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Ceník služeb 

Správa IT 

hodina práce na místě 949 Kč 
hodina práce provedené u vás 

hodina práce vzdáleně 799 Kč 
hodina práce provedené bez nutnosti přítomnosti na místě 

paušální správa individuální 
levnější hodina práce kratší reakční doba  
výsledná cena se vypočítá na základě vašich potřeb (počet stanic, náročnost 
správy…) 

IT poradenství 

hodina poradenství 1 199 Kč 
hodina poradenské činnosti 

Počítačové sítě 

hodina práce 999 Kč 
hodina práce na přípravách, instalaci… 

hodina práce na návrhu 1 149 Kč 
hodina práce na návrhu strukturované kabeláže, výběru prvků... 

Webové stránky 

hodina práce na úpravách  799 Kč 
hodina práce na úpravě, nastavení… 

jednostránkový web od 7 999 Kč 
tvorba jednostránkového webu (cena závisí na náročnosti a požadavcích) 

vícestránkový web  od 9 999 Kč 
tvorba webu s více stránkami (cena závisí na náročnosti a požadavcích) 

web s redakčním systémem  od 14 999 Kč 
tvorba webu s více stránkami a redakčním systémem (cena závisí na náročnosti a 

požadavcích) 

předplatné  
aktualizací a záloh 

299 Kč měsíčně 
2 999 Kč ročně 

pravidelné zálohování a udržování webu a všech jeho částí aktuálních 

 

Internet věcí (IoT) 

hodina práce 999 Kč 
hodina práce na přípravě zařízení, instalaci… 

hodina práce na návrhu 1 149 Kč 
hodina práce na návrhu řešení, zařízení… 

Zabezpečovací a kamerové systémy 

hodina práce 999 Kč 
hodina práce na přípravě zařízení, instalaci… 

hodina práce na návrhu 1 149 Kč 
hodina práce na návrhu řešení, zapojení, výběru zařízení… 

Grafické služby 

hodina návrhu 799 Kč 
hodina práce na grafickém návrhu 

tvorba loga – 1 návrh, 1 revize od 1 999 Kč 
+ návrh – další verze loga od 1 799 Kč  
+ revize – úprava navrženého loga od 399 Kč 
+ mutace – stejné logo s jiným obsahem od 399 Kč 

3 návrhy + 3 revize od 5 499 Kč  
návrh a tvorba nebo modernizace loga 

tvorba piktogramu od 499 Kč 
návrh a tvorba piktogramu a podobné 

návrh vizitky – 1 návrh, 1 revize od 1 499 Kč 
jednostranná vizitka – prázdná zadní strana od 1 299 Kč  
+ revize – úprava navržené vizitky od 399 Kč 
+ mutace – stejná vizitka s jiným obsahem od 399 Kč 
návrh vizitky v souladu s firemní grafikou 

návrh letáku, plakátu – 1 návrh, 1 revize od 1 999 Kč 
+ revize – úprava návrhu od 399 Kč 
+ mutace – stejný návrh s jiným obsahem od 399 Kč 
návrh letáku, plakátu a podobné 

návrh polepu – 1 návrh, 1 revize od 1 999 Kč 
+ revize – úprava návrhu od 399 Kč 
+ mutace – stejný návrh s jiným obsahem od 399 Kč 
návrh polepu na auto, výlohu a podobné 
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návrh samolepky, etikety – 1 návrh, 1 revize od 999 Kč 
+ revize – úprava návrhu od 399 Kč 
+ mutace – stejný návrh s jiným obsahem od 399 Kč 
návrh samolepky, etikety, štítku a podobné 

Fotografické služby 

hodina fotografování 599 Kč 
hodina fotografování na místě 

editace fotografie od 199 Kč 
editace jedné fotografie, cena dle náročnosti 

Další poplatky 

kilometr cesty 6 Kč 
kilometr cesty mimo Cheb a okolí 

příplatek mimo pracovní dobu 40 % 
příplatek mimo pracovní dobu (po – pá 9:00 – 17:00) 

příplatek mimo pracovní dny 60 % 
příplatek mimo pracovní dny (sobota, neděle, svátky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace 

- všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 
- ceny uvedené na hodinu jsou za práci jednoho 

zaměstnance 
- hodinové sazby jsou počítány na započaté 

15minutové segmenty (u činností prováděných 
na místě se první započatá hodina počítá celá) 

- u většiny služeb je třeba předem uhradit zálohu 


