PhDr. Jana Koptíková
Sídlo: Blatnice 194, 330 25 Blatnice
Tel.: +420 732 656 106
E-mail: privatnisestra@email.cz
Web: www.privatnisestra.cz

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NADSTANDARDNÍ PÉČE
Platnost od 01. 01. 2021

Vstupní konzultace v místě bydliště ...................................................................... ZDARMA
Edukační, aktivizační plánování ........................................................................... ZDARMA
Administrativní činnost nezbytná pro zajištění péče ............................................. ZDARMA

DENNÍ PÉČE
Hodinová sazba v pracovní dny od 6:00 – 22:00 hod. ........................................ 285 Kč/hod.
Hodinová sazba o víkendech od 6:00 – 22:00 hod. .............................................. 320 Kč/hod.
Hodinová sazba za práci ve státní svátek od 6:00 – 22:00 hod. .......................... 415 Kč/hod.

NOČNÍ PÉČE
Hodinová sazba v pracovní dny od 22:00 – 6:00 hod. ........................................ 355 Kč/hod.
Hodinová sazba o víkendech od 22:00 – 6:00 hod. .............................................. 395 Kč/hod.
Hodinová sazba ve státních svátcích od 22:00 – 6:00 hod. ................................. 550 Kč/hod.

DOPRAVA
Dojezdová sazba jednotná pro všechny kalendářní dny........................................ 8 Kč/km
(Dopravné je započítáno ze sídla firmy do místa výkonu péče zaokrouhleného na celé
kilometry pro každý výkon péče.)
EXPRESNÍ péče jednorázová taxa ...................................................................... 100 Kč
(Expresní péče je určena klientům, u kterých byla provedena péče v minimálním
rozsahu 5 hodin. Jedná se o expresní provedení péče pouze po telefonické domluvě a
bez předchozího uhrazení služeb. Poté bude účtována tato jednorázová taxa +
hodinová sazba dle ceníku a kalendářního dne + dopravné v rozsahu ujetých
kilometrů.)
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Cena je stanovena za jeden úkon na jednu hodinu péče, včetně času nezbytného k jejich
zajištění.

Pokud úkon/péče nebude trvat celou jednu hodinu, úhrada se zkrátí maximálně na polovinu
ceny za 30 minut péče. Nižší časové zjištění péče není možné.

Ceny za poskytované služby jsou konečné a nelze o nich smlouvat.

Cenový výpočet za poskytované služby bude vždy předem vykalkulován a klient s ním bude
obeznámen předem.
Péče je poskytována na základě Smlouvy o poskytování nadstandardní péče a zaplacené
zálohové faktury.

Poskytování konzultačních služeb, edukační činnosti a odborná školení, která jsou
samostatnou činností a nejsou v rámci poskytování soukromé nadstandardní
péče………………………………………………………………………………350 Kč/hod.

V Blatnicích, dne 01. 12. 2020

Schválila: PhDr. Koptíková Jana
Platnost ceníku: 1 rok
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