturaci za péči spojenou s laboratorním vyšetřením zvířat, pokud
není smluvně stanoveno jinak

1,22 Kč

0,26 Kč

21%

1,48 Kč

Hodnota bodu pro fakturaci služeb za stěry z prostředí

1,22 Kč

0,26 Kč

21%

1,48 Kč

Hodnota bodu pro fakturaci služeb osobám, kterým byla poskytnuta vyžádaná péče,
která má jiný než léčebný cíl nebo se nejedná o činnost chránící lidské zdraví (může
zahrnovat i zdravotní výkony a vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou)

1,22 Kč

0,18 Kč

15%

1,40 Kč

Hodnota bodu pro fakturaci zdravotní péče realizovanou na základě žádosti orgánů
státní správy, vč. orgánů justice, státního zastupitelství, policie (dle Věstníku MZ ČR
– Cenový předpis) pokud se nejedná o zdravotní péči vykázanou dle zákona o
veřejném zdravotním pojištění

1,06 Kč

0,16 Kč

15%

1,22 Kč

Ocenění výkonů je dáno součtem všech bodů za výkon vynásobeného hodnotou za bod. Zdravotnické zařízení k hodnotě výkonů připočte body za režie a
dále oprávněně vykázaný materiál v cenách dle platné vyhlášky
Ocenění výkonů pro veřejnou správu a maximální ceny vybraných speciálních zdravotních výkonů – dle cenového předpisu MZ ČR viz Regulované ceny
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Ostatní poplatky – nemocnice Turnov
Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb
– společný pro všechna oddělení nemocnice Turnov
Služba / výkon
Regulační poplatek za pohotovostní službu *)
Poplatek za vypálení obrazové dokumentace na
CD/DVD na vlastní žádost pacienta
Pořízení kopie listinné dokumentace (černobílá):

Cena
bez DPH

DPH

Sazba
DPH

Cena celkem
včetně DPH

90,00 Kč

0,00 Kč

0%

90 Kč

123,97 Kč

26,03 Kč

21%

150 Kč

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

150 Kč
200 Kč
250 Kč
300 Kč
350 Kč
400 Kč
450 Kč
500 Kč
550 Kč
600 Kč
5 Kč

do 10 listů
do 20 listů
do 30 listů
do 40 listů
do 50 listů
do 60 listů
do 70 listů
do 80 listů
do 90 listů
do 100 listů
každý další list nad 100 listů

Příklad 1: výpočet za 101 listů = cena za 100 listů (600,-Kč) + cena za 1 list (5,-Kč) celkem 605,-Kč . Příklad 2: výpočet za 299 listů = cena za 100 listů
(600,-Kč) + cena za 199 listů (199x5 = 995) celkem 1.595,-Kč . Příklad 3: výpočet za 1.111 listů = cena za 100 listů (600,-Kč) + cena za 1.011 listů (1011x5
= 5.055) celkem 5.655,-Kč.
21% (nebo dle základu
poskytnuté služby)

Odeslání informace žadateli poštou

dle sazebníku České
pošty + DPH

Vyplnění formulářů (tiskopisů) **)
Minimální administrativní výkon (do 10 minut)
Administrativní výkon středního rozsahu (10-20 minut)
Administrativní výkon většího rozsahu (30 minut)
Každých dalších započatých 10 minut nad rámec 30 minut
Potvrzení o hospitalizaci pro pacienty registrované na
Úřadu práce /případně pro jiné úřady
Cílené vyšetření lékařem, které je provedeno pouze pro
potřeby vyplnění formulářů, vyplňovaných na přání
pacienta (nemá léčebný cíl ani cíl chránící lidské zdraví) **)

90,91 Kč
181,82 Kč
272,73 Kč
90,91 Kč

19,09 Kč
38,18 Kč
57,27 Kč
19,09 Kč

21%
21%
21%
21%

110 Kč
220 Kč
330 Kč
110 Kč

82,64 Kč

17,36 Kč

21%

100 Kč

Cena = (počet bodů/výkon dle akt. sazebníku platných výkonů MZČR * 1,20 kč tj.
max. hodnotou bodu) + DPH 21%

Vyjádření lékaře k žádosti pro: **)
domov pro seniory
dům s pečovatelskou službou
rehabilitační ústav, lázně

