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Účetní evidence

plátce DPH neplátce DPH plátce DPH neplátce DPH
Faktury přijaté 39,85 28,20 31,60 22,00
Faktury vydané 26,90 19,00 21,35 15,00
Pokladní doklad výdajový 42,10 29,70 33,40 22,50
Pokladní doklad příjmový 31,00 31,90 24,50 16,50
Platební karty výdajové 39,85 28,20 31,60 22,00
Platební karty příjmové 26,90 19,00 21,35 15,00
Pokladní doklad příjmový 
souhrnný

Bankovní výpis - položka 10,75 10,75 9,00 9,00
Interní doklad 45,50 42,40 45,50 38,30

Přiznání DPH + soupisy 225 x 175 x
Přiznání DPH s koeficientem 280 x 225 x
Souhrnné hlášení 105 x 105 x
Kontrolní hlášení 205 x 205 x

Tisk dokumentnů zaslaných 
elektronicky - 1 strana

Mzdy a personalistika

Zaměstnavatel - přihlášení
Zaměstnanci - začátek PP
Zaměstnanci - ukončení PP
Měsíční mzda zaměstnance
 - turnus
Srážky z mezd
Podklady pro dávky 
nemocenského pojištění
Měsíční přehled na OSSZ, 
zdravotní pojišťovny
Vyúčtování mzdových 
nákladů - dotace ÚP

Roční vyúčtování DZČ 
zaměstnavatele
Roční vyúčtování srážkové 
daně zaměstnavatele
Roční zúčtování DZČ 
zaměstnance
Evidenční lísty důchodového 
pojištění k 31.12.

82,50 / 1 tiskopis

310

Ceník služeb od 1.1.2018

125 / 1 doklad

338
510

240 - 268
155 / 1 srážku a měsíc

Jednotkové ceny podle 
počtu dokladů

Silniční daň
roční zálohy - sleva 25%

215 / 1 instituci (OSSZ, ZP)

183

Podvojné účetnictví Daňová evidence

1. vozidlo 535; každé další vozidlo 185

7,75 (při více sazbách DPH - 12,25) Kč za den a pokladnu

130 / 1 tiskopis

82,50 (nežádá-li zaměstnanec o vyrovnání daně);                                               
210 (požádá-li zaměstnanec o vyrovnání daně)

93 Kč / ks - jen zaměstnanci pokračující v pracovním poměru po 31.12.

565

1,80
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Fyzické osoby

Přiznání k dani z příjmů (§ 7 
včetně přehledů OSSZ, VZP)

Odklad do 30.6.

Právnické osoby

Daň z příjmů - přiznání

Odklad do 30.6.

Ostatní

Výkazy pro různé instituce 
(např. ČSÚ, banky, krajský 
úřad …); hodnocení 
hospodaření klienta v 
průběhu roku, žádosti o 
snížení záloh
Zastupování při kontrolách + 
příprava podkladů na 
Účetní poradenství - ústně
Účetní poradenství -    
písemná vyjádření
Daňové poradenství - ústně
Daňové poradenství - 
písemná vyjádření
Nemovitosti
(daň z nemovitých věcí,
daň z nabytí)
Jiné úkony
Cestovní náhrady

2.1.2018

675 / 1 hodinu

Při větším množství dokladů stejného charatkteru umožňujících jednoduché zpracování (např. platby
kartou při nákupu PHM, nákupy potravin v maloobchodě pro přípravu stravovacích služeb) se
poskytuje sleva

545 / 1 hodinu

545 / 1 hodinu

810 / 1 hodinu

6700 Kč při ručení klienta za účetnictví

3865 Kč při ručení klienta za účetnictví

Ceny jsou bez DPH, platná sazba pro tyto služby je 21 %

Hodinové sazby se přepočítávají podle skutečně stráveného času při práci na zakázce v minutách

12,90 Kč / km 
545 - 1080 Kč / hod. (dle dohody)

645 Kč / hod. (klienti, kterým vedeme účetnictví, resp. evidenci);                                        
1210 Kč + 767 Kč / hod. (ostatní s průběžnými konzultacemi);          
2200 Kč + 767 Kč / hod. (ostatní bez průběžných konzultací)   

545 / 1 hodinu

675 / 1 hodinu

680 Kč / hod. (klienti, kterým vedeme účetnictví, resp. evidenci);                                        
1210 Kč + 805 Kč / hod. (ostatní s průběžnými konzultacemi);          
2135 Kč + 805 Kč / hod. (ostatní bez průběžných konzultací)   

1080 / 1 hodinu




