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Konzultace znalce informačních technologií 

 
Věřím tomu, že osobní konzultace je nejefektivnější způsob, jak se zorientovat v problematice a v některých 
případech dokonce tato služba eliminuje možné nevratné škody klienta. Ať již na kvalitě důkazních 
prostředků, zvolené strategii, možnostech znalce, apod. Tuto exkluzivní službu velmi rádi využívají i 
advokáti a právní zástupci, kteří hledají pro klienta nejoptimálnější řešení, případ nelze řešit klasickou 
komunikační cestou, či je potřeba mít předem jasně definované náklady za poradenství na případu. 
 
Pokud i Vy patříte mezi náročnější klienty, kteří vyžadují osobní přístup a nespoléhají se 
na nedůvěryhodné obecné informace, jdete za kvalitním výsledkem, pak je tato služba šitá 
na míru právě Vám. 
 
Jako jmenovaný soudní znalec v oborech: 
 
Kriminalistika 
bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita 
 
Kybernetika, výpočetní technika 
technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochrana dat 
 
Ekonomika, ceny a odhady 
software, produkty a služby informačních technologií 
 
Vám nabízím konzultaci v rámci informačních a telekomunikačních technologií, dat, 
licencí, smluv, počítačové a informační kriminality, určení cen, popřípadě škod, atp.,  
kdekoli na území České republiky, do 3 hodin opravdu strávených s klientem, nikoli na 
cestách, za fixní cenu 4.500,- Kč. V ceně je i písemný výstup a doporučení znalce do 3 
pracovních dnů od uskutečněné konzultace. 
Navíc bude tato cena kompletně odečtena od 
ceny znaleckého posudku, v případě 
pokračování spolupráce s klientem, a stává se 
tak konzultací i s cestou kdekoli po ČR zcela 
zdarma. Na tuto cenu konzultace je vystavena 
buďto proforma faktura před konzultací, či 
faktura po jakékoli uskutečněné osobní 
konzultaci od data 1.1.2014. 
 
Platbu za konzultaci je možné provést na účet 
znalce : 2900351569 / 2010, vedeného u FIO 
bankovního ústavu, s variabilním symbolem 
999, nebo můžete využít přiložený QR 
platební kód. Budu se těšit na osobní setkání. 