165,29 Kč

34,71 Kč

21%

400,00 Kč
165,29 Kč
20,66 Kč
33,06 Kč
21,49 Kč

34,71 Kč
4,34 Kč
6,94 Kč
4,51 Kč

21,00%
21%
21%
21%

200 Kč

pečovatelská, odlehčovací služba
hospic
Aktualizace žádosti
Uložení těla zemřelého – 1 den ***)
Výpis z porodní knihy (vyřizuje sekretariát lék. náměstka)
Laminování – formát A4 (1 ks)
Laminování – formát A3 (1 ks)
Kroužková vazba – formát A4 (1 ks)

400,00 Kč
200,00 Kč
25 Kč
40 Kč
26 Kč

*) regulační poplatky dle § 16a, zákona č. 48/1997 Sb. Od regulačních poplatků jsou osvobozeny osoby dle tohoto zákona.
**) Úhrady za výkony realizované pro orgány státní správy a samosprávy dle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR se řídí tímto předpisem (viz tento ceník:
Regulované ceny - Věstník MZČR)
***) poplatek za uložení těla se počítá po uplynutí 48 hodin od úmrtí nebo pitvy (do lhůty 48 hodin se nezapočítávají: sobota, neděle, svátky), počítá se každý započatý
den uložení, náklady spojené s uložením hradí ten, kdo sjednává pohřeb (pohřební služba – na základě vystavené faktury), pracoviště je vybaveno dle předpisů.
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Zdravotnická dopravní služba
Úhrada za služby nehrazené ze zdravotního pojištění
Cena za
jednotku bez
DPH

Předmět / služba

DPH

Cena za
jednotku

Transport - přeprava klienta / 1 km

25 Kč

*)

25 Kč

Příplatek za doprovod s pacientem (1 osoba
ve voze) / 1 km

10 Kč

*)

10 Kč

Transport vleže (jednorázový manipulační
příplatek – imobilita)

150 Kč

*)

150 Kč

Transport vsedě (jednorázový manipulační
příplatek – imobilita)

50 Kč

*)

50 Kč

*) je-li přeprava poskytnuta v souvislosti se zdravotnickými službami - v souvislosti se službami, které mají
léčebný cíl (nebo cíl chránící lidské zdraví), je od DPH osvobozeno.
V případě hospitalizace z jiného důvodu bude služba zdaněna 15 % (sazba DPH 15 %).
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Oddělení provozu a správy majetku
Ceník za nájem zdravotních pomůcek klientům KNL a.s.

Zdravotní pomůcka

Cena
bez DPH

DPH

Sazba
DPH

Cena celkem
včetně DPH

polohovací lůžko ( za měsíc)

165,29

34,71

21%

200,00 Kč

kojenecká postýlka ( za měsíc)

165,29

34,71

21%

200,00 Kč
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Sterilizační centrum – nemocnice Turnov
Ceník za sterilizační služby- externí

Cena
bez DPH

DPH

Sazba
DPH

Cena celkem
včetně DPH

Mikro : plochý obal velkosti cca 7,5x25 cm

11,90 Kč

2,50 Kč

21%

14,40 Kč

Inter: plochý obal velikosti cca 10x25 cm

17,07 Kč

3,58 Kč

21%

20,65 Kč

M

Malý: plochý obal nebo skládaný cca 15x30 cm

21,26 Kč

4,46 Kč

21%

25,72 Kč

S

Střední: dlouhý plochý obal cca do objemu 5 litrů

41,65 Kč

8,75 Kč

21%

50,40 Kč

Mikro : plochý obal velkosti cca 7,5x25 cm

26,59 Kč

5,58 Kč

21%

32,17 Kč

Inter: plochý obal velikosti cca 10x25 cm

28,34 Kč

5,95 Kč

21%

34,29 Kč

M

Malý: plochý obal nebo skládaný cca 15x30 cm

30,40 Kč

6,39 Kč

21%

36,79 Kč

S

Střední: dlouhý plochý obal cca do objemu 5 litrů

54,05 Kč

11,35 Kč

21%

65,40 Kč

Typ sterilizace
PÁRA
MI
I

FORMALDEHYDOVÁ STERILIZACE
MI
I

Ceny za sterilizační služby zahrnují zabalení, označení, testy, sterilizaci a skladování po dobu jednoho pracovního dne
následujícího po sterilizaci.
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Oddělení domácí péče
Ceník za nájem zdravotních pomůcek klientům KNL a.s. v péči odd. domácí péče
Zdravotní pomůcka
chodítko s opěrnou deskou ( za 1 den)

Cena
bez DPH

DPH

Sazba
DPH

Cena celkem
včetně DPH

12,40

2,60

21%

15,00 Kč

chodítko čtyřbodové ( za 1 den)

