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CENÍK 
 

Produkt Cena bez DPH 

21% 

Cena vč. DPH 

21% 

Cena roční údržby 

bez DPH 21% 

Cena roční údržby   

vč. DPH 21% 

PINEL plus 

základní licence  
14.500,- 17.545,- 5.000,-  6.050,- 

PINEL plus další síťová  

licence/ks/PC * 
5.000,- 6.050,- 2.000,- 2.420,- 

* Maximálně 15 licencí/počítačů -Řešení pro více uživatelů nabízíme v rámci systému IS HIPPO; jde o řešení plně kompatibilní s PINEL plus. Cena na vyžádání.  
 

Rozšiřující moduly 
Cena modulu Cena roční údržby 

bez DPH 21% vč. DPH 21% bez DPH 21% vč. DPH 21% 

Psycholog – modul podporující práci psychologa/psychoterapeuta 
 

3.500,- 4.235,- 1.200,- 1.452,- 

Sociální služba – evidence a výkaz sociálních služeb – pro první druh 

péče (základní modul) 
8.000,- 9.680,- 2.600,- 3.146,- 

Sociální služba - evidence a výkaz - rozšíření pro další druh péče 
 

3.500,- 4.235,- 1.200,- 1.452,- 

Sociální služba-Fact board – rozšíření pro týmovou spolupráci  
 

4.000,- 4.840,- 1.300,- 1.573,- 

Individuální plán pacienta/klienta (vyžaduje modul Sociální služba) 
 

6.000,- 7.260,- 1.900,- 2.299,- 

Škály – modul pro možnost definice a zpracování expertních metod 

 
4.000,- 4.840,- 1.300,- 1.573,- 

Ordinace specialisty – pro první druh péče (základní modul) 
 

5.000,- 6.050,- 1.500,- 1.815,- 

Ordinace specialisty – rozšíření pro další druh péče 
 

3.500,- 4.235,- 1.200,- 1.452,- 

Správa dokumentů – externí dokumenty (zprávy kolegů, výstupy 

diagnostických metod, foto apod.) přiřazené k dokumentaci pacienta 
5.000,- 6.050,- 1.500,- 1.815,- 

Laboratoř – rozšiřující agenda pro načítání laboratorních výsledků 
 

5.000,- 6.050,- 1.500,- 1.815,- 

Recepce – objednávkový systém 
 

4.000,- 4.840,- 1.500,- 1.815,- 

H-Info SMS – informativní SMS (vyžaduje modul Recepce) / cena 

SMS 2,- Kč vč. DPH/ks účtována samostatně  
1.000,- 1.210,- 500,- 605,- 

Import a Export dávek ZP – funkční rozhraní vhodné pro 

detašovaná pracoviště 
3.000,- 3.630,- 1.000,- 1.210,- 

ZP on-line - funkční rozhraní pro komunikaci s portálem VZP, ověří 

aktuální příslušnost k ZP 
2.000,- 2.420,- 900,- 1.089,- 

eNeschopenka – evidence a rozhraní pro elektronické podání na 

OSSZ 
5.000,- 6.050,- 1.500,- 1.815,- 

Konto pacienta – vedení konta pacienta/klienta 
 

8.000,- 9.680,- 2.600,- 3.146,- 

Lékové interakce – napojení na Databázi lékových interakcí DA 
 

1.000,- 1.210,- 500,- 605,- 

Sklad léků – evidence příjmů, výdejů léků a zdravotnického materiálu 
 

8.000,- 9.680,- 2.600,- 3.146,- 

Linka důvěry/Krizová linka 
 

5.000,- 6.050,- 1.500,- 1.815,- 

Substituční terapie  - rozhraní pro metadonovou pumpu 
 

12.000,- 14.520 4.000,- 4.840,- 

ISIN – rozhraní pro ověření a zápis očkování  
 

10.000,- 12.100,- 3.300,- 3.993,- 

Multidisciplinární týmy nadstavba – pro každou účtovanou 

odbornost 350,355,360,365,370,920,922 (vyžaduje modul Sociální 

služba) 

6.000,- 7.260,- 1.900,- 2.299,- 
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Roční údržba je povinná část produktu, v rozsahu na který byla zakoupena, a slouží k zajištění ochrany 

investic vložených do jejich nákupu. 

