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Ceník 
(ceny uvedeny bez základní sazby DPH) 

 

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) 
 
Neplátci DPH   do 50 dokladů měsíčně     1.500,- Kč měsíčně 

do 100 dokladů měsíčně    3.000,- Kč měsíčně 
za každých dalších 50 dokladů měsíčně   1.000,- Kč měsíčně 

 
Plátci DPH   do 50 dokladů měsíčně      3.000,- Kč měsíčně 

do 100 dokladů měsíčně     6.000,- Kč měsíčně 
za každých dalších 50 dokladů měsíčně   2.000,- Kč měsíčně 

 
 

Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) 
 
Neplátci DPH   do 50 dokladů měsíčně     3.000,- Kč měsíčně 

do 100 dokladů měsíčně     6.000,- Kč měsíčně 
za každých dalších 50 dokladů měsíčně    2.000,- Kč měsíčně 

 
Plátci DPH   do 50 dokladů měsíčně     3.500,- Kč měsíčně 

do 100 dokladů měsíčně     7.000,- Kč měsíčně 
za každých dalších 50 dokladů měsíčně   3.000,- Kč měsíčně 

 
Dokladem se rozumí faktura (vydaná i přijatá), paragon, zjednodušený doklad, pohyb v bance kromě 

úhrad faktur (poplatky,úrok,přímé platby přes banku), interní doklady (účtování o mzdách, majetku, leasingu 
apod.) V ceně za vedení účetnictví je zahrnuta příprava dokladů, vytvoření účetních dokladů a běžná 
poradenská činnost k obvyklým účetním případům. 
 
 

Personalistika a mzdy  za 1 zaměstnance     300,- Kč měsíčně  
 

Cena služeb týkající se personalistiky a mezd zahrnuje zpracování pracovních smluv, přihlášek a 
odhlášky zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven, vypracování ročního vyúčtování daně z příjmu 
fyzických osob ze závislé činnosti, případně vyúčtování srážkové daně. 
 
 

Účetní závěrka 2.000,- až 10.000,- Kč ročně (dohodou dle typu účetnictví a rozsahu účetní agendy) 
 
 

Účetní poradenství 
   
 Přiznání k DPH čtvrtletní           800,- Kč čtvrtletně 

Přiznání k DPH měsíční            500,- Kč měsíčně 
(Klienti, kteří mají u naší firmy vedeno účetnictví nebo daňovou evidenci mají přiznání  DPH v ceně) 
 
Přiznání k silniční dani do 5 vozidel (každé další vozidlo +200,- Kč) 1.000,- Kč 
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob           2.000,- Kč  
Přiznání k dani z příjmu právnických osob       4.000,- Kč  
Přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ               400,- Kč 
Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu        400,- Kč 
Přiznání k dani z nemovitosti (do 5 nemovitostí)    2.000,- Kč 
Přiznání k dani z převodu nemovitosti, k dani dědické a darovací 2.000,- Kč 

 
Ostatní konzultace, zastupování na kontrolách (účtováno po 30 min.)    600,- Kč za hod. 


