
Ceník webových služeb
Ing. Filip Zatloukal

Vážení zájemci,

rád bych Vám nabídl tvorbu moderních webových stránek na míru a služby s webem 
spojené. Můžeme se domluvit na tvorbě nové webové prezentace, e-shopu či rozsáhlého 
informačního systému. Nebo také na údržbě stávajících stránek a jejich rozšíření.

Krom webových projektů Vám nabízím i programování mobilních či desktopových aplikací,
dále grafický design, služby v oblasti IT bezpečnosti a správu serverů. Více informací 
naleznete na www.fzatloukal.cz.

Dokument se dále zabývá webovými aplikacemi.

Ceník prosím pokládejte za orientační – konečná cena záleží především na specifikaci 
Vašeho zadání.
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Dokument je platný pro rok 2020, změny vyhrazeny.
Aktuální verzi ceníku naleznete na www.fzatloukal.cz/pricing.
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Tvorba webových stránek, e-shopů a informačních systémů
Máte-li zájem o tvorbu nových webových stránek či informačního systému, nabízím dvě 
základní varianty webů rozdělených dle užívaných technologií – v rámci každé varianty 
pak nabízím různé balíčky lišící se rozsahem služeb a cenou.

Důležité: výběru varianty nového webu věnujte zvýšenou pozornost, jelikož variantu 1. a 2. 
nelze později zaměnit (jedná se o odlišné technologie). Zvolte si variantu, která bude s 
pohledem do budoucna nejvíce vyhovovat Vašim potřebám.

Budete-li chtít více informací či pomoc s výběrem varianty nového webu, neváhejte mě 
kontaktovat.

V rámci každého balíčku získáte:

• Vytvoření krásného webdesignu či užití Vámi dodané grafiky.

• Web postavený na moderních technologiích.

• Optimalizace pro vyhledávače (SEO).

• Zobrazení stránek na mobilních zařízeních (responzivní design).

• Vystavení a odladění webu.

• Nabídku budoucího provozu, údržby webu a následné spolupráce.
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1. Web založený na před-připraveném řešení
Tento druh stránek je určen pro menší projekty, kde svou roli hrají nízké pořizovací náklady 
a rychlost vypracování. Web bude postaven na redakčním systému (CMS).

✔ Lze využít k prezentaci soukromníků i malých firem.

✔ Nízká zřizovací cena a rychlé vypracování (1–4 týdny).

✔ Další šetření nákladů při užití již existujících grafických šablon
(ne každá šablona podporuje zobrazení na mobilních zařízeních).

✔ Možnost základní samosprávy obsahu v ceně.

✔ Rozšiřitelnost pomocí existujících modulů (existují jak moduly zdarma, tak placené).

✗ Nevhodné pro rozsáhlé weby.

✗ Nevhodné jako vizitka pro profesionály.

✗ Některé specifické požadavky zákazníka mohou být jen obtížně realizovatelné
(časově i finančně náročné).

✗ Horší možnosti napojení na některé další systémy.

✗ Nutná častější údržba (aktualizace a zabezpečení).

Nabízené balíčky:

Před-připravené řešení bez tvorby grafiky 5 200 Kč

Můžete si zvolit některou již existující zdarma nabízenou grafickou šablonu či zakoupit 
šablonu prémiovou. Nebo můžete dodat vlastní kompatibilní šablonu.

Zahrnuje vše z nabídky na straně 2:

+ Integraci Vámi dodaného obsahu.
+ Zapracování grafické šablony do webu.
+ Nastavení celého systému a vystavení.
+ Seznámení s ovládáním.

Před-připravené řešení včetně webdesignu 28 000 Kč

Zahrnuje vše z předchozího balíčku:

+ Tvorbu individuální grafiky na míru a zapracování do šablony. Jedná se o 
responzivní design, který je vhodný také pro mobilní zařízení.
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2. Plnohodnotný web
Bude naprogramován web plně dle Vašich představ a na míru.

