
Všechny  ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou pouze orientační. Při stanovení konečné 
ceny vždy záleží na vzájemné dohodě. 
 
1. Účetnictví 
 
Popis položky Cena v K č Za jednotku 

Paušál za účetnictví od 51 do 100 položek 1 800 měsíc 
Paušál za účetnictví od 101 do 200 položek 3 800 měsíc 
Paušál za účetnictví od 201 do 300 položek 6 000 měsíc 
Paušál za účetnictví od 301 do 400 položek 8 400 měsíc 
Paušál za účetnictví od 401 do 500 položek 11 000 měsíc 
Paušál za účetnictví nad 500 položek 22 položku 
Zatupování klienta - jednorázově 500 hodinu 
Zastupování klienta - dlouhodobě 4 000 za rok 
Vyúčtování služební cesty - tuzemské 150 1 cesta 
Vyúčtování služební cesty - zahraničí 250 1 cesta 
Rekonstrukce účetnictví 40 položka 
Účetní závěrka od 3500   
 
2. Daňová evidence 
 
Popis položky Cena v K č Za jednotku 

Paušál za účetnictví od 51 do 100 položek 1 600 měsíc 
Paušál za účetnictví od 101 do 200 položek 3 400 měsíc 
Paušál za účetnictví od 201 do 300 položek 5 400 měsíc 
Paušál za účetnictví od 301 do 400 položek 7 600 měsíc 
Paušál za účetnictví od 401 do 500 položek 10 000 měsíc 
Paušál za účetnictví nad 500 položek 20 položku 
Zatupování klienta - jednorázově 500 hodinu 
Zastupování klienta - dlouhodobě 4 000 za rok 
Vyúčtování služební cesty - tuzemské 150 1 cesta 
Vyúčtování služební cesty - zahraničí 250 1 cesta 
Rekonstrukce účetnictví 40 položka 
 
POZOR! 
Pokud klient nedodá doklady včas a všechny bude částka zvýšena o 20%. 
Pokud klient dodá doklady 1x za rok bude částka zvýšena o 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Daňové poradenství 
 
Popis položky Cena v K č za jednotku 

konzultace daň.poradce a zastupování daň. poradcem 1 500 započ.hod. 
přenos odpovědnosti na daňového poradce dohodou    
Generální plná moc pro jednání se správcem daně 4 000 ročně 
daňový audit dohodou    
Přiznání k silniční dani 350 za 1/automobil 
Přiznání k dani z přidané hodnoty 700  ks 
Přiznání k dani z přidané hodnoty - dodatečné 700  ks 
Podklad pro přiznání k dani z příjmů práv. osob vč. příloh od 8 000,00 ks 
Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz.osob typ B od 5 000,00 ks 
Podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz.osob typ A od 2 000,00 ks 
Přiznání k dani z nemovitost od 6 000,00 ks 
Přiznání k dani z převodu nemovitosti 4 000 ks 
Přiznání k dani dědické, darovací 2 000 ks 
Přehled o příjmech a výdajích pro soc. zabezpečení 850 ks 
Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění 850 ks 
Příloha účetní závěrky od 2 000,00 ks 
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami od 2 000,00 ks 
 
4. Zpracování daňových přiznání - podklady zprac. od účetní 
 
Popis položky Cena v K č za jednotku 

Přiznání k silniční dani 300 za 1/automobil* 
Přiznání k dani z přidané hodnoty 500 ks 
Přiznání k dani z přidané hodnoty - dodatečné (chyba klienta ) 500 ks 
Podklad pro přiznání k dani z příjmů práv. osob vč. příloh  od 6 000,00  ks 
Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz. osob typ B od 3 000,00  ks 
Podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz. osob typ A od 1 500,00  ks 
Přiznání k dani z nemovitosti  od 4 000,00  ks 
Přiznání k dani z převodu nemovitosti 3 000 ks 
Přiznání k dani dědické, darovací 1 000 ks 
Přehled o příjmech a výdajích pro soc. zabezpečení 750 ks 
Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění 750  ks 
Příloha účetní závěrky od 1 000,00  ks 
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  od 1 000,00  ks 
* Cena platná do 2 automobilů - za každý další automobil - 100 kč/ks 
 
5. Mzdy 
 
Popis položky Cena v K č za jednotku 

zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru malá org. 200 zam. 
zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru velká org.* 250 zam. 
mimoevidenční stav (mat. dovolená, voj. služba) 150 zam. 
přihlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence) 200 zam. 
odhlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence ) 200 zam. 
konzultace pracovní smlouvy 300 zam. 
zastupování na kontrolách 500 započ.hod. 
Zasílání výplatních pásek zaměstnancům 50 ks 
Zasílání mezd a odvodů z účtu 12000 rok 
* velká organizace = nad 25 zaměstnanců 



6. Ceny dalších služeb 
 
Popis položky Cena v K č za jednotku 

skladová evidence 15 položka 
kniha jízd 15 řádek 
Cestovné 7 km 
 
7. Ekonomické poradenství 
 
Popis položky Cena v K č za jednotku 

ekonomické, finanční a organizační poradenství 500 započ.hod.* 
* Při delší spolupráci je cena eknomického poradenstvní stanovena dohodou 
 
 
8. Tvorba internetových stránek + www poradenství 
Ceny v oblasti internetových stránek jsou stanoveny na základě analýzy u klienta. 


