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Ceník služby Školení 
Charakteristika služby: 
  Školitel na základě poptávky Objednatele vyškolí Objednatelem zvolené pracovníky v zadaných 
tématech určených objednávkou školících modulů nebo na základy tématu dle vlastní poptávky. 

Ceník služby: 

Další podmínky: 
  V případě školení v prostorech Objednatele mimo Prahu dojde před potvrzením objednávky ke 
stanovení cestovného, jehož cena bude Objednateli sdělena v rámci stanovení konečné cenové 
nabídky. 

Ceník služby Asistence při technických pohovorech 
Charakteristika služby: 
  Konzultant na základě poptávky Objednatele navštíví technický pohovor, kde se bude tázat 
Kandidáta, který se u Objednatele uchází o pracovní místo, na relevantní dotazy z oboru za 
účelem zjištění jeho profesně-technických kvalit. V případě přání Objednatele může Konzultant 
také zrealizovat code review kandidátova kódu. 

Ceník služby: 

*) Minimální obnos objednávky činí 1 h; pohovory delší než 1 h se účtují po započatých 
čtvrthodinách. 

Další podmínky: 
  Na pohovoru je vyžadována přítomnost Supervizora ze strany Objednatele ideálně přímo z 
projektového týmu, který uvede Kandidáta do netechnických detailů pozice. K objednávce je 
nutné předem dodat kvalitativní požadavky na přijetí kandidáta (úroveň - junior/medior/senior, 
popř. doplňující popis — např. “měl by se dobře orientovat v architektuře”, apod.). Případný 
předběžný náhled Konzultanta na zdrojový kód cílového projektu dále zlepší přesnost kladených 
dotazů. 
  Výstupem služby Asistence při technických pohovorech je slovní hodnocení kandidáta, které je 
zasláno Supervizorovi obsahující silné a slabé stránky kandidáta, jeho odhadovanou úroveň 
seniority a případné rozhodnutí, zda je kandidát vhodný na danou pozici. 

Cena Poznámka

Skupinové školení 600,- Kč/osoba/h Určeno pro skupiny min. 3 osob.

Individuální školení 1.250,- Kč/h Určeno pro 1 osobu.

Téma dle specifik projektu Cena individuální Doba dodání dle komplexnosti 
požadovaných témat. Cena bude 
započtena nad rámec školící sazby.

Cena Poznámka

Jednotková cena (1 hodina) 2.000,- Kč/h*
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Ceník služby Technické konzultace 
Charakteristika služby: 
  Konzultant na základě poptávky Objednatele poskytne součinnost k řešení technických 
problémů v jeho projektu (nesoustavně, v menším rozsahu). 

Ceník služby: 

Další podmínky: 
  Pro Technické konzultace je vyžadováno, aby Objednatel stanovil na své straně Zodpovědnou 
osobu, která bude s Konzultantem primárně v rámci řešení problémů komunikovat. 
  Pro službu Ad-hoc konzultace získáte od Konzultanta před započetím prací na základě popisu 
problému celkovou odhadovanou cenu. Vzhledem k povaze inženýrských činností v IT 
projektech se může konečná cena změnit - jak zvýšit, tak snížit; o tomto bude Konzultant 
informovat Zodpovědnou osobu s dostatečným předstihem formou zpřesněného odhadu s 
důvodem změny časové náročnosti. Zodpovědná osoba bude v případě služby Ad-hoc konzultace 
schvalovat změny v časových odhadech prací. 
   Ad-hoc konzultace jsou fakturovány dnem dokončení poslední konzultační hodiny. 
  Předplacené konzultace jsou fakturovány dnem schválení objednávky Objednatele na straně 
Konzultanta; taková objednávka bude vždy obsahovat objednaný konkrétní počet hodin 
konzultace. 

Ochrana osobních údajů GDPR 
  Ochrana osobních údajů fyzických osob, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

  Objednatel, případně všechny osoby poskytující součinnost v rámci výše poskytovaných služeb 
(dále jen “spolupracovníci”) souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a 
příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, 
číslo účtu a dále společně vše jen jako „osobní údaje“. 

  Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů svých i spolupracovníků provozovatelem 
služeb, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služeb. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama 
o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. 

 Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje i osobní údaje svých 
spolupracovníků (v době zaslání poptávky i kdykoliv v průběhu poskytování služeb) uvádět 
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně 
ve svých osobních údajích i osobních údajích spolupracovníků. 

Cena Poznámka

Ad-hoc konzultace 1.500,- Kč/h

Předplacená konzultace 1.250,- Kč/h Minimální obnos objednávky 16 h.
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  Zpracováním osobních údajů objednatele a/nebo spolupracovníků může provozovatel služeb 
pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zpracovávajících účetní agendu 
provozovatele služeb nebudou osobní údaje provozovatelem služeb bez předchozího souhlasu 
objednatele předávány třetím osobám. 

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v 
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 
způsobem. 

  Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl i se spolupracovníky 
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

  V případě, že by se objednatel nebo jeho spolupracovníci domnívali, že provozovatel služeb 
nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
• požádat provozovatele služeb nebo zpracovatele o vysvětlení, 
• požadovat, aby provozovatel služeb nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, 
• požádají-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je jim provozovatel služeb 

povinen tuto informaci předat. Provozovatel služeb má právo za poskytnutí informace podle 
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 
informace. 

Provozovatel služeb 
Ing. Radek Buša 
Jablonského 390/7 
39701 Písek - Pražské Předměstí 

IČ: 09400320 
DIČ: CZ9510261618 

E-mail: info@skoleni-angular.cz 
Plátce DPH. 

Veškeré ceny v tomto dokumentu jsou uvedeny bez DPH 21 %. 
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