✔ Profesionální web vhodný ke každému účelu, včetně prezentace středních a velkých
firem.

✔ Možná realizace všech požadavků bez omezení.

✔ Tvorba vlastního webdesignu či implementace pro Vámi dodanou grafiku.

✔ Možnosti napojení na Vaše systémy.

✗ Doba vypracování – záleží na rozsahu práce (3 týdny až několik měsíců).
Rozsáhlé weby vystavuji postupně, takže v základní verzi může být Vaše prezentace dostupná 
mnohem dříve!

Nabízené balíčky:
Balíčky jsou rozděleny do kategorie „statické stránky“ a „dynamické stránky“.

Statické stránky jsou takové, kde obsah je pevně daný (neměnný), na výměně obsahu se 
můžeme vždy domluvit. Statický web bude možné rozšířit o dynamické části dle domluvy, 
případně jej v budoucnu převést na plně dynamický.

• Vhodné např. pro osobní prezentace, prezentace společností u kterých web slouží 
především jako informativní médium (autoservis, restaurace, a jiné)

Statický web bez tvorby grafiky 12 000 Kč

Je třeba dodat grafické podklady, které zpracuji tak, aby byly použitelné na webu.

Zahrnuje vše z nabídky na straně 2:

+ Integraci Vámi dodaného obsahu.
+ Až 6 různorodých stran (např. úvod, o nás, produkty, kontakt, …).
+ Tvorbu responzivního designu (= vhodného pro mobilní zařízení), pokud grafické 

podklady budou součástí dodávky.

Statický web včetně webdesignu 35 000 Kč

Zahrnuje vše z předchozího balíčku:

+ Tvorbu individuální grafiky na míru, včetně responzivního designu, který je vhodný 
také pro mobilní zařízení.
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Dynamické stránky - jedná se o plně interaktivní web, který reaguje na požadavky 
návštěvníků. Požadované interakce budou vytvořeny na přání zákazníka a je možné je v 
budoucnu rozšířit. Dynamické weby často obsahují administraci pro správu aplikace.

• Vhodné např. pro e-shopy, informační systémy a jiné systémy, kde je třeba 
zpracovávat data.

• Upozornění: ceny mohou být velmi variabilní dle rozsahu Vašich požadavků. Proto 
doporučuji si podrobně připravit veškeré požadavky, které na aplikaci máte, poté se 
domluvíme individuálně.
Např. jednoduchý e-shop, který umožní zakoupit vybrané produkty, může být 
realizován za cenu 60 000 Kč, ale pokročilé a rozsáhlé e-shopy mohou s přehledem 
přesáhnout částku 200 000 Kč.

• Krom dynamického chování je možné implementovat i správu obsahu přes 
administraci (např. správa produktů, textů, kontaktů, …).

Dynamický web bez tvorby grafiky individuální (od 35 000 Kč)

Je třeba dodat grafické podklady, které zpracuji tak, aby byly použitelné na webu.

Zahrnuje vše z nabídky na straně 2:

+ Tvorbu administrační části.
+ Podporu manipulace s daty (produkty, zákazníci, objednávky …) s využitím 

databáze.

Dynamický web včetně webdesignu individuální (od 58 000 Kč)

Zahrnuje vše z předchozího balíčku:

+ Tvorbu individuální grafiky na míru, včetně responzivního designu, který je vhodný 
také pro mobilní zařízení.
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Rozšíření nové či stávající aplikace
Práci účtuji hodinovou sazbou, můžeme se dohodnout také na fixní ceně.

• Standardní sazba* 520 Kč / hodina

* Ceny se mohou lišit v závislosti na obtížnosti zadání. Prioritní zpracování a práci mimo pracovní 
dobu účtuji sazbou 650 Kč / hodina.

