
 

 

 

Ceník služeb 

Platný od 1. 9. 2022 

Daňové poradenství Cena od 

Konzultace - daňové poradenství/hodina 2 000,00 Kč 

Zastupování v rámci daňové kontroly  2 500,00 Kč 

Zastupování v rámci daňového procesu (sazba 2 000,- Kč/hod., nejnižší částka 
500,- Kč za každých započatých 15 minut) 

500,00 Kč 

Komunikace se správcem daně (sazba 2 000,- Kč/hod., nejnižší částka 500,- Kč 
za každých započatých 15 minut) 

500,00 Kč 

Přímé daně Cena od 

Zpracování přiznání k DPFO - pouze závislá činnost 1 500,00 Kč 
Zpracování přiznání k DPFO - více příjmů 2 500,00 Kč 

Zpracování přiznání k DPPO - cena se odvíjí dle velikosti a náročnosti firmy 4 000,00 Kč 

Zpracování přiznání k silniční dani 1 500,00 Kč 

Nepřímé daně Cena od 

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty 500,00 Kč 
Zpracování kