CENÍK TÍSŇOVÉ PÉČE
Platný od 1. 3. 2022
V souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů stanovujeme cenu služby takto:
Stacionární zařízení
Jednorázový poplatek za zavedení služby

2500,- Kč

Měsíční paušální úhrada za poskytnuté služby

400,- Kč

Demontáž zařízení po uplynutí jednoho roku ode dne instalace

bez poplatku

Demontáž zařízení dříve než po uplynutí jednoho roku ode dne instalace1

2000,- Kč

Přesun zařízení v případě stěhování uživatele

2500,- Kč

Poškození zařízení, ztráta tísňového tlačítka, aj.

dle aktuálního servisního ceníku dodavatele technologie

Mobilní asistivní technologie KOSPET
Jednorázový poplatek při zavedení služby AKCE

2500,- Kč

Měsíční paušální úhrada za poskytnuté služby

400,- Kč

Demontáž zařízení po uplynutí jednoho roku ode dne instalace

bez poplatku

Demontáž zařízení dříve než po uplynutí jednoho roku ode dne instalace1
Poškození zařízení, ztráta zařízení

1000,- Kč
dle aktuálního servisního ceníku dodavatele technologie

Na základě žádosti uživatele služby. Poplatek není vyžadován v případě mimořádných důvodů pro ukončení smlouvy např.: zhoršení zdravotního stavu s nemožností
dalšího využití Tísňové péče, dlouhodobé hospitalizace, přestěhování, úmrtí aj.
1
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Mobilní asistivní technologie SH
Jednorázový poplatek za zavedení služby AKCE

500,- Kč

Měsíční paušální úhrada za poskytnuté služby

400,- Kč

Demontáž zařízení po uplynutí jednoho roku ode dne instalace

bez poplatku

Demontáž zařízení dříve než po uplynutí jednoho roku ode dne instalace1
Poškození zařízení, ztráta zařízení

250,- Kč
dle aktuálního servisního ceníku dodavatele technologie

Mobilní asistivní technologie SOS tlačítko na vlastním mobilu
Jednorázový poplatek za zavedení služby AKCE

250,- Kč

Měsíční paušální úhrada za poskytnuté služby

200,- Kč

Demontáž zařízení po uplynutí jednoho roku ode dne instalace
Demontáž zařízení dříve než po uplynutí jednoho roku ode dne instalace1
Při kombinace s jakýmkoliv zařízením tísňové péče

bez poplatku
200,- Kč
bez jakýchkoliv poplatků

Kombinace zařízení
Stacionární zařízení a KOSPET

Jednorázový poplatek za zavedení služby
Měsíční paušální úhrada za poskytnuté služby

Stacionární zařízení a SH

Jednorázový poplatek za zavedení služby
Měsíční paušální úhrada za poskytnuté služby

V Kutné Hoře dne 1. 3. 2022 schválil Ing. Radovan Hauk, ředitel
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2500,- Kč
400,- Kč
2500,- Kč
400,- Kč

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ TÍSŇOVÉ PÉČE
včetně SIM karty (T-mobile, nebo O2)

pro použití v domácnosti

Stacionární zařízení

GSM 2

• Ústředna pro hlasovou komunikaci (zapojení do sítě, záložní zdroj napájení
pro případ výpadku el. proudu)
• Pohybové čidlo pro detekci „ne/pohybu“ (baterie vydrží cca 2 roky)
• Tísňové tlačítko na ruku nebo na krk (baterie vydrží cca 2 roky), oplachu
vzdorné
• 2 ks zamykací čip (po uzamčení zařízení čidlo funguje jako jednoduchý
zabezpečovací systém)
• Dosah cca 50 m až 80 m v závislosti na síle zdí a členitosti prostoru
ASTV-WS nebo ASTV-WSa

pro zapojení přes pevnou linku (řešení pro místa bez mobilního signálu)
• Ústředna (zapojení do sítě, záložní zdroj napájení pro případ výpadku
el. proudu)
• Systémový telefonní přístroj pro hlasový hovor s dispečinkem tísňové péče,
lze používat k běžnému telefonování
• Pohybové čidlo pro detekci „ne/pohybu“ (baterie vydrží cca 2 roky)
• Tísňové tlačítko na ruku nebo na krk (baterie vydrží cca 2 roky), oplachu
vzdorné
• Multifunkční tlačítko slouží jako tísňové tlačítko a zároveň pro uzamknutí
a odemknutí systému (po uzamčení zařízení čidlo funguje jako jednoduchý
zabezpečovací systém)
• Dosah cca 50 m až 80 m v závislosti na síle zdí a členitosti prostoru
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včetně SIM karty (T-mobile)

pro použití kdekoliv v závislosti na síle mobilního signálu

Mobilní asistivní technologie

KOSPET

• Chytré hodinky se systémem Android
• Mechanické a softwarové SOS tlačítko
• Zobrazují čas, stav nabití baterie a sílu mobilního signálu
• Lokalizace GPS
• Možnost nastavení prostorového perimetru
• Výdrž baterie cca13 hodin v závislosti na používání a síle mobilního signálu
• Upozornění na nízký stav baterie (zasláním SMS nebo voláním)
• Na hodinky lze volat z jakéhokoliv telefonu
• Součástí nabíječ s nabíjecím adaptérem
• Doba napájení cca 2 hodiny
• Oplachuvzodrné
včetně SIM karty (T-mobile)

SH

• Mechanické SOS tlačítko
• Zobrazují datum a čas, stav nabití baterie a sílu mobilního signálu
• Výdrž baterie cca15 hodin v závislosti na používání a síle mobilního signálu
• Na hodinky lze volat z jakéhokoliv telefonu
• Součástí nabíječ s nabíjecím adaptérem
• Doba napájení cca 2 hodiny
• Nejsou vodotěsné

SOS tlačítko na vlastním mobilu
Např. mobil Aligátor

SIM vlastní
• Přesměrování SOS tlačítka na vlastním mobilu do dispečinku tísňové péče
• U některých typů telefonů (Aligátor) možnost GPS lokace
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