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Platné od 1.1.2023 

Z d r a v o t n i c k é   a s i s t e n c e  

Orientační ceník 

Posádky – kompletní režimy  

RZP (sanitní vůz, záchranář - řidič, zdravotnický záchranář) 900 Kč/hod 

RLP (sanitní vůz, záchranář - řidič, zdravotnický záchranář, lékař) 1450 Kč/hod 

RV (osobní spec. vozidlo, záchranář – řidič, lékař) 990 Kč/hod 

Záchranář First Respond (zdravotnický záchranář, vybavení + AED) 350 Kč/hod 
 

Zajištění  

Paušál na asistenci * 400 Kč 

Kilometrovné 1km 14,5 Kč/km 

Mobilní zázemí (stan, apod.) individuálně 
 

Personál - extra  

Řidič ZZS 260 Kč/hod 

Zdravotnický záchranář / ARIP(dle MZD) 330 Kč/hod 

Lékař 600 Kč/hod 

Fyzioterapeut 590 Kč/hod 

Emergency logistician (Triage Siever) 350 Kč/hod 
Uvedené ceny jsou KONEČNÉ, bez DPH! 

* Zdravotnické asistence budou účtovány za každou započatou půlhodinu asistence. U asistencí bude 

připočítávána sazba na dojezd a odjezd posádky (tzv. paušál na asistenci, ve kterém je zahrnuto 

kilometrovné na cestu, čas a úklid vozu). U asistencí mimo území hlavního města Prahy a blízkého okolí 

se k tomuto paušálu bude připočítávat kilometrovné dle platných sazeb. 

** Minimální rozsah pro účtování zdravotnických asistencí jsou 4 hodiny. 

 

 V konečném součtu se k ceně již nepřipočítává sazba DPH (nejsme plátce). 

 Dále budou účtovány další vzniklé náklady související s asistencí (např. parkovné, mýtné atd.). 

 Neúčtujeme poplatky za víkendy, svátky, stravné a podobně! 

 V případě rozsáhlejších asistencí, které vyžadují větší množství personálu, je možné poskytnout 

slevu – partnerské ceny. Více informací po domluvě. 

 Možnost různých individuálních opatření včetně zajištění doplňkového programu. 

 V případě větších asistencí je nutné brát zřetel na naše doporučení, co se týče personálního, 

technického a materiálního zabezpečení pro dostatečné zajištění akce. 

 

Informace a objednávky: 

| Zdravotnické asistence   info@zzpp.cz   +420 774 913 200 | 
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