
 

ceník služeb

základní ceník



Základní ceník

jednotka bez DPH s DPH

Pomocné a odborné práce (instalace, konfigurace, programování, testování, grafické práce, přenos dat, 
konverze…), školicí a lektorské činnosti, poradenství, konzultace hod. 500,-- 605,00

Vysoce odborné práce (abstraktní návrhy, analýza, strateg. plánování...) hod. 750,-- 907,50

Cestovné v ČR (bez ohledu na způsob dopravy, včetně ztráty času) km 8,-- 9,68

Cestovné mimo ČR km 40,-- 48,40

Ztráta času (při prostojích ze zavinění odběratele) hod. 250,-- 302,50

Strojový čas výhradní hod. 150,-- 181,50

Strojový čas nevýhradní hod. 70,-- 84,70

Tisk černou barvou stránka A4 4,-- 4,84

Tisk plnobarevný stránka A4 30,-- 36,30

Nosič CD-R nebo DVD-R kus 11,-- 13,31

Přenos dat z/do Internetu MB 0,05 0,06

Telefonická podpora min. 20,-- 24,20

Poznámky:

• Sazba DPH pro uvedené služby a náhrady činí 21 %. Uvedené ceny včetně DPH jsou orientační a 
zaokrouhlené. Skutečné ceny včetně DPH jsou získávány přesným výpočtem z cen bez DPH s následným 
zaokrouhlením na celé haléře.

• Ceny účtované po hodinách se počítají za každou započatou čtvrthodinu.

• Cestovné v sobě obsahuje ohodnocení ztráty času a neúčtuje se při cestách na katastrálním území Kutné 
Hory.

• Strojový čas výhradní se počítá podle reálného času vyhrazení stroje, za každých započatých 5 minut.

• Strojový čas nevýhradní se počítá jako čas spotřebovaný příslušným procesem, za každých započatých 
5 minut.

• Uvedené náhrady nákladů (za tisk a datové nosiče) jsou určeny jako paušální, bez ohledu na skutečné 
náklady. Výše neuvedených náhrad se určuje podle skutečných nákladů.

• Přenos dat se účtuje jako čistá data, za každých započatých 100 MB.

• Telefonická podpora se účtuje za každých započatých 5 minut, minimálně však 15 minut.

• U servisních zásahů v době od 22 do 6 hodin se základní ceny navyšují o 100 %, u servisních zásahů ve dnech 
pracovního volna nebo pracovního klidu se základní ceny navyšují o 50 %. Toto se netýká náhrad nákladů 
(tisk, nosiče).

• Ceny obsahových komunikačních služeb jsou uvedeny v Ceníku obsahových komunikačních služeb.

Ceník vstupuje v účinnost dne 1. 9. 2016 a zcela nahrazuje Základní ceník účinný před tímto dnem.
Aktuální verze Základního ceníku je vždy k dispozici na webu www.aiken.cz.
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