
1. 

 

Global Philippine Healing, z. s.,  

zapsaný v odd. a vl. L 27376 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 

09722319, sídlem  Sinkulova 861/43, Podolí, 147 00, Praha 4, e-mail: info@filipinskylecitel.eu, 

telefonní číslo: + 420 732 199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.  

 Ceník  

Ceník služeb:  

1. Léčitelská služba filipínského duchovního léčitelství v místě konání (1 zákrok u 1  

osoby starší 15 let) včetně překladu a tlumočení:                                                            2 420 Kč   

- u dítěte do 15 let:                                                                                                 1 210 Kč   

2. Léčitelská služba filipínského duchovního léčitelství v balíčku zákroků u 1 osoby 

starší 15 let na stejném místě a čase konání včetně překladu a tlumočení:  

- 2 zákroky u 1 osoby, tentýž den na stejném místě:                                         3 630 Kč  

- 3 zákroky u 1 osoby, tentýž den na stejném místě:                                         4 840 Kč   

- 2 zákroky u 1 dítěte do 15 let, tentýž den na stejném místě:                          1 815  Kč  

- 3 zákroky u 1 dítěte do 15 let, tentýž den na stejném místě:                          2 420  Kč                                         

3. Návštěvní léčitelská služba filipínského duchovního léčitelství ve vlastním sociálním 

prostředí klienta včetně překladu a tlumočení: 

- PRVNÍ úkon péče o zdraví u 1 osoby starší 15 let:          4 840 Kč 

- PRVNÍ úkon péče o zdraví u dítěte do 15 let:           2 420 Kč 

- každý další úkon péče o zdraví u stejné osoby starší 15 let, tentýž den na stejném místě, 

ve vlastním sociálním prostředí klienta včetně překladu a tlumočení:       2 420 Kč 

- každý další úkon péče o zdraví u dítěte do 15 let, 

tentýž den na stejném místě:                                     1 210 Kč 

4. Doprava k návštěvní léčitelské službě filipínského duchovního léčitelství do 

vlastního sociálního prostředí klienta: individuální paušální cena dle způsobu a 

rozsahu dopravy: 

https://filipinskylecitel.eu/
https://filipinskylecitel.eu/


2. 

 

5. Konzultace individuálního duchovně-léčebného postupu s českým duchovním 

průvodcem (1 hodina u 1 osoby):             2 178 Kč 

6. Přednáška o filipínském duchovním léčitelství:             290 Kč 

Ceny jsou včetně DPH. 

 

V Praze dne 10. srpna 2022                    Ludmila Černá, DiS.   

                                         jednatel 

  



3. 

 

Josue Palitayan - Philippine Spiritual Healing, s.r.o.  

  

Spisová značka: C 370970 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 17396956, sídlem  Sinkulova 

861/43, Podolí, 147 00, Praha 4. E-mail: info@filipinskylecitel.eu,  telefonní číslo: + 420 732 

199 084, internetová adresa: https://filipinskylecitel.eu/.  

  

Ceník  

Ceník služeb:  

1. Léčitelská služba filipínského duchovního léčitelství v místě konání (1 zákrok u 1  

osoby starší 15 let) včetně překladu a tlumočení:                                                            2 420 Kč   

- u dítěte do 15 let:                                                                                                 1 210 Kč   

2. Léčitelská služba filipínského duchovního léčitelství v balíčku zákroků u 1 osoby 

starší 15 let na stejném místě a čase konání včetně překladu a tlumočení:  

- 2 zákroky u 1 osoby, tentýž den na stejném místě:                                         3 630 Kč  

- 3 zákroky u 1 osoby, tentýž den na stejném místě:                                         4 840 Kč   

- 2 zákroky u 1 dítěte do 15 let, tentýž den na stejném místě:                          1 815  Kč  

- 3 zákroky u 1 dítěte do 15 let, tentýž den na stejném místě:                          2 420  Kč                                         

3. Návštěvní léčitelská služba filipínského duchovního léčitelství ve vlastním sociálním 

prostředí klienta včetně překladu a tlumočení: 

- PRVNÍ úkon péče o zdraví u 1 osoby starší 15 let:          4 840 Kč 

- PRVNÍ úkon péče o zdraví u dítěte do 15 let:           2 420 Kč 

- každý další úkon péče o zdraví u stejné osoby starší 15 let, tentýž den na stejném místě, 

ve vlastním sociálním prostředí klienta včetně překladu a tlumočení:       2 420 Kč 

- každý další úkon péče o zdraví u dítěte do 15 let, 

tentýž den na stejném místě:                                     1 210 Kč 

https://filipinskylecitel.eu/
https://filipinskylecitel.eu/


4. 

 

4. Doprava k návštěvní léčitelské službě filipínského duchovního léčitelství do 

vlastního sociálního prostředí klienta: individuální paušální cena dle způsobu a 

rozsahu dopravy: 

Cena bez DPH. 

  

V Praze dne 10. srpna 2022                    Ludmila Černá, DiS.   

                                         jednatel   

  



5. 

 

Slevy z cen služeb Josue Palitayan - Philippine Spiritual Healing, s.r.o. a Global 

Philippine Healing, z. s., 

       Spotřebitelům nabízíme věkovou slevu z ceny léčitelské služby filipínského duchovního 

léčitelství, popř. zvláštní cenový režim v individuálním nebo skupinovém případu.   

       Slevy z více důvodů se nesčítají. Spotřebitel však může uplatnit právo na slevu pro sebe 

výhodnější.  

a) věková sleva pro děti do 15 let  

       Sleva z ceny léčitelské služby ve výši 50% (věková sleva), tj. právo na zlevněnou cenu, 

platí pro děti ve věku do 15 let.  

b) zvláštní cenový režim v jednotlivém nebo skupinovém případu        

        Podnikatel poskytující léčitelskou službu filipínského duchovního léčitelství může podle 

zásad lidskosti z důvodů hodných zvláštního zřetele poskytnout jednotlivému spotřebiteli nebo 

skupině spotřebitelů na vyžádání nebo z vlastního podnětu slevu z ceny služby anebo mu 

poskytnout jinou výhodu či umožnit čerpání služby zdarma.   

        Již zaplacenou zálohu nebo cenu či její část podnikatel vrátí anebo upustí od doplatku k 

zaplacené záloze, popř. podnikatel zvolí jiný způsob poskytnutí výhody spotřebiteli. 

 

V Praze dne 10. srpna 2022                    Ludmila Černá, DiS.   

                                         jednatel 


