CENÍK
Obchodní společnosti JANDA REALITY s.r.o. se sídlem Náchodská 2681/3, 390 03 Tábor,
IČO: 08581291, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 29261 (dále jen „společnost JANDA REALITY s.r.o.“)
(dále jen „ceník“)
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Čl. I
ODMĚNA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1 050 Kč za hodinu času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami
první započatá hodina poskytovaných služeb v příslušném kalendářním měsíci je počítána v plné hodinové sazbě
+ za každých dalších započatých 15 minut je počítána 1/4hodinové sazby

Minimální odměna za poskytované služby v kalendářním měsíci však činí 2 100 Kč.

Co se počítá do času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami:
-

Samotný výkon činnosti, který je předmětem smlouvy

-

Komunikace s klientem v souvislosti s poskytovanou službou (např. osobní jednání, e-mailová a telefonická komunikace)

-

Čas strávený na pracovní cestě v souvislosti s poskytovanou službou (včetně cesty na místo a z místa plnění úkolů)

-

Ostatní čas strávený v souvislosti s poskytovanými službami

Pokud by předmětem smlouvy byly následující služby:
-

Zprostředkování obchodu a služeb
Pronájem nemovitostí
Pronájem plochy pro reklamní účely

pak se odměna zpravidla stanovuje na základě individuálního sjednání odměny, přičemž minimální
odměna za uvedené služby by činila alespoň 2 100 Kč za kalendářní měsíc poskytování služeb.
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Čl. II
CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY
Náhrada výdajů:
Společnost JANDA REALITY s.r.o. bude mít nárok na náhradu výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním služeb
(zejména na soudní či správní poplatky, cestovní náhrady, poštovné apod.).

Cestovní náhrady při pracovní cestě:
Při použití silničního motorového vozidla na pracovní cestě bude náležet sazba základní náhrady a náhrada výdajů za
spotřebované pohonné hmoty ve výši dle zákoníku práce; při použití jiného dopravního prostředku bude náležet náhrada
výdajů v prokázané výši.

Náhrada za čas na pracovní cestě:
Čas strávený na pracovní cestě bude počítán do času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami.

Ceník byl vyhlášen dne 10. 12. 2021.
Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022 a nabytím účinnosti nahrazuje všechny předchozí ceníky.

Bc. Miloslav Janda v.r.
jednatel
JANDA REALITY s.r.o.
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