CENÍK A DETAILY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Institut medicínské ekonomiky, s.r.o.
(dále jen „Poskytovatel“)
www.imek.cz/cenik.pdf
Veškeré uvedené ceny jsou konečné, resp. nebude k nim navíc účtováno 21 % DPH.
V Případě, že se Poskytovatel služeb stane plátcem DPH, budou takové ceny vč. 21 % DPH.
Poskytovatel si vyhrazuje právo změny ceníku.
Tento ceník je platný od 1.3.2019 do odvolání.

SEKCE I. (zejména pro zájemce o koupi ordinace)
Konferenční přednáška x1 (3*60min) 2990 Kč jednorázově

Jak začít podnikat, byznys plán, zisk z podnikání a podle čeho správně posuzovat ordinaci?

Balíček členství BASIC BUSINESS 990 Kč měsíčně (min. 12 měsíců)

V tomto členství získáte 1x konferenční přednášku, 2h individuální konzultace (Skype nebo telefonicky),
poradenství při výběru ordinaci a slevu 10 % na individuální konzultace.

Balíček členství PREMIUM BUSINESS 1990 Kč měsíčně (min. 12 měsíců)

V tomto členství získáváte vše, co je v BASIC BUSINESS a navíc i zpracovaný finanční plán pro Vámi určenou
ordinaci, upřednostněné představování v rámci potenciálních nabídek ke koupi a slevu 20 % na individuální
konzultace.

Individuální konzultace (Skype nebo telefonicky) 1490 Kč za hodinu
Rádi s Vámi probereme Vaši individuální potřebu.

Individuální konzultace (osobně) 1990 Kč za hodinu
Rádi s Vámi probereme Vaši individuální potřebu.

Poradenství při výběru ordinace od 6.900 Kč jednorázově
Zhodnocení ordinace po komplexní stránce.

Due dilligence ordinace (ověření skutečností) od 6990 Kč jednorázově
Ověříme fakta předkládaná prodávajícím a podstatné okolnosti transakce.

Finanční plán - základní verze s projekcí na 3 roky dopředu od 6990 Kč jednorázově

Na Vámi vybranou ordinaci nebo reprezentativní případ zpravujeme základní verzi finančního plánu s projekcí
na 3 roky dopředu, abyste měli jasnou představu, jak bude vypadat Vaše podnikání v číslech. Naprojektujeme,
jakých tržeb byste měli dosahovat, s jakou úrovní provozních nákladů byste měli počítat a kolik zisku zbyde pro
Vás. Z finančního plánu zjistíte, o kolik si můžete polepšit oproti Vašemu zaměstnaneckému poměru. Celkově
také získáte jasnější představu o podnikání.

Zpracování individuálního byznys plánu individuálně

Pokud se budete chtít pečlivě na své podnikání připravit, doporučujeme zpracovat komplexní byznys plán. V tom
by neměla chybět podrobná specifikace produktu, analýza zákazníků a konkurence, marketingová strategie,
organizační struktura, finanční plán vč. zdrojů financování a časový harmonogram realizace. V případě
externího financování např. bankou bývá takový plán podmínkou poskytnutí zdrojů.

Pomoc při financování projektu, tvorba podkladů vyžadovaných finanční institucí od 9.900 Kč
jednorázově
Konzultace dostupných možností externího financování nebo pronájmu ordinací, tvorba podkladů.

Zadání poptávky, vyhledávání a prezentace vhodných profilů zdarma

Vyslechneme si představy o Vaší budoucí ordinaci. Seznámíme Vás s aktuálním stavem trhu a předložíme
relevantní nabídky k potenciální koupi.

Úspěšné zprostředkování koupě ordinace 2,5 % z kupní ceny

V případě úspěšného jednání s prodávajícím navrhneme strukturu a způsob vypořádání celé transakce.
Předložíme mnoho ekonomicko-informačích přehledů důležitých pro rozhodnutí o koupi. Máme připraven
vlastní set smluvní dokumentace. Na Vaše přání můžeme zajistit i dohodu o mlčenlivosti a další doplňující
dokumenty spojené s transakcí. Po doladění podmínek transakce připravíme vše k podpisu.

Poskytování služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dostupnými na
www.imek.cz/VOP.pdf a zákazník s nimi svým objednáním vyjadřuje souhlas.

SEKCE II. (zejména pro provozovatele ordinací)
Konferenční přednáška x1 (3*60min) 2990 Kč jednorázově

Analýza, rozvoj a způsoby měření výkonnosti ordinace. Jak se připravit na prodej a jakou formou prodávat?

Balíček členství BASIC ADVISORY 990 Kč měsíčně (min. 12 měsíců)

V tomto členství získáte 1x konferenční přednášku, 2h individuální konzultace (Skype nebo telefonicky),
ekonomickou analýzu Vaší ordinace a slevu 10 % na individuální konzultace.

