
SmartMEDIX® Licence
Programová údržba, 

podpora (1 rok)

licence základní 15 000 6 960

licence další 6 000 3 480

*licence 11.- 6 000 1 740

   SmartMEDIX® NIS Nemocniční informační systém/LDN/SA

licence základní 30 000 8 000

licence další 8 000 4 000

*licence 11.- 8 000 2 000

licence základní 60 000 10 000

licence další 10 000 5 000

*licence 11.- 10 000 3 500

licence základní 25 000 8 000

licence další 8 000 4 000

*licence 11.- 8 000 2 000

Volitelné součásti Cena pořízení Roční poplatek

licence základní 60 000 10 000

licence další 10 000 5 000

*licence 11.- 10 000 3 500

licence základní 10 000

licence 2.-10. 1 000

*licence 11.- 500

licence základní 50 000

licence 2.-10. 1 000

*licence 11.- 500

licence 5 000

základní licence 4 000

další licence 2 000

základní licence 3 000

další licence 1 500

základní licence 3 000

další licence 1 000

SmartMEDIX® Ambulantní informační systém

SmartMEDIX® Visual-IVF Asistovaná reprodukce

SmartMEDIX® Rehabilitace

SmartMEDIX® SPA – Lázně

SmartMEDIX API

SmartMEDIX IVF API

Modul skladové hospodářství s podporou čteček čárových kódů

SmartMEDIX.NET (internetové objednávání, žádost o vystavení e-receptu, vzkazy)

Lékové interakce Vademecum

OCR - digitalizace tištěných textů

SmartFOTO – focení z mobilu do obrazové dokumentace



základní licence 1 000

další licence 500

licence / 1 přístroj 12 000 6 000

hlavní pokladna 3 000

další pokladna 1 000

základní licence 1 000

licence 2.-10. 500

*licence 11.- 250

Platební terminál (Sonet) – napojení 1x 3 000

Elektronická zdravotnická 

dokumentace
Cena pořízení Roční poplatek

základní licence + 3000 čas. razítek PostSignum 3 000

další licence + 1000 čas. razítek PostSignum 1 000

pomoc s vyřízením certifikátu pro elektronický podpis a navedení do programu 800

pomoc s prodloužením certifikátu 500

vytvoření certifikátu PostSignum - Mobilní certifikační autorita

(nezahrnuje cenu certifikátu a dopravné)

základní licence + 1000 čas. razítek PostSignum 1 000

další licence + 500 čas. razítek PostSignum 500

nabídka padů na https://www.medax.cz/signotec.php

Zálohování a replikace dat Cena pořízení Roční poplatek

zálohování DB na cloud 2 000

zálohování repozitoře na cloud 20GB 2 000

zálohování repozitoře na cloud rozšíření o 10GB 1 000

zálohování repozitoře na cloud rozšíření o 10GB nad 100GB 500

replikace databáze 1 uzel (minimálně 2 uzly, tj. 2 x 3 000) 3 000

replikace za další PC v licenci 1 000

Ostatní služby Cena pořízení

instalace, nasazení a zaškolení
individuálně dle 

náročnosti

vzdálená instalace (individuálně dle náročnosti) 1 500

převod dat (individuálně dle náročnosti) 3 500

cestovní náklady (1km) 10

cena jedné SMS 1

Podpisové certifikáty

DICOM

SmartMEDIX EET

Export do účetního systému Pohoda/Money

Napojení na platební terminál

Elektronická zdravotnická dokumentace

1 500

Signotec dynamický podpis

Rozšířené zálohování databáze

Replikace databází (zahrnuje zálohování na cloud)

https://www.medax.cz/signotec.php


servisní činnost - tvorba dávek za měsíc 1h (bez cestovného) 700

servisní činnost - smluvní klient (1h) 1 000

servisní činnost - práce programátora (1h) 2 000

servisní zásah mimo pracovní dobu 18:00-21:00 (1h) 1 200

servisní zásah mimo pracovní dobu (21:00-07:00) a dny pracovního klidu (1h) 1 800