Obsahem roční údržby programového produktu PINEL plus je: 

− při instalaci nového produktu, nové verze či provedených změn 

• základní zaškolení uživatelů – v rozsahu do 3 hod. jednorázově 

− konzultace s odbornými pracovníky prodávajícího, uživatelská podpora ze sídla prodávajícího 

(v pracovní době 8.00 - 16.00 hod v rozsahu max. 15min/konzultace) 

• telefonicky  

• elektronickou poštou 

• prostřednictvím dálkové podpory (TeamViewer) 

− prodávající bude průběžně zahrnovat změny vyplývající z obecně závazných právních předpisů, 

změny vyžádané zdravotními pojišťovnami, změny a úpravy kódu v případě změny verze nebo 

platformy databázového stroje  

− cenové zvýhodnění při přechodu na vyšší verze programového produktu  

Obsahem roční údržby není: 

− funkční úpravy a doplnění částí produktu, jejichž potřeba vyvstane na straně zákazníka po 

zavedení příslušné části do rutinního provozu  

− nové verze programového produktu, změny zásadního charakteru a nové moduly, které zásadně 

změní kvalitu programového produktu 

− dopravné, cestovní náklady na výjezd k zákazníkovi 

Ceny prací a cestovného nezahrnutých do roční údržby PINEL plus  

Popis Cena 

Práce a konzultace specialisty SW 1.500,- Kč / hod resp. 750,- Kč hod při uhrazené údržbě 

Expresní práce mimo standardní pracovní dobu  1.900,- Kč / hod resp. 1.150,- Kč hod při uhrazené údržbě 

Instalace / Reinstalace základní licence 2.000,- Kč 

Instalace další síťové licence 1.000,- Kč / stanici 

Instalační medium včetně dokumentace v el. podobě 

/dokumentace zdarma dostupná na webu aplikace/ 
500,- Kč / ks 

Vytvoření uživatelského tiskového výstupu 800,- Kč / ks 

Poplatek za registraci nového nabyvatele licence 800,- Kč 

Cestovné-náklady na výjezd k zákazníkovi** 13,- Kč / km, maximálně však 3.500,- Kč 
** Náklady na výjezd lze dohodnout ve formě paušálního poplatku. 

Uvedené ceny jsou maximální, bez DPH a budou o ni navýšeny v platné sazbě. Vzniklé náklady na použitý materiál, dopravu, 

ubytování a diety hradí zákazník v prokázané výši nebo dohodnutým paušálním poplatkem. 
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Ceny ostatních prací na HW a LAN  

Popis Cena 

Práce a konzultace servisního technika HW, LAN 1.000,- Kč / hod  

Expresní práce mimo standardní pracovní dobu  1.500,- Kč / hod  

Instalace / Reinstalace operačního systému 1.200,- Kč / paušál 

Instalace aplikace v prostředí MS Windows 600,- Kč / ks 

Odvirování zařízení (PC, NB)  1.500,- Kč / paušál 

Diagnostika / SW optimalizace zařízení (PC, NB) 800,- Kč / paušál 

Cestovné-náklady na výjezd k zákazníkovi** 13,- Kč / km, maximálně však 3.500,- Kč 
** Náklady na výjezd lze dohodnout ve formě paušálního poplatku. 

Uvedené ceny jsou maximální, bez DPH a budou o ni navýšeny v platné sazbě. Vzniklé náklady na použitý materiál, dopravu, 

ubytování a diety hradí zákazník v prokázané výši nebo dohodnutým paušálním poplatkem. 

 