8,26

1,74

21%

10,00 Kč

chodítko čtyřkolové ( za 1 den)

14,88

3,12

21%

18,00 Kč

toaletní židle pevná ( za 1 den)

12,40

2,60

21%

15,00 Kč

toaletní židle pojízdná ( za 1 den)

16,53

3,47

21%

20,00 Kč

židle sprchovací ( za 1 den)

20,66

4,34

21%

25,00 Kč

vozík mechanický ( za 1 den)

24,79

5,21

21%

30,00 Kč

lůžko elektrické polohovací ( za 1 den)

33,06

6,94

21%

40,00 Kč

antidekubitní matrace s kompresorem ( za 1 den)

14,88

3,12

21%

18,00 Kč
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Nutriční poradna
Ceník zdravotnických služeb a výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Druh výkonu *)
Vstupní konzultace (zdravotní anamnéza,
tělesná analýza na přístroji Tanita SC-240,
zhodnocení nutričního stavu)

Nastavení jídelníčku (edukace v dietě, dietní
omezení k přidruženým onemocněním, písemné
materiály

Doba
trvání
výkonu

Cena bez
DPH

DPH

Cena
celkem

45 min

280 Kč

0%

280 Kč

75 minut

467 Kč

0%

467 Kč

45 min

280 Kč

0%

280 Kč

Reedukace jídelníčku (zhodnocení nutr. stavu,
jídelníčku, tělesná analýza na přístroji Tanita SC240, konzultace, dle potřeby opakované vysvětlení
jídelníčku

*) Jedná se o výkony poskytnuté s léčebným cílem nebo s cílem chránícím lidské zdraví (v souladu s § 58 Zákona o DPH)
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Diabetologie
Ceník zdravotnických služeb a výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
Cena
bez DPH

Druh služby

DPH

Cena celkem
včetně DPH

Sazba
DPH

Zdravotní výkony a vyšetření *)
odběr krve sestrou home care (doma)

50,00 Kč

0,00 Kč

0%

50 Kč

ostatní zdravotnické služby nehrazené
zdravotní pojišťovnou

50,00 Kč

0,00 Kč

0%

50 Kč

*) je-li výkon poskytnut v souvislosti se zdravotnickými službami - v souvislosti se službami, které mají léčebný cíl (nebo cíl chránící lidské
zdraví) je od DPH osvobozen.
V případě poskytnutí z jiného důvodu bude služba zdaněna sazbou DPH 15%.
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Chirurgie
Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb

Druh služby

Cena v EUR

Zdravotní výkony a vyšetření
tubulizace žaludku

nabídka na vyžádání dle aktuální cenové hladiny a objemu
péče

plikace žaludku

nabídka na vyžádání dle aktuální cenové hladiny a objemu
péče

žaludeční bypass

nabídka na vyžádání dle aktuální cenové hladiny a objemu
péče

žaludeční bandáž

nabídka na vyžádání dle aktuální cenové hladiny a objemu
péče

Ubytování na nadstandardním pokoji (samoplátci)
Nadstandardní pokoj jednolůžkový při bariatrickém výkonu
- samoplátce (po celou dobu pobytu)

200 €

doprovod na pokoji (při bariatrických výkonech samoplátce) / 1 den

30 €

*) V případě poskytnutí zdravotního výkonů z jiných než léčebných důvodů či z jiných důvodů než chránících lidské zdraví
(v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění), bude výkon zdaněn příslušnou sazbou DPH (15 %)
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Estetická medicína – samoplátci
Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních
služeb

Cena
bez DPH

Sazba
DPH *)

abdominoplastika

nabídka na vyžádání dle aktuální
cenové hladiny a objemu péče

15%

lift stehen

nabídka na vyžádání dle aktuální
cenové hladiny a objemu péče

15%

plastika paží

nabídka na vyžádání dle aktuální
cenové hladiny a objemu péče

15%

Druh služby

Cena celkem
včetně DPH

*) V případě poskytnutí zdravotního výkonů z jiných než léčebných důvodů či z jiných důvodů než chránících lidské zdraví
(v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění) bude výkon zdaněn příslušnou sazbou DPH (15 %)
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Ortopedie
Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb

Druh služby
příprava k šabloně PSI – nezbytná vyšetření nehrazená ze
zdravotního pojištění

Platnost od 01.01.2017

Cena
bez DPH
15 000 Kč

DPH

0,00 Kč

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651
tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz
www.nemlib.cz, IČ: 272 83 933, DIČ: CZ27283933

