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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – KONZULTACE/ PORADENSTVÍ 

 
Děkuji za Vaši chuť pustit se se mnou do díla. 

Zde jsou základní informace o tom, jak naše spolupráce bude probíhat: 
 

 

Služby, ke kterým se následující informace vztahují: 

• Doplňkové služby – konzultace/poradenství   805,- Kč/h    
             

• ( dopravné       8,- Kč/km ) 

  

  

Platební podmínky: 

• Po domluvení spolupráce, před vykonáním služby, zaplatíte cenu služby dle smluveného počtu hodin a 

případně předpokládané dopravné dle počtu km 

• Případný přeplatek Vám bude vrácen po odvedení služby 

• Za placenou se považuje každá započatá hodina 

  

Postup vzájemné spolupráce: 

⚫ Po tom, co mě kontaktujete, poskytnu Vám veškeré informace k naší spolupráci. 

⚫ Domluvíme si čas, datum, místo a podmínky konzultace/poradenství.  

⚫ Následně zaplatíte cenu služby (smluvený počet hodin, rezervu + předpokládané dopravné) 

⚫ Poté buď přijedu za Vámi nebo se „setkáme“ jiným způsobem, při kterém probereme vše, co Vás zajímá 
a s čím potřebujete poradit. 

⚫ Pokud vznikne po dokončení služby přeplatek, sdělím Vám jeho výši a následně jej převodem na účet 
zašlu.    
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – KONZULTACE/ PORADENSTVÍ 

 
Děkuji za Vaši chuť pustit se se mnou do díla. 

Zde jsou základní informace o tom, jak naše spolupráce bude probíhat: 
 

 

Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte: 

• Uvítací podklady – informace o spolupráci, kontakt 
 

• Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu, (přeplatkovou fakturu) 

 
Formy doplňkové služby: 

• Osobní konzultace/poradenství – typ doplňkové služby, u které se platí dopravné v případě, že budu mít 
cestovní výdaje.  

 

◦ přijedu za Vámi k Vám domů 

 

◦ nebo se setkáme kdekoliv na neutrální půdě (restaurace, kavárny, jiné obdobné prostory) 

 

◦ dostavíte se Vy ke mně 
  

• Online konzultace/poradenství – konzultace skrze videokonferenční hovor (Skype, WhatsApp, Facebook...) 
nebo v případě nutnosti telefonická konzultace  

  

• Písemná konzultace/poradenství – konzultace a poradenství skrze „chat“ (Skype, WhatsApp, Facebook, e-
mail) ve smluvený čas po smluvenou dobu 

  

• Poradenství formou otázek/odpovědí – cca 10 otázek a reakcí za hodinovou sazbu 

◦ (např. po e-mailu – napíšete otázky a zodpovím pokud možno do druhého dne) 

 


