
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Pokud nebude odměna stanovena individuálně jinak, bude odměna určena následovně: 

 

Varianta 1: 

1 270 Kč za každou započatou hodinu času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami 

v příslušném kalendářním měsíci 

 

Varianta 2: 

717 Kč za každou započatou hodinu času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami 

v příslušném kalendářním měsíci 

- Podmínkou využití hodinové sazby dle varianty 2 je  

o uzavření písemné smlouvy na dobu neurčitou u obchodní společnosti JANDA Consulting 

s.r.o., a to v příslušném kalendářním měsíci, za které jsou poskytovány služby, a jejíž 

součástí je  

▪  vedení účetnictví a poskytování souvisejících služeb (pro právnickou osobu), nebo  

▪ vedení daňové evidence a poskytování souvisejících služeb (pro fyzickou osobu)  

 

Platí společně pro variantu 1 a 2: 

Jaké služby zejména poskytujeme v rámci příslušné hodinové sazby: 

- Zakládání právnických osob a s tím spojené služby 

- Průzkum trhu  

- Vyhledávání informací na internetu 

- Administrativní a kancelářské činnosti (např. příprava a korektura dokumentů, psaní textů a další) 

 

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 
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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 cestovní náhrady při pracovní cestě). 

 

Cestovní náhrady při pracovní cestě:  

Pokud nebude dohodnuto jinak, za pracovní cestu bude považována cesta v souvislosti s poskytovanou službou na místo a 

z místa plnění úkolů ze sídla společnosti JANDA REALITY s.r.o., včetně času stráveného na místě plnění úkolů. 

Pokud nebude dohodnuto jinak, za každý kilometr vzdálenosti ujetého na pracovní cestě bude společnosti JANDA REALITY 

s.r.o. náležet: 

- při použití silničního motorového vozidla: sazba základní náhrady a náhrada výdajů za spotřebované pohonné 

hmoty ve výši dle zákoníku práce 

- při použití jiného dopravního prostředku: 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 30. 12. 2022.  

Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 a nabytím účinnosti nahrazuje všechny předchozí ceníky. 

 

 

 

Bc. Miloslav Janda v.r. - jednatel  

JANDA REALITY s.r.o. 