Cena celkem
včetně DPH

Sazba
DPH
0%

15 000 Kč
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Rehabilitace
Ceník za zdravotní výkony a poplatky za služby nehrazené ze zdravotního pojištění (mimo bodový systém)
Cena
bez DPH

Druh výkonu / služby

DPH

Sazba
DPH

Cena
vč. DPH

Zdravotní výkony a vyšetření
Fyzikální terapie:
Laser - 1 sezení (ze zdravotních důvodů)

60,00 Kč

0,00 Kč

0%

60,00 Kč

Laser - 1 sezení (nezdravotní, kosmetické důvody)

60,00 Kč

12,60 Kč

21%

72,60 Kč

Taping malý *) : práce za každou započatou půlhodinu + plus materiál dle ceníku

50,00 Kč

0,00 Kč

0%

50,00 Kč

Taping velký *) : práce za každou započatou půlhodinu + plus materiál dle ceníku

100,00 Kč

0,00 Kč

0%

100,00 Kč

Taping materiál (1cm náplasti) – při výkonu

1,50 Kč

0,00 Kč

0%

1,50 Kč

Taping materiál (1cm náplasti) – při volném prodeji

1,50 Kč

0,23 Kč

15%

1,73 Kč

přístrojová lymfatická drenáž 50 min (kosmetické důvody)

217,39 Kč

32,61 Kč

15%

250,00 Kč

přístrojová lymfatická drenáž 30 min (kosmetické důvody)

130,43 Kč

19,57 Kč

15%

150,00 Kč

měkké techniky mobilisace *) /za každou započatou půlhodinu

300,00 Kč

0,00 Kč

0%

300,00 Kč

AKU celotělová a ušní (25 min.)

300,00 Kč

0,00 Kč

0%

300,00 Kč

AKU celotělová

200,00 Kč

0,00 Kč

0%

200,00 Kč

AKU ušní (10 min. )

150,00 Kč

0,00 Kč

0%

150,00 Kč

Masáž:

Akupunktura:

*) Je-li výkon poskytnut v souvislosti se zdravotními službami, které mají léčebný cíl (nebo cíl chránící lidské zdraví), je od DPH osvobozen.
V případě poskytnutí z jiného důvodu, bude služba zdaněna sazbou 15% DPH.

Platnost od: 22.02.2019
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Pediatrie – ambulance
Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb
Cena
bez DPH

Druh služby

DPH

Cena celkem
včetně DPH

Sazba
DPH

Zdravotní výkony a vyšetření:
EKG – pokud se vtahuje k léčebnému postupu *)

139 Kč

0,00 Kč

0%

139 Kč

*) je-li výkon poskytnut v souvislosti se zdravotnickými službami, které mají léčebný cíl (nebo cíl chránící lidské zdraví) je od DPH osvobozen. V případě
poskytnutí z jiného důvodu bude služba zdaněna sazbou DPH 15%.

Platnost od 01.01.2018
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RDG
Ceník za zdravotní výkony a poplatky za služby nehrazené ze zdravotního pojištění

Druh výkonu/služby
poplatek za vypálení obrazové dokumentace na CD/DVD
na vlastní žádost pacienta

Platnost od 01.01.2018

Cena
bez DPH
123,97 Kč

DPH

26,03 Kč

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651
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Sazba
DPH
21%

Cena celkem
vč. DPH
150 Kč
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Oddělení geriatrické a následné péče
Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb

Druh služby

Cena
bez DPH

DPH

Sazba
DPH

Cena celkem
včetně DPH

165,29 Kč

34,71 Kč

21%

200,00 Kč

82,64 Kč

17,36 Kč

21%

100,00 Kč

Vyjádření lékaře k žádosti pro:
- domov pro seniory
- dům s pečovatelskou službou
- rehabilitační ústav, lázně
- pečovatelská, odlehčovací služba
- hospic
- příspěvek na péči, tzv. mimořádné výhody
- aktualizace žádosti

Potvrzení o hospitalizaci pro pacienty registrované na ÚP
(případně pro jiné úřady)
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OKBH
Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb
Druh služby

