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Ceník služeb IT, AUDIO, VIDEO 
 
 

 
 

Práce v dílnách     1hod 680,- 
Práce v terénu     1hod 780,- 
Vzdálená správa    1hod 680,- 
Ceník programování    1hod 800,- 
 
Smluvní zákazníci od 2500 do 6000 měsíčně (4-12 hod) 
 
Výjezd technika 
Do 50 km celkem    600,- 
Do 100      1200,- 
Ostatní       9,- za km 
 
Urgentní výjezd     2000,- + 9,-/km za skutečný kilometr z místa výjezdu a zpět 

(neplatí pro smluvní zákazníky) 
 
Ceník obnovy dat 
Diagnostika vady    680,- 
Obnovení dat standartní   2800 – 16000,- 
Urgentní obnovení dat    7200 – 26000,- 
 
Správa www stránek 
 
Individual cena je stanovena dle rozsahu stránek od 20 000,- /rok 
(komplexní správa obsahu fotografické služby, video služby, pořizování audiozáznamů, tisk propagačních materiálů, 
marketingové reklamní kampaně) 
 
Premium 1 hod týdně (52 hod) celkem 13 000,- /rok 
(komplexní správa obsahu, příjem aktualizací textů a obrázků 1x za týden – max 10 obrázků, výměna hlavní grafiky 2x 
za rok) 
 
Business 1 hod za 14dní (26 hod) celkem 6 500,- /rok 
(komplexní správa obsahu, příjem aktualizací 1x za 14 dnů – max 10 obrázků, výměna hlavní grafiky 2x za rok) 
 
Home 1hod za měsíc (12 hod) celkem 3 000,-/rok 
(komplexní správa obsahu příjem aktualizací 1x za měsíc – max 10 obrázků) 
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Co vše provádíme v rámci balíčků na správu webových stránek? 

• Úpravy a aktualizace obsahu webových stránek, textů, obrázků, grafické práce, psaní textů, změny struktury 
webu 

• sledování umístění webu ve vyhledávačích, doporučení na změny pro lepší pozice 

• optimalizace webových stránek pro vyhledávače 

• pravidelné sledování obsahu webu a doporučení na změny 

• vyhledávání příležitostí na internetu a jejich doporučování 

• sledování nejnovějších trendů a informování o nich 

• sledování konkurenčních webových stránek 

• pro práce nad rámec balíčku správy webových stránek nebo pro klienty bez balíčku platí níže uvedená 
hodinová sazba 680,- /1 hod 

 

• zálohování, monitoring, analytické nástroje 
optimalizace 

• Všechny webové aplikace jsou na našich serverech hosting-profi.cz 
 
Smluvní zákazníci – platba hotovostně, fakturou splatnost 14 dní. 
Ostatní zákazníci – platba hotovostně, nebo splatnost max 7 dnů. 
 
Servisní telefon 605 757 626 
email: radovan@totweb.cz 
 

Výjezdní místo Lochovice, Hořovice (výjezdní technik přejíždí zpravidla mezi zákazníky) 
Ceník bez DPH platný od 27.2.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Radovan, Toť Hořovice 27.2.2023 
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