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CENÍK SMLUVNÍCH ODMĚN

I.

Smluvní odměny v pracovní době v kanceláři

1) Pracovní dobou se rozumí, každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hod v těchto hodinách jsou 

poskytovány konzultace, přijímány telefonické hovory a e-maily.

2) Odborné poradenství je účtováno v hodinové sazbě ve výši 1000,00 Kč za každou započatou 

hodinu.

3) E-mail obsahující návrhy dalšího postupu, rozbory ve věci a odborné posouzení věci se účtují 

v hodinové sazbě ve výši 1000,00 Kč za každou započatou hodinu.

4) E-mail informačního charakteru jsou účtovány jako zasláni informace.

5) Telefonáty jsou účtovány dle jejich skutečné délky v hodinové sazbě ve výši 500,00 Kč,

tj. za každých započatých 30 min 250,00 Kč za minimální délku každého telefonátu je započítán 

časový úsek v délce 30 min.

6) Paušální náhrada nákladu za zaslání informace o probíhajících službách ve výši 300,00Kč.

7) Paušální náhrada nákladů ve výši 2,00 Kč za každou předávanou tiskovou stranu dokumentů.

8) Paušální částku hotových výdajů na místní poštovné, hovorné a přepravné ve výši 75,00Kč 

za každé dvě hodiny poskytnuté služby.

9) Odeslání upomínky nezaplacené faktury ve výši 300,00 Kč zasílané každých čtrnáct dnů,

až do zaplacení faktury.

I I .

Smluvní odměny v pracovní době mimo kancelář

1) Náhrada ve výši 1500,00 Kč za účast při jednání prováděných mimo kancelář.

2) Náhrada ve výši 100,00 Kč za každou i jen započatou půlhodinu za čas promeškaný v souvislosti 

s poskytnutím služby při úkonech prováděných mimo kancelář, za čas strávený cestou tam 

i zpět, za čas promeškaný v důsledku zpoždění jednání, jestliže toto zpožděni činí více než 30 

minut.

3) Náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím služby ve výši jedné poloviny odměny

za účast při jednání, které bylo zrušeno bez projednání věci a za dostavení se k jednání, které 

se nekonalo bez předchozího vyrozumění nebo bylo-li jednání zrušeno.

4) Náhrada cestovních výdajů dle platných právních předpisů o cestovních náhradách a 

dle skutečně vynaložených nákladů za použití vozidla.

III.

Smluvní odměny mimo pracovní dobu

1) Konzultace, přijímání telefonických hovorů a e-mailů za příplatek ve výši 50% z ceny;

2) Jednáni prováděné mimo kancelář za příplatek ve výši 100% z ceny.

IV.

Hotové výdaje

1) Úhrada poplatků formou kolků či přímou platbou, faktury za překlady dokumentů do cizího 

jazyka, znalecké posudky atd.




