
Ceník a podmínky spolupráce

Nabízené služby probíhají po předchozím telefonickém (603824671) či e-mailovém (terapeut@satrova.cz) 
objednání (v případě nezletilých zákonným zástupcem).

Obvyklá doba sezení je 60 min. 
Počet setkání záleží na společné dohodě, která vyplývá z vaší potřeby a mého doporučení. 
Poznámka: služby pro děti a dospívající probíhají vždy v součinnosti s rodiči, forma spolupráce se domlouvá na prvním 
sezení. Na prvním setkání s nezletilým je nezbytná přítomnost rodiče.

Každé sezení je důvěrné, se zachováním mlčenlivosti a diskrétnosti, v prostředí s bezpečnou atmosférou. 

• Služby jsou na místě hrazeny hotově či kartou. 
• Terapeutická sezení nejsou hrazena zdravotními pojišťovnami.
• Platba na první sezení se hradí předem - převodem na účet číslo: 2017400018/3030Air Bank, se splatností 72 hodin 
před domluveným termínem. Podrobnosti k platbě obdržíte také do vašeho e-mailu či sms zprávy.
• Po uskutečněném sezení se hradí to následující.
Důvodem pro platbu předem je rezervace termínu a prevence před nespolehlivostí klientů, kteří termín nezruší včas 
a blokují tak čas nejen terapeuta, ale i klientů, kteří by o termín měli jinak zájem.
• Klient má možnost bezplatně zrušit sezení 24 hodin před smluveným termínem.
• Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu v tomto čase neomluví, je za zmeškané sezení účtována plná cena 
(uhrazená na předešlém sezení). 

Ceny jsou uváděné za 60 min
Psychoterapeutické sezení pro nezletilé a studenty do 26 let, vč. terapie vedené on-line 950,-
Psychoterapeutické sezení pro dospělé 1250,-
Párová terapie 1500,-
Rodinná terapie – 3 a více osob 1750,-
Terapie on-line 950,-
Krátká krizová intervence (do 30 minut času)
Psychoterapie individuální po 20.00 nebo o víkendu - příplatek 50% k běžné ceně (1875,-)

 490,-

Koučink pro dospívající 14-18 let 1000,- 
Koučink pro dospělé 2000,- 
Koučink pro firemní klienty 2800,- 

Mentorink pro dospělé 2000,-
Supervize individuální 1500,-
Supervize skupinová – do 6 osob 1850,-

Dárkový voucher – ceny voucheru vychází z uvedeného ceníku, při zasílání poštou je poštovné zdarma
Při platbě 5 sezení najednou je sleva 10%, při platbě 10 sezení najednou je sleva 15% Upozornění: od 4/2020 
jsou možné platby pouze kartou nebo převodem na účet předem. Přijímány jsou veškeré běžné platební karty.
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