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PODROBNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

 

 Výsledná cena za vedení účetnictví a cena dalších služeb se vždy odvíjí od konkrétních požadavků 
zákazníka a rozsahu vykonávaných činností. Stanovuje se individuálně v návaznosti na množství 
zpracovaných dokladů a náročnost účetních operací a administrativních úkonů. Je možnost 
individuálního nastavení paušální měsíční sazby za vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové 
agendy. 

Položkový ceník vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy  
 
 

Vedení účetnictví Cena Poznámka  
 

 
 Řádek v účetním deníku 15 Kč   

 
 Bankovní výpisy 5 Kč za řádek v bankovním výpisu 

 
 Minimální administrativní poplatek 500 Kč měsíčně 

 
 

Plná moc v rámci odesílání dokumentů 
úřadům/institucím i prostřednictvím datové 
schránky klienta nebo naší 

250 Kč 
měsíčně  

   
 

 
 

     
 
 
 
 

    Mzdová agenda a personalistika Cena 

Zaměstnanci/DPP/DPČ – přihlášení/odhlášení 190 Kč/zaměstnanec  

Mzdy/odměny DPP a DPČ 170 Kč/zaměstnanec  

Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech   80 Kč/zaměstnanec  

Vystavení ELDP  80 Kč/zaměstnanec  

Měsíční vyúčtování pracovních cest (tuzemsko) 150 Kč/pracovní cesta 

Měsíční vyúčtování pracovních cest (zahraničí) 200 Kč/pracovní cesta 

Roční vyúčtování mezd od 150 Kč 
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Daňové a finanční poradenství, zpracování daňových přiznání, finanční a ekonomické analýzy 
 

Druh činnosti 
Cena při 

jednotkové 
sazbě 

Poznámka  
Cena v rámci 
dohodnutého 

paušálu  
Poznámka  

Silniční daň 
200 

Kč/vozidlo 
každý další 
vůz 150 Kč 

součást 
paušálu jen 

dva vozy 

každý další vůz 
150 Kč 

Zpracování knihy jízd dle dohody  dle dohody  

Přiznání k DPH měsíční plátce  500 Kč   
součást 
paušálu 

  

Přiznání k DPH čtvrtletní plátce  700 Kč   
součást 
paušálu 

  

Souhrnné hlášení 300 Kč   
součást 
paušálu 

  

Účetní závěrka od 1 000 Kč 

dle počtu 
řádků 

v účetním 
deníku  

od 1 000 Kč   

Daň z příjmů fyzických osob 
včetně přehledů na ZP a ČSSZ 
(OSVČ) 

od 1 500 Kč   od 1 000 Kč 

Pokud vedete 
daňovou 
evidenci ( 

většinou plátci 
DPH)nebo 

musíte vést 
účetnictví. Pak 

je možnost 
paušálu  

Daň z příjmů právnických osob - 
mého klienti 

od 3 000 Kč   od 3 000 Kč   

Daň z příjmů právnických osob - 
předložené účetnictví 

od 8 000 Kč   od 8 000 Kč   

Ostatní přiznání, registrace, výkazy 
pro ČSÚ 

dle dohody 
dle 

náročnosti 
dle dohody dle náročnosti 

Zastupování klienta 
na úřadech/institucích  

350 Kč 
započatá 
hodina 

350 Kč 
započatá 
hodina 

Základní poradenství  250 Kč 
započatá 
hodina 

250 Kč 
započatá 
hodina 

Zpracování metodiky a směrnic dle dohody 
dle 

náročnosti 
dle dohody dle náročnosti 
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Druh činnosti 
Cena při 

jednotkové 
sazbě 

Poznámka  
Cena v rámci 
dohodnutého 

paušálu  
Poznámka  

Zpracování výkazu: Vyúčtování 
daně vybírané srážkou 

500 Kč/kus   500 Kč/kus   

Zpracování výkazu: Vyúčtování 
daně z příjmů ze závislé činnosti  

500 Kč/kus    500 Kč/kus    
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