
Ú�etní služby
Popis položky za jednotku Cena v K� Cena v�. auditu v K�
ú�etní položka v pen�žním, ú�etním deníku - bez p�ípravy položka 25,00 K�                   40,00 K�                      
ú�etní položka v pen�žním, ú�etním deníku - p�ipravena položka 20,00 K�                   35,00 K�                      
ú�etní paušál od 1 do 40 položek m�sí�n� m�síc 1 200,00 K�               2 300,00 K�                  
ú�etní paušál od 41 do 100 položek m�sí�n� m�síc 2 500,00 K�               4 000,00 K�                  
ú�etní paušál od 101 do 200 položek m�sí�n� m�síc 4 800,00 K�               6 500,00 K�                  
ú�etní paušál od 201 do 300 položek m�sí�n� m�síc 7 200,00 K�               9 000,00 K�                  
ú�etní paušál od 301 do 400 položek m�sí�n� m�síc 8 800,00 K�               11 000,00 K�                
ú�etní paušál od 401 do 500 položek m�sí�n� m�síc 11 000,00 K�             14 500,00 K�                
ú�etní paušál od 501 do 600 položek m�sí�n� m�síc 14 000,00 K�             18 000,00 K�                
ú�etní paušál od 601 do 700 položek m�sí�n� m�síc 17 000,00 K�             21 000,00 K�                
ú�etní paušál od 701 do 800 položek m�sí�n� m�síc 19 000,00 K�             25 000,00 K�                
ú�etní paušál od 801 a více m�sí�n� m�síc dohodou dohodou
zastupování klienta hod. 500,00 K�                  750,00 K�                    
vyú�tování služební cesty - tuzemsko 1 cesta 150,00 K�                  200,00 K�                    
vyú�tování služební cesty - zahrani�í 1 cesta 250,00 K�                  300,00 K�                    
rekonstrukce ú�etnictví položka 30,00 K�                   40,00 K�                      
ú�etní záv�rka, p�ílohy, podklady DPFO/DPPO  1 m�s. paušál dohodou
ú�etnictví v konkurzu  dohodou dohodou



Da�ové poradenství
Popis položky za jednotku Cena v K�
konzultace da�.poradce a zastupování da�.poradcem zapo�. hod. 1 500,00 K�               
p�enos odpov�dnosti na da�ového poradce  dohodou
generální plná moc pro jednání se správcem dan� ro�n� 2 000,00 K�               
da�ový audit  dohodou
p�iznání k silni�ní dani za 1/auto 300,00 K�                  
p�iznání k dani z p�idané hodnoty ks 600,00 K�                  
p�iznání k dani z p�idané hodnoty - dodate�né ks 600,00 K�                  
podklad pro p�iznání k dani z p�íjm� práv. osob v�. p�íloh ks 6 000,00 K�               
podklad pro p�iznání k dani z p�íjmu fyz. osob ks 2 000,00 K�               
p�iznání k dani z nemovitosti ks 2 000,00 K�               
p�iznání k dani z p�evodu nemovitosti ks 2 000,00 K�               
p�iznání k dani d�dické, darovací ks 2 000,00 K�               
p�ehled o p�íjmech a výdajích pro soc. zabezpe�ení ks 1 500,00 K�               
p�ehled o p�íjmech a výdajích pro zdravotní pojišt�ní ks 1 500,00 K�               
p�íloha ú�etní záv�rky - zjednodušený rozsah ks 1 500,00 K�               
p�íloha ú�etní záv�rky - v plném rozsahu ks 2 000,00 K�               
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ks 1 500,00 K�               



Ekonomické, finan�ní a organiza�ní poradenství
Popis položky za jednotku Cena v K�
ekonomické, finan�ní a organiza�ní poradenství zapo�. hod. 500,00 K�                  
zpracování provozního zám�ru  dohodou
vymáhání pohledávek  dohodou
založení s.r.o. podání návrhu na OR, v�. poplatk�  15 000,00 K�             
založení s.r.o. tzv. "na klí�", v�. poplatk�"  50 000,00 K�             
rozší�ení p�edm�tu podnikání, živ. list v�. poplatk� 1 živ. list 7 500,00 K�               
živnostenský list v�. poplatk� 1 živ. list 2 200,00 K�               
audit spole�nosti  dohodou
zpracování výro�ní zprávy  dohodou
mimo�ádný audit  dohodou
ocen�ní spole�nosti - znalecký posudek  dohodou

Mzdová evidence
Popis položky za jednotku Cena v K�
zam�stnanec bez ohledu na druh prac. pom�ru malá org. do 15 zam. zam. 300,00 K�                  
zam�stnanec bez ohledu na druh prac. pom�ru malá org. od 15 zam. zam. 250,00 K�                  
zam�stnanec bez ohledu na druh prac. pom�ru velká org. od 25 zam. zam. 200,00 K�                  
mimoeviden�ní stav ( mat. dovolená, voj. služba) zam. 200,00 K�                  
p�ihlášení zam�stnance ( SZ, ZP, evidence ) zam. 200,00 K�                  
odhlášení zam�stnance ( SZ, ZP, evidence ) zam. 200,00 K�                  
konzultace pracovní smlouvy zam. 200,00 K�                  
zastupování na kontrolách zapo�. hod. 500,00 K�                  