Příklady funkcí, o které můžeme rozšířit Vaši aplikaci:

• Statistiky návštěvnosti, informace o uživatelích

• Napojení webu na Vaše systémy

• Vícejazyčný web

• Marketingové nástroje a nástroje pro podporu prodejů

◦ Vyskakovací okna („právě zakoupil“, „Můžeme Vám pomoci?“)

◦ Přihlášení k newsletteru
(poskytuji také služby pro rozesílání newsletterů – viz „Marketingové služby“)

◦ On-line chat

◦ Kontaktní formulář

• Rozšíření e-shopu

◦ Prodávejte na Heureka.cz, Zbozi.cz, Google shopping
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Provoz webu

Služby nezbytné pro provoz
Ceny jsou platné v případě provozu webu na mnou doporučené architektuře. Máte-li 
stávající webhosting, můžeme jej využívat nadále – ceny jednotlivých služeb zjistíte u 
současného poskytovatele.

Důležité: uvedené ceny pokrývají pouze nezbytné služby pro provoz na architektuře 
poskytovatele. Nezahrnují řešení problémů, výpadků, aktualizace, stejně tak není zahrnuto 
prodlužování domén – všechny tyto události si musí zákazník hlídat.
Můžete ale využít mé služby „Podpora“ (viz níže) a všechny starosti nechat na mně.
Krom bezproblémového chodu získáte i jiné výhody.

On-line místo, kde Váš web poběží (webhosting) 69 Kč / měsíc

• Zvolený hosting a cena se mohou lišit v závislosti na potřebných technologiích.
• Nemáte-li zaplacenou službu „Podpora“, zákazník si sám hlídá běh služeb.

Adresa webu (doména) – cena pro koncovkou „.cz“ 185 Kč / rok

• Nemáte-li zaplacenou službu „Podpora“, zákazník si sám hlídá prodlužování domén.

Doporučené služby
Se službou „Podpora“ se nebudete muset o běh Vaší aplikace vůbec starat.

Základní podpora 170 Kč / měsíc

• Aktivní monitoring dostupnosti aplikace a řešení výpadků zdarma.
• Zdarma bezpečnostní aktualizace.
• Hlídání expirace domény a řešení jejího prodloužení, řešení prodloužení hostingu.
• Vztahuje se na jednu smluvenou webovou prezentaci, každá další aplikace +70 Kč.

Plná podpora (vhodné pro firemní weby a e-shopy) 380 Kč / měsíc

Obsahuje vše ze základní podpory, navíc:
+ Přednostní řešení Vašich požadavků, včetně možné práce mimo pracovní dobu.

(Implementace nových funkcí a úprava časově náročných úkolů musí být stále řešena dle časových 
možností, Vaše požadavky ovšem budou preferovány.)

+ Individuální domluva této služby dle potřeb zákazníka.
+ Zdarma časově nenáročné úpravy stávajících částí prezentace.

(Konkrétněji: úpravy textů, jednoduché úpravy obrázků, manipulace s daty – to vše v rozumné míře.)
pokračování na další straně →
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+ Zdarma řešení úkonů s hostingem a stávajícími serverovými aplikacemi.
(Úpravy uživatelů a emailů, časově nenáročné změny služeb, změny DNS – to vše v rozumné míře.)

+ Možné rozšíření podpory také na Vaší vnitřní infrastrukturu a jiné ICT služby.
+ Vztahuje se na jednu smluvenou webovou prezentaci, každá další aplikace +90 Kč.

Marketingové služby

Tvorba a rozesílání newsletterů 2 500 Kč / newsletter

• Komunikujte se zákazníky a zvyšte své prodeje díky newslleterům.
• Pravidelně pro Vás budu vytvářet marketingové newslettery s unikátním designem 

pro Vaši společnost.
• Postarám se o spolehlivé doručení Vašim zákazníkům.

Internetová reklama a propagace cena individuální

• Google Ads, Facebook ads, Sklik a jiné
• Vyhodnocování statistik
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