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SMLUVNÍ CENÍK SLUŽEB 
 

Zapůjčení resuscitační figuríny1 ......................................................... 500 Kč / 24 hodin nebo 850 Kč / 48 hodin 

 vratná záloha ......................................................................... 2000 Kč (pouze v hotovosti) 

 navíc ruční křísící vak ............................................................. 150 Kč / zápůjčka 

 navíc figurína kojence ........................................................... 150 Kč / zápůjčka 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Školení první pomoci pro zaměstnance (1-10 osob) ......................... 3500 Kč 

Školení první pomoci pro zaměstnance (11-20 osob) ....................... 4500 Kč 

Umím pomoci svému dítěti ............................................................... 450 Kč / osoba / školení 

Umím pomoci svému okolí ................................................................ 450 Kč / osoba / školení 

 kombinace obou kurzů  ......................................................... 790 Kč/osoba 

Školení individuální ............................................................................ dohodou dle požadavků 

Vystavení opisu certifikátu o školení ................................................. 150 Kč 

 následné poštovní náklady .................................................... 100 Kč 

Školení mimo Beroun nebo Prahu (cestovné)2 .................................. 10 Kč / km 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zdravotnická asistence ...................................................................... dohodou dle rozsahu 

Konzultační činnost (pro filmové aj. účely) ........................................ dohodou dle rozsahu 

 
1 Samotné zápůjčné je možné uhradit předem fakturou na účet nebo v hotovosti v den zapůjčení figuríny. Vratnou zálohu je 
ale třeba složit v hotovosti v den zapůjčení a vrácena bude ihned po vrácení figuríny v případě, že na ní nebude shledáno 
poškození. V opačném případě bude po vypůjčiteli požadováno uhrazení vzniklé škody. 
2 Cestovné v rámci Berouna a hl. m. Prahy je zdarma, cestovné mimo území těchto měst je účtováno ze sídla spolku 
k zákazníkovi (místo školení) i zpět.  
 
Ceny jsou smluvní, nejsme plátci DPH. 

Ceník je platný od 1.11.2022 do odvolání. 
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