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CENÍK SLUŽEB 

Nadace Neziskovky.cz 
platný od 18. 4. 2017 

 
 

Nadace Neziskovky.cz je plátcem DPH. 
 
 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 

Otevřené kurzy 

služba cena pro NNO* cena pro FO / firmy 

1 denní kurz (7 nebo 8 hodinový): 1290,- Kč 1680,- Kč 

2 denní kurz (14 nebo 16 hodinový): 2290,- Kč 2980,- Kč 

6 hodinový kurz: 990,- Kč 1290,-Kč 

4 hodinový kurz: 790,- Kč 1030,- Kč 

2 hodinový kurz: 390,- Kč 510,- Kč 
 

*Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat 

slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu. 

 

Vzdělávací akce na klíč 

- Workshop na klíč 

- Seminář na klíč 

- Procesní analýza neziskové organizace (PAN) 

- Facilitace strategického plánování 

- Analýza vzdělávacích potřeb organizace (AVP) 

 

Cena za tyto služby je kalkulována individuálně na základě parametrů zakázky. 

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY 
 

Cena každého rekvalifikačního kurzu je kalkulována podle jeho časové dotace. Aktuálně 

vypsané rekvalifikační kurzy včetně ceny najdete na: http://www.neziskovky.cz/kurzy/. 

 
 

http://www.neziskovky.cz/kurzy/
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INFORMAČNÍ SLUŽBY 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Grantový diář online – www.grantovydiar.cz 

služba cena 
cena pro členy AVPO ČR 

(sleva 10 %) 

roční předplatné 

(klouzavé dle data úhrady) 
980 882 

čtvrtletní předplatné (klouzavé) 300 270 

 

Odborné konzultace 

služba cena 

konzultace z oblasti práva, 

účetnictví a daní (1 hod.) 
980 

kompletní právní služby 

při založení organizace 

(všechny právní formy NNO) 

4 490 

ostatní odborné konzultace* 

(1 hod.) 
1 210 

 

*Jsme schopni zprostředkovat vám poradenství v těchto oblastech: fundraising, marketing, public 

relations, projektové řízení, management, řízení lidských zdrojů, krizová komunikace a další dle dohody.  
 

INZERCE 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

Banner na www.neziskovky.cz 

služba cena cena pro členy AVPO ČR 

umístění - 2 týdny 2 800 2 240 

umístění - 4 týdny 4 600 3 680 

umístění - 12 týdnů 9 100 7 280 
 

Lze umístit tyto typy bannerů: 

full banner – proužek přes homepage, vodorovný, 677x100 px; 

square banner – čtverec v pravém horním sloupci na homepage, 221x221 px (nebo jiný rozměr 

při zachování šířky 221 px). 

 

PR článek na www.neziskovky.cz 

služba cena cena pro členy AVPO ČR 

umístění - 2 týdny 1 600 1 280 

umístění - 4 týdny 2 900 2 320 

Cena zahrnuje i redakční úpravu a případnou jazykovou korekturu. 
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Inzerce v Grantovém diáři 

Informace na vyžádání. 

 

Inzerce v elektronickém zpravodaji SVĚT NEZISKOVEK 

 

služba  

 

cena 

  

cena pro členy AVPO ČR 

PR článek 3 500 2 800 

banner 5 000 4 000 
 

Uvedené ceny jsou za inzerci v jednom čísle zpravodaje. 

 

OBJEDNÁVKY INZERCE - KONTAKT: 

Martina Kolmerová, tel. 730 173 166, kolmerova@neziskovky.cz 

 

Pokud si objednáte více produktů najednou, rádi pro Vás připravíme speciální cenovou 

nabídku. 

mailto:kolmerova@neziskovky.cz

