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Ceník znalce a profesionála informačních a telekomunikačních 
technologií ICT 

 
 
SAZEBNÍK ZNALCE PRO STÁTNÍ ORGÁNY , STÁTNÍ ZÁSTUPCE , POLICII ČR, APOD. 
 
znalecký posudek a ceny znaleckých posudků jsou upraveny Vyhláškou Ministerstva 
spravedlnosti ČR č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů, jejímž zněním se striktně 
řídím. Vypracovávám předběžnou kalkulaci, kterou dodržuji i v případě víceprací. 
 
CENY ZNALCE A ZNALECKÝCH POSUDK Ů PRO OBČANY A ORGANIZACE  
 
Cena písemného znaleckého posudku je závislá od složitosti a pracnosti splnění 
znaleckého úkolu v plném rozsahu. Znalec cenu sdělí objednateli před zahájením 
příslušného celkového výkonu. Cena je uvedena v zálohové faktuře před započetím práce. 
Cena za hodinu práce znalce se pohybuje od 1500,- Kč do 6.000,- Kč v jednorázových 
případech a obvykle 1000,- Kč v případě dlouhodobější spolupráce. Případné přibírání 
konzultantů je řešeno z hodinového sazebníku znalce, resp. předem stanoveným 
rozpočtem, či zvláštní individuální dohodou v mimořádných případech. 
 
Cena ústního znaleckého posudku do protokolu činí 1.000,- Kč za každou započatou 
hodinu, za první hodinu však 1.500,- Kč. Dopravné v tomto případě neúčtuji, ztracený čas 
na cestách v hodnotě 500,- Kč, za každou započatou hodinu, však ano. 
 
Cena odborné konzultace činí 1.500,- Kč za každou započatou hodinu, za první hodinu 
však 2.000,- Kč. V případě, že je konzultace realizována mimo kancelář, připočtou se 
výdaje na cestovné na místo určené klientem a zpět, včetně náhrady za ztracený čas 
v hodnotě 500,- Kč za každou takto započatou hodinu.  
 
Lze využít možnosti objednávky tříhodinové konzultace, kdekoli v ČR za cenu 4.500,- Kč 
a to včetně všech souvisejících nákladů. Každá další hodina je poté účtována klasickou 
sazbou 1.500,- Kč. Další informace, dle aktuální nabídky osobní konzultace. 
 
CENÍK PROFESIONÁLA ICT 
 
Mám rád jasnou domluvu a průhledné plnění. Při spolupráci na pracích ve svém oboru, 
ICT projektech, apod., preferuji úkolovou dohodu, či participaci na výsledku společné 
snahy. Pro jednoduchou prvotní kalkulaci je možné uvažovat v ceně 1500,- Kč na hodinu 
mé skutečně odvedené práce v menším rozsahu a 1000,- Kč za hodinu mé práce při 
dlouhodobější spolupráci. 
 
Ceny jsou smluvní a znalec si vyhrazuje právo individuální kalkulace v každém 
obchodním případě. 
 