Cena
bez DPH

DPH

Sazba
DPH

Cena celkem
včetně DPH

*) Vyšetření pro občany: počet bodů za výkon* cena za 1 bod ; 1 bod

1,22 Kč

0,00 Kč

0%

1,22 Kč

Vyšetření pro veterinární účely: počet bodů za výkon* cena za 1 bod ; 1 bod

1,22 Kč

0,26 Kč

21%

1,48 Kč

Vyšetření pro občany: počet bodů za výkon* cena za 1 bod ; 1 bod

1,22 Kč

0,18 Kč

15%

1,40 Kč

*) vyšetření, které je poskytnuto v souvislosti s činností, která má léčebný cíl nebo chrání lidské zdraví

Skutečný počet bodů za výkon se řídí platným předpisem: Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Platnost od 01.01.2019
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Lůžková oddělení
Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb

Cena
bez DPH

DPH

Sazba
DPH

Cena celkem
včetně DPH

Nadstandardní pokoj jednolůžkový; 1 noc

500,00 Kč

0,00 Kč

0%

500 Kč

Ubytování rodinného příslušníka; 1 noc / 1 lůžko

217,39 Kč

32,61 Kč

15%

250 Kč

Strava rodinného příslušníka (celodenní); 1 den

230,00 Kč

34,50 Kč

15%

265 Kč

Pronájem rodinného pokoje (oddělení následné péče); 1
noc

130,00 Kč

0,00 Kč

0%

130 Kč

Ubytování rodinného příslušníka; 1 noc / 1 lůžko

217,39 Kč

32,61 Kč

15%

250 Kč

Strava rodinného příslušníka (celodenní); 1 den

230,00 Kč

34,50 Kč

15%

264,50 Kč

Druh služby

Ubytování na nadstandardním pokoji *)

Ubytování na standardním pokoji

*) ubytování na nadstandardním pokoji, je-li poskytnuto při hospitalizaci, která měla léčebný cíl (nebo cíl chránící lidské zdraví) je od DPH osvobozeno
V případě hospitalizace z jiného důvodu bude služba zdaněna 15 % (sazba DPH 15 %)
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Věstník MZ ČR – částka 11 /2018
Cenový předpis 1/2019/DZP ze dne 13. listopadu 2018
O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKAŘI HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ
I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR, ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 19), 20)

Maximální cena
(cena bez DPH)

A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a
péče o°rodinu a dítě, sociálních služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
1.Lékařský nález – komplexní vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro
účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení (opakované komplexní vyšetření lékařem)
2. Lékařský nález – cílené vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění příslušného tiskopisu
pro účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení
(cílené vyšetření lékařem + 1 administrativní úkon)
3. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb
(podrobný výpis z dokumentace)
4. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
– nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
– nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče
– dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu
v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem
(cílené vyšetření lékařem)
5. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu (cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)
– osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
– dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na území ČR po dobu
nejméně 90 dnů, ani není oprávněno podle zvláštního právního předpisu trvale pobývat na území ČR
6. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za
výchovu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí (administrativní úkon)
7. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely
resortu práce a sociálních věcí (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené
poštovné)

578 Kč
315 Kč
275 Kč

365 Kč

457 Kč

92 Kč
92 Kč +
Doporučené
poštovné

8. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta, žadatele o příspěvek na péči,
pokud následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvá nepřetržitě déle než 60 dnů
(podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta +administrativní úkon)

367 Kč

9. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu občana pro účely nepojistných sociálních dávek

92 Kč

B 1. Oblast zaměstnanosti
1. a) Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním postižením registrujícím
poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství na žádost úřadu práce za účelem zprostředkování vhodného
zaměstnání nebo pracovního uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, příp. hodnocení schopnosti být zařazen
do rekvalifikace
b) Vyšetření pro zařazení na veřejnou službu (cílené vyšetření praktickým lékařem)

223 Kč

2. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním
stavu osoby před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce
(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)

147 Kč

3. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství k vhodnosti zprostředkovávaného
zaměstnání na žádost úřadu práce (kontrolní vyšetření praktickým lékařem)

147 Kč

4. Vyjádření poskytovatele pracovnělékařských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního poměru osoby se zdravotním
postižením (kontrolní vyšetření lékařem)

147 Kč

5. Cíleně zaměřená ergodiagnostika provedená rehabilitačním lékařem pro účely zaměstnanosti na základě speciálních
vyšetřovacích metod (zvlášť účtovaných)
(cílené vyšetření odborníkem v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny)

436 Kč

6. Cílené vyšetření psychologem pro účely zaměstnanosti à 60 minut (cílené psychologické vyšetření)

7. Polyelektromyografické vyšetření pro účely zaměstnanosti se zaměřením
a) jen na horní končetiny
b) na celkové pohybové stereotypy
(polyelektromyografické vyšetření)

