Vzor stanovení ceny služeb dle hodinové sazby:

A) Vzor výpočtu odměny dle běžné hodinové sazba:
Tarifní hodnota (částka, o kterou se případně soudíte)

bez určení výše

Odměna za služby vypočtena na základě hodinové sazby:
Příprav listin a dokumentů (podání), včetně seznámení s podklady (elektronicky):
- Paušální klienti:
- Ostatní klienti (dlouhodobí):
- Ostatní běžní klienti:

cena cca
cca
min.

700,- Kč / za každou započatou hodinu.
1.100,- Kč / za každou započatou hodinu.
1.500,- Kč / za každou započatou hodinu.

Osobní konzultace v sídle klienta:
- 1.000,- Kč / za každou započatou hodinu (+ náklady, pokud je jednání mimo Brno).
Zastupování klienta:
- 1.800,- Kč / za každou započatou hodinu + náklady.
Pozn.: Stanovená cena je orientační (bez DPH), je vždy upravena dle náročnosti daného případu.

Příklad běžných služeb :






















Převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy či objednávky na poskytnutí služeb;
Porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení;
Další porada s klientem přesahující jednu hodinu;
Písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem
předcházející návrhu ve věci samé;
Prostudování spisu při skončení prošetřování, a to každé započaté dvě hodiny;
Účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a
to každé započaté hodiny;
Sepsání právního či skutkového rozboru věci;
Jednání s protistranou, a to každé započaté hodiny;
Návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o
předběžném opatření a vyjádření k nim;
Odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu
řízení a vyjádření k nim;
Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona;
Sepsání jiné listiny o úkonu;
Návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu
rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách;
Odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání;
Návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s
výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona;
Jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání
návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti
rozhodnutí;
Účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí;
Účast při přípravě jednání;
Jednoduchá výzva k plnění.