Balíček členství BUSINESS ADVISORY 1990 Kč měsíčně (min. 12 měsíců)

V tomto členství získáváte vše, co je v BASIC ADVISORY a navíc i náš prodejní certifikát, minutovou kalkulaci
nákladů, návrh ceníku a slevu 20 % na individuální konzultace.

Individuální konzultace (Skype nebo telefonicky) 1490 Kč za hodinu
Rádi s Vámi probereme Vaši individuální potřebu.

Individuální konzultace (osobně) 1990 Kč za hodinu
Rádi s Vámi probereme Vaši individuální potřebu.

Minutová kalkulace a návrh ceníku individuálně

Dle vyhlášky MF č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách.

Ekonomická analýza ordinace, strategie rozvoje individuálně

Základní ekonomická analýza Vaší ordinace a návrh možných směrů na rozvoj.

Prodejní certifikát ordinace (memorandum) od 6.900 Kč jednorázově

Certifikát ověřující prezentované skutečnosti v profilu ordinace, pro zvýšení důvěryhodnosti a atraktivnosti
profilu pro potenciální kupující. Uvedená cena se vztahuje na jeden běžný provoz ordinace (1 účetní výkazy, do 2
křesel). V případě více provozů nebo rozsáhlejšího provozu bude cena určena individuálně. Více informací
naleznete ve VOP.

Změna právní formy podnikání (s.r.o.), výstavba právní struktury s ohledem na ekonomiku a zdanění
Individuálně

Zdarma Vám objasníme výhody a nevýhody jednotlivých právním forem podnikání, s ohledem na rizika rozsah
ručen z podnikání, ekonomickou a daňovou stránku. Dále již s individuální sazbou na základě analýzy Vaší
situace a potřeby připravíme tu vhodnou strukturu.

Zpracování výroční zprávy individuálně

Vaše finanční výkazy nemusí působit jen strohou formou, ale mohou být také vizitkou dosažených výsledků a
kritickým zhodnocením uplynulého roku. Výroční zpráva bude ozdobou Vaší ordinace.

Komplexní analýza ordinace, byznys plán, návrh procesní restrukturalizace Individuálně

Pokud máte chuť dostat Vaše podnikání na vyšší úroveň, nebo si třeba jen odpočinout od některých
ekonomických povinností. Stanovíme se si cíle naší spolupráce a budeme v dlouhodobě v kontaktu vč.
průběžného sledování a vyhodnocování výsledků.

Poskytování služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dostupnými na
www.imek.cz/VOP.pdf a zákazník s nimi svým objednáním vyjadřuje souhlas.

SEKCE III. (zejména pro zájemce o prodej ordinace)
Ekonomická analýza a příprava na prodej od 6990 Kč jednorázově

Prověříme připravenost Vašeho podnikání na prodej (tzv. exit) a doporučíme směry možného zlepšení.
Stanovíme si představy, cíle a zejména načasování prodeje. Provedeme analýzu stávajícího stavu a navrhneme
relevantní kroky k jeho optimalizaci a řádné přípravě na prodej. Průběžně budeme sledovat změny a
vyhodnocovat je.

Prodejní certifikát ordinace (memorandum) individuálně

Certifikát ověřující prezentované skutečnosti v profilu ordinace, pro zvýšení důvěryhodnosti a atraktivnosti
profilu pro potenciální zájemce z řad kupujících. Uvedená cena se vztahuje na jeden běžný provoz ordinace (1
účetní výkazy, do 2 křesel). V případě více provozů nebo rozsáhlejšího provozu bude cena určena individuálně.

Individuální konzultace (Skype nebo telefonicky) 1490 Kč za hodinu
Rádi s Vámi probereme Vaši individuální potřebu.

Individuální konzultace (osobně) 1990 Kč za hodinu
Rádi s Vámi probereme Vaši individuální potřebu.

Strategie rozvoje individuálně

Strategie rozvoje, příprava variant směru rozvoje a optimalizace zhodnocování kapitálu.

Zadání profilu do databáze, vyhledávání a prezentace vhodným zájemcům zdarma

Společně vypracujeme prezentační profil ordinaci k prodeji, a to jak v základním, tak detailním rozsahu
informací. Domluvíme se, které informace chcete zveřejnit a kdy, a které nikoliv. Následně budeme hledat
vhodné potenciální kupce a představovat Vám je.

Úspěšné zprostředkování prodeje ordinace 5,5 % z prodejní ceny

V případě úspěšného jednání s kupcem navrhneme strukturu a způsob vypořádání celé transakce. Máme
připraven vlastní proces vč. potřebné dokumentace. Na Vaše přání můžeme zajistit i dohodu o mlčenlivosti. Po
doladění podmínek transakce připravíme vše k podpisu.

Poskytování služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dostupnými na
www.imek.cz/VOP.pdf a zákazník s nimi svým objednáním vyjadřuje souhlas.