716
a) 473 Kč
b) 946 Kč

8. Dynamometrie s použitím přístrojů pro účely zaměstnanosti provedená nelékařským zdravotnickým pracovníkem
(vyšetření s použitím přístroje)

173 Kč

9. Kineziologický rozbor pro účely zaměstnanosti provedený fyzioterapeutem (kineziologický rozbor)

506 Kč
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10. Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro účely zaměstnanosti provedené
ergoterapeutem (každá modelová situace zvlášť) (individuální ergoterapie základní)
11. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely resortu práce
a sociálních věcí (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

251 Kč
92 Kč +
doporučené
poštovné

12. Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti (cílené neurologické vyšetření)

436 Kč

13. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení) (vyšetření elektroencefalogramem)

730 Kč

14.Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotní způsobilosti
k řízení motorového vozidla (opakované komplexní vyšetření lékařem)

578 Kč

15. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení) (vyhodnocení elektroencefalogramu)

427 Kč

16. Vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu
nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání (administrativní úkon)

92 Kč

17. Vydání potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení na žádost uchazeče o
zaměstnání (administrativní úkon)

92 Kč

B2. Oblast zaměstnanosti a pracovní rehabilitace - cílená či komplexní ergodiagnostika
provedená Ergodiagnostickými centry
1. Komplexní vstupní vyšetření lékařem rehabilitační a fyzikální medicíny (ergodiagnostikem)

764 Kč

2. Ergoterapeutické vyšetření základní

459 Kč

3. AMAS - sebehodnocení

151 Kč

4. Testy funkční motoriky ruky (Purdue – Pegboard #32020, Jebsen-Taylor)

324 Kč

5. Vyšetření stisku – dynamometrie Jamar

86 Kč

6. Sebehodnocení bolesti (projekční sebehodnocení a VAS)

71 Kč

7. Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho (pro administrativní činnosti)

148 Kč

8. WHO DAS II

234 Kč

9. Vyšetření čití

77 Kč

10. Struktura dne

78 Kč

11. Dotazník zájmů

78 Kč

12. Diagnostika soběstačnosti - BI, I ADL

77 Kč

13. Orientační posouzení kognitivních funkcí - LOTCA

451 Kč

14. Modelové činnosti obecné (kalkulace pro 4 modelové činnosti)

1 010 Kč

15. Isernhagen WS - kompletní plné testování dle originální metodiky

4 011 Kč

16. Kineziologický rozbor – držení těla, pohyblivost páteře, stoj, chůze, sed, orientačně svalová síla a rozsah pohybu

366 Kč

17. Goniometrie

142 Kč

18. Svalový test

142 Kč
71 Kč

19. Testování stability a rovnováhy

142 Kč

20. Vyšetření hybnosti u centrálních paréz
21. Psychologická diagnostika – cílené vyšetření

1 389 Kč

22. Psychologická diagnostika – komplexní vyšetření

2 653 Kč
338 Kč

23. Sociální šetření
24. Komplex závěrečné konference ergodiagnostiky a vypracování závěrečné zprávy lékařem, seznámení klienta s
výsledkem ergodiagnostiky lékařem

1 750 Kč

II. MINISTERSTVO OBRANY 8), 9), 10)
1. Vyplnění zdravotnické části dotazníku registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické
lékařství (podrobný výpis z dokumentace)

275 Kč

2. Lékařská prohlídka zubním lékařem registrujícího poskytovatele v oboru zubní lékařství
(cílené akutní vyšetření)

103 Kč

3. Vyhodnocení dotazníku lékařem odvodní komise
(administrativní úkon)
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4. Lékařská prohlídka uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařazení do aktivní zálohy
(opakované komplexní vyšetření lékařem)

578 Kč

5. Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze lékaři přezkumné komise
(opakované komplexní vyšetření lékařem)

578 Kč

6. Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze při posuzování stupně zdravotní způsobilosti mimo přezkumné řízení
(kontrolní vyšetření lékařem)

147 Kč

III. MINISTERSTVO VNITRA

11), 12), 13), 14), 15), 16)

1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon)

92 Kč

2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace
(podrobný výpis z dokumentace)

275 Kč

3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného trestného činu
(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)

310 Kč

4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve (cílené vyšetření lékařem + odběr krve
ze žíly u dospělého)

269 Kč

6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a jiných látek než alkoholu (cílené
vyšetření lékařem)

578 Kč

7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky
(odběr krve ze žíly u dospělého)

