
Městská nemocnice Ostrava

příspěvková organizace
Ceník poplatků odborných stáží/ praxí/kurzů v MNO

Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH

1.

Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku 

programu specializačního vzdělávání v základních oborech, 

nástavbových oborech, základních kmenech a vlastním 

specializovaném výcviku - včetně odborné praxe mimo 

rámec SV (dle zákona č. 95/2004 Sb.)

primář daného oddělení

a) v rozsahu do 11 pracovních dní

b) maximální cena delší nebo 

měsíční stáže

a) 450 Kč/den/osoba

b) 5.000 Kč/měsíc/osoba

2.

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky 

lékaře v akreditovaném zařízení - pro uchazeče o uznání 

způsobilosti k výkonu povolání lékaře – v délce 6 měsíců 

povinné odborné praxe (dle zákona č. 95/2004 Sb.)

MUDr. Cyril Kučera 6 měsíců 7.500 Kč/měsíc/osoba

3.

Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku 

programu specializačního vzdělávání - včetně odborné praxe 

mimo rámec SV (dle zákona č. 96/2004 Sb.), kromě oboru 

Klinická logopedie

vrchní sestra daného 

oddělení

a) v rozsahu do 11 pracovních dní

b) maximální cena delší nebo 

měsíční stáže

a) 450 Kč/den/osoba

b) 5.000 Kč/měsíc/osoba

4.

Odborné stáže v Ambulanci klinické logopedie akreditované 

pro výuku programu specializačního vzdělávání (dle zákona 

č. 96/2004 Sb.)

Mgr. Dagmar Ježowiczová dle dohody 1.000 Kč/den/osoba 

5. Aplikovaná fyzioterapie - kazuistiky vedoucí fyzioterapeut x 1.000 Kč  

6. Certifikovaný kurz Bazální stimulace (praktická část)

hlásit se prostřednictvím 

NCO NZO, která zajišťuje 

teoretickou část kurzu

16 hodin 2.500 Kč/stáž/osoba

7.
Odborné stáže studentů VŠ, SŠ a VOŠ v rámci povinné 

výuky

vedoucí oddělení, na kterém 

bude praxe prováděna
dle dohody 0 Kč

8.
Kurz základy resuscitace/KPR (1 hod) pro odbornou 

veřejnost
konání v MNO 1 hodina 310 Kč

9. Kurz laická první pomoc + základy resuscitace (3 hod) na objednávku u dodavatele 3 hodiny 490 Kč

10.
Periferní žilní kanylace, centrální žilní katétry, oš.péče o 

centrální žilní katétry, oš.péče o epidurální katétry
konání v MNO 800 Kč

11. Prevence a léčba dekubitů, bércových vředů a jiných ran konání v MNO 800 Kč

12. Odborný kurz péče o pacienta se stomií konání v MNO 800 Kč

Ceny bude MNO vždy účtovat s DPH ve výši stanovené platnou právní úpravou v zákoně o DPH.
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