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Daně & Účetnictví Ceník služeb 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Vedení účetnictví  

Otevření účetnictví, 
registrace k daním 

5 000 Kč 

Paušál za vedení účetnictví 1 000 Kč/měsíc (zahrnuje max. 40 úč. položek) 

Každá další položka nad 
rámec paušálu 

25 Kč/položka 

 Nad 300 položek = 7.500 Kč/měsíc je možné sjednat cenu za vedení 
účetnictví individuálně. 

Přiznání k DPH a kontrolní 
hlášení 

Plátce DPH: 800 Kč/měsíc 

Souhrnné hlášení DPH Plátce DPH: 500 Kč/měsíc 

Účetní závěrka a přiznání 
k dani z příjmů včetně 
podání na FU 

Průměrná výše měsíční fakturace (paušál + dodatečné položky) za 
období, za které se vypracovává účetní závěrka, nejméně však  
6 000 Kč 

Mzdová evidence  

Za každého zaměstnance 350 Kč/měsíc 

 Nad 20 zaměstnanců je možné sjednat cenu individuálně. 

Příprava zákonných výkazů 
pro finanční úřad, správu 
sociálního zabezpečení a 
zdravotní pojišťovny za 
zaměstnance včetně podaní 
těmto institucím 

350 CZK/report 

Registrace, odhlášení, změna 
registračních údajů 
zaměstnanců české 
národnosti včetně 
vyhotovení prohlášení a 
formulářů 

350 CZK/aktivita 

Vystavení potvrzení o 
zaměstnání a vystavení 
potvrzení o mzdě na 
požádání 

350 CZK/aktivita 

Roční zúčtování daně z 
příjmů zaměstnance na 
požádání, včetně ročního 
přiznání k dani z příjmů a 
podání na FÚ 

1 000 CZK/zaměstnanec 
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Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Ceny položek zahrnují všechny výdaje a dále předání a převzetí dokladu, formální kontrola dokladu 
z hlediska zákona o dani z příjmů, zákona o účetnictví a zákona o DPH před jeho zaúčtováním, 
zaúčtování dokladu na příslušný účet, resp. zaúčtování daně z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Odměna nezahrnuje věcné posouzení dokladu, zkoumání pravdivosti údajů na dokladu ani posouzení 
okolností, které z dokladu nevyplývají a které přesto mohou mít návaznost na vedení účetnictví a 
vykazování daní. Klient je povinen upozornit vždy dopředu na okolnosti účetního případu, které 
z dokladu nevyplývají a které mají vliv na správné zaúčtování a vykazování daní. 

Odměna za služby v této příloze neuvedené bude účtována ve výši sjednané hodinové sazby. 