46 Kč

8. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi
a) Widmarkova zkouška

85 Kč

b) specifické stanovení plynovou chromatografií (stanovení těkavých redukujících látek; specifické stanovení

ethanolu plynovou chromatografií)

544 Kč

9. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

10. Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření gynekologem)

310 Kč

11. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)

92 Kč

12. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)

92 Kč

13. Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

14. Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)

365 Kč

15. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy (cílené
vyšetření lékařem)

223 Kč

16. Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky s vystavením lékařské zprávy (cílené
vyšetření lékařem)

365 Kč

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 12), 16)
1. Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu
(cílené vyšetření chirurgem + administrativní úkon)

401 Kč

2. Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu
(RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon)

366 Kč

3. Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou končetiny
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

401 Kč

4. Vyšetření osoby z důvodu kontroly protézy očního bulbu za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu
(cílené vyšetření oftalmologem + administrativní úkon)

401 Kč

5. Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů (Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon)

859 Kč

6. Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů
(Rtg vyšetření tlustého střeva + administrativní úkon)
7. Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením tlustého střeva nebo CT vyšetření
při podezření na přítomnost cizích předmětů
(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)
8. Laboratorní vyšetření biologického materiálu u polykačů drog na přítomnost drog
(cílený imunochemický záchyt drog a léčiv + administrativní úkon)
9. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi
a) Widmarkova zkouška

1 236 Kč
401 Kč
616 Kč
85 Kč

b) specifické stanovení plynovou chromatografií (stanovení těkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu
plynovou chromatografií)

544 Kč

10. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

269 Kč

Platnost od 01.01.2019

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651
tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz
www.nemlib.cz, IČ: 272 83 933, DIČ: CZ27283933

Strana 25 z 28

11. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou
alkoholu (cílené vyšetření lékařem)

578 Kč

12. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní či jiné látky
(odběr krve ze žíly u dospělého)

46 Kč

13. Nezbytná administrativní činnost lékaře (administrativní úkon)

92 Kč

14. Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)

92 Kč

15. Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku (cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

16. Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku
(cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

17. Vyšetření těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského posudku
(cílené vyšetření gynekologem)

310 Kč

18. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním
(administrativní úkon)

92 Kč

19. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele v souvislosti s jejím
onemocněním (administrativní výkon)

92 Kč

20. CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů
a) bez použití kontrastní látky
20. CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů
b) s podáním kontrastní látky
(CT vyšetření bez použití kontrastní látky; CT vyšetření těla s podáním kontrastní látky, per os, event. per
rectum + administrativní úkon)

1 381 Kč
1531 Kč + cena
kontrastní látky

V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 12), 17), 18)
1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se
pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem (administrativní úkon)

92 Kč

2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem zpracovaná na
základě zdravotnické dokumentace (podrobný výpis z dokumentace)

275 Kč

3. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo
týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem zpracovaná na základě zdravotnické
dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu
(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního poškození
nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim)

560 Kč

4. Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo
týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem
(cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

5. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující celkové hodnocení
zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném
léčení nařízeném soudem
(opakované komplexní vyšetření lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika profesionálního
poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti dodržovat léčebný režim)

863 Kč

6. Preventivní prohlídka mladistvých, slaboduchých a astheniků ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
(cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

7. Preventivní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody před eskortou a po
eskortě (cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

8. Preventivní prohlídka po použití donucovacích prostředků (cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

9. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé z požití alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

10. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem
krve (cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

269 Kč

11. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody při podezření z požití návykových,
psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu (cílené vyšetření lékařem)

578 Kč

12. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, psychotropní či jiné látky
(odběr krve ze žíly u dospělého)

46 Kč

13. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška
(stanovení těkavých redukujících látek)

85 Kč

14. Vyšetření osoby – cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské zprávy (cílené vyšetření lékařem)

223 Kč

VI. EVROPSKÁ UNIE – aplikace nařízení 883/04, 987/09, 1231/10
1. Vyjádření lékaře na tiskopise E 213
(komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon)
2. Vyjádření lékaře
– na tiskopise E 116
– k formuláři E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření pacienta
(podrobný výpis z dokumentace)
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3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři)
– k formuláři E 404, E 407, E 406F a k formuláři SED F024, F025, F026, F027
– pokud je požadováno vyšetření pacienta k
– formuláři E 107 – bod 8 – Lékařská zpráva přiložena
– formuláři E 112, (S2) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 123 (DA1) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2 – Viz přiložená lékařská zpráva
(cílené vyšetření lékařem + 2x administrativní úkon)