instalace a školení uživatelů 1h - smartmedix.net 1 000

školení uživatelů na žádost smluvního klienta 1h (bez cestovného) 1 000

školení uživatelů na žádost nesmluvního klienta 1h (bez cestovného) 1 500

odvirování a ladění výkonu počítače 1 000

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že některá časová razítka 

nesplňují podmínky pro vedení elektronické zdravotnické 

dokumentace (EZD). Rovněž doba platnosti časových razítek 

jednotlivých poskytovatelů se může lišit. Námi nabízená razítka 

garantují platnost 5 let a splňují podmínky pro vedení EZD. V případě, 

že využíváte nadstandardní službu SmartMEDIX® EZD a používáte 

naše časová razítka, nabízíme Vám ročně balíček časových razítek 

zdarma, a to v počtu, který odpovídá ceně ročního předplatného 

za službu SmartMEDIX® EZD. Nad tento rámec jsou razítka 

zpoplatněna (1,- / kus). Časová razítka se nakupují dopředu ve formě 

budgetu, ze kterého se čerpá při podpisu dokumentu. Razítka v 

budgetu nijak neexspirují. Po vyčerpání dodaného počtu razítek je 

minimální jednorázový odběr razítek 1000 kusů.

*pouze v případě jedné databáze a databáze pro jedno IČ

ceny bez 21% DPH

Ceník je platný od 1.6.2018. Ceny platí pro ČR. Pro zahraniční 

klienty jsou ceny kalkulovány individuálně dle dohody. Ceny pro 

klienty ve Vietnamu řeší obchodní zástupce firma GynVietnam.

Cena systému
Cena za informační systém SmartMEDIX sestává z položek:

Program – licence k programu SmartMEDIX jako právo 

zakoupenou verzi časově neomezeně používat.

Služba – programová údržba a podpora zahrnuje:

Aktualizace – průběžné poskytování nových verzí programu s 

ohledem na legislativní změny a zdokonalování programu;

Horká linka – 733 398 440 se vzdálenou pomocí v pracovní dny 

od 7:00 do 17:00;

Asistence – pomoc při instalaci, řešení nenadálých stavů a 

závadových situací souvisejících s programem se zahájením 

řešení problému nejpozději následující pracovní den od 

nahlášení;

Pomoc – zasílání požadavků na vzdálenou pomoc a jejich řešení 

týkajících se programových funkcí programu se zahájením řešení 

problému nejpozději následující pracovní den od nahlášení;

Připomínky – nástroj pro zadávání připomínek a návrhů k 

programu se sledováním stavu;

Aktualizace číselníků – on-line aktualizace číselníků pomocí 

programové funkce ze serveru Poskytovatele;

eDávky – vyúčtování a automatický on-line export vyúčtování na 

zdravotní pojišťovny;

eRecepty – vystavení, tisk a export;



eNeschopenky – vystavení, tisk a export;

Import laboratorních výsledků – on-line import z nastavených 

zdrojů do systému;

Obrazová dokumentace – pořizování snímků do obrazové 

dokumentace s možností uložení do repozitoře oddělené od 

hlavní DB;

Skenování – pořizování obrazových dokumentů z tištěných 

předloh;

Automatické události – např. odeslání e-mailu před termínem 

objednávky, očkování, preventivní prohlídky apod.

Nasazení – Nasazení programu je spojeno s ostatními službami 

(příprava, převod dat, instalace, základní zaškolení) účtovanými 

individuálně podle složitosti zařízení.

Nadstandardní služby – volitelné nadstandardní rozšíření 

funkčnosti systému.

Konkrétní výše ceny je dána aktuálně platným ceníkem na základě 

licencovaných modulů dle konkrétního zaměření zařízení.


