Ceník služeb
platný pro období 1.1.2020 – 31.12.2020
Výkonová položka

Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku (MJ)

S01 Práce programátora (junior programmer) .............................................................................. 600,- Kč / hod.
S02 Práce programátora (senior programmer / lead developer) ............................................... 1 000,- Kč / hod.
S04 Práce softwarové povahy ostatní ............................................................................................ 600,- Kč / hod.
S05 Poradenství a školení ............................................................................................................... 600,- Kč / hod.
S07 Instalace MS Windows (včetně účtu, ovladačů, aktualizací, celková cena) ............................ 800,- Kč
S11 Instalace a případná konfigurace běžného software zákazníka .............................................. 400,- Kč
S12 Nastavení připojení k internetu u zákazníka ........................................................................... 400,- Kč
H01 Práce hardwarové povahy ostatní .......................................................................................... 400,- Kč / hod.
H02 Oživení PC z dodaných komponent (celková cena)................................................................. 800,- Kč
H03 Montáž a konfigurace 1 ks hardware dodaného námi (celková cena) ................................... 100,- Kč
H04 Montáž a konfigurace 1 ks hardware zákazníka (celková cena) ............................................. 400,- Kč
C01 Cestovní náklady ..................................................................................................................... 400,- Kč / hod.
C02 Prostoj nad 1 hodinu .............................................................................................................. 400,- Kč / hod.
Vysvětlivky a komentáře:
•
•

•
•
•

•
•

Není-li u položky uvedeno jinak, je měrnou jednotkou započatá pracovní hodina.
Práce typu „junior programmer“ jsou spíše rutinní činností programátora, jako je vytvoření sestavy nad daty, testování,
sepsání manuálu apod. Práce typu „senior programmer / lead developer“ jsou takové, kdy předmětem práce je vytvoření nové
funkčnosti: programátor musí vymyslet a vytvořit příslušnou datovou strukturu, procedury, které nad předmětnými daty
budou pracovat a grafické rozhraní pro obsluhu; např. jde o implementaci poplatku z pobytu do ubytovacího software.
Tento ceník platí pro položky účtované jako samostatná služba. V případě, že je položka zahrnuta ve smluvně stanoveném
balíčku služeb, může být cena stanovena odchylně.
Cestovní náklady služebních cest jsou účtovány hodinovou sazbou C01 jako čas účelně strávený cestou k zákazníkovi a zpět od
něj do sídla poskytovatele služby. Žádné další cestovní položky (jako např. kilometrovné apod.) nejsou zákazníkovi účtovány.
Prostoj je doba, kdy na základě vzájemně dohodnutého termínu je poskytovatel služby připraven v místě určeném zákazníkem
k práci, avšak zákazník mu pracovat neumožnil. Prostoj končí buď zahájením práce poskytovatele služby nebo zrušením
zakázky. Objednáním práce dle tohoto ceníku zákazník souhlasí s tím, že pokud taková situace nastane, bude mu prostoj
předepsán k úhradě.
Ke zde uvedeným cenám se připočítává aktuálně platná sazba DPH.
Ceníky jsou vydávány s roční platností specifikovanou v záhlaví.
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