407 Kč – dospělí
a děti do 6 let

3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha k formuláři)
– k formuláři E 404, E 407, E 406F a k formuláři SED F024, F025, F026, F027
– pokud je požadováno vyšetření pacienta k
– formuláři E 107 – bod 8 – Lékařská zpráva přiložena
– formuláři E 112, (S2) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 123 (DA1) – bod 4 – Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2 – Viz přiložená lékařská zpráva
(cílené vyšetření lékařem + 2x administrativní úkon)

548 Kč – děti do 6
let

4. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace
– vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno
(podrobný výpis z dokumentace)

275 Kč

5. Vyjádření (potvrzení) lékaře ke konkrétní otázce o zdravotním stavu osoby pro potřeby formulářů
– E 202 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodatečná stránka č. 2 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– dodatečná stránka č. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře)
– E 302 bod 4.1
(administrativní úkon)

92 Kč

6. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace pro účely
vyplnění evropských formulářů (administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené
poštovné)

92 Kč +
doporučené
poštovné

VII. SPRÁVNÍ ÚŘADY 21), 22)
Vyšetření zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků, včetně vyplnění příslušného
tiskopisu, jde-li o vyžádání správního úřadu, který vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb (opakované
komplexní vyšetření lékařem)

578 Kč

K výše uvedeným výkonům bude připočtena příslušná sazba DPH, pokud výkony nebyly poskytnuty v rámci
zdravotních služeb, které měly léčebný cíl (nebo cíl chránící lidské zdraví)
Výše uvedenými úředně stanovenými maximálními cenami se rozumí ceny bez daně z přidané hodnoty
1)

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

3)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

5)

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6)

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

7)

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

8)

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9)

Vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

10)

Vyhláška č. 328/2016 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi.

11)

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

12)

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

13)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

15)

Zákon č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017

16)

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě.

17)

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18)

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

19)

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

20)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozd. předp.

21)

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

22)

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání lékaře a k výkonu činností
souvisejících oºposkytování zdravotní péče aºoºzměně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění
pozdějších předpisů.
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Ceník reklamy v areálu KNL, a. s.

Typ média

Cena bez
DPH

Cena včetně
DPH (21%)

Za období

4 959 Kč

6 000 Kč

3 měsíce

7 438 Kč

9 000 Kč

3 měsíce

4 959 Kč
+ 413 Kč
montáž*

6 000 Kč
+ 500 Kč
montáž*

1 měsíc

9 917 Kč

12 000 Kč

1 číslo

8 264,50 Kč

10 000 Kč

3 měsíce

Cliprám A1 – na zeď v interiéru areálu
umístění clipů po celém areálu KNL
Zájemce dodá do KNL: 1 ks plakát A1 (594 x 841 mm)

vyšší gramáže (od 200 g/m ). Umístění do clipu, ochrana
plastovou fólií
2

Panel ve venkovní vitríně
před budovou G v Liberci, u orientačních panelů,
zamčený za skleněnou plochou
Zájemce dodá do KNL: cedule 775 x 960 mm, 10 mm

tloušťka s potiskem do exteriéru

Plachta – banner s oky
u nejfrekventovanějšího místa, u vchodu do nemocnice,
na venkovní zdi Lékárny u Husovy ulice v Liberci
Zájemce dodá do KNL: venkovní banner s oky 3 800 x

1 900 mm

Vložení Vašeho letáku do Zpravodaje KNL
Zpravodaj KNL – vychází 6x ročně, náklad 6 000 ks,
distribuce nemocnice areál Liberec a Turnov, terénní
lékaři
Zájemce dodá do KNL: letáky náklad 6 000 ks, formát

max. A4

Reklamní spot do TV KNL
20 televizních přijímačů s vlastním kanálem KNL v
čekárnách v Liberci a Turnově, nasazení reklamy 2x za
hodinu
Zájemce dodá do KNL: vlastní video nebo prezentace

Powerpoint ve slidech (kvalita min. 1920 x 1080px,
poměr stran 16:9), délka spotu max. 1 minuta
* nehradí se v případě, kdy montáž zařizuje klient

V případě většího objemu objednaných reklamních služeb je možná dohoda o množstevní slevě.
Bližší informace poskytne odd. Public Relations (sídlo v areálu nem. Liberec), kontaktní tel: +420 485 313 565

Platnost od: 19.4.2019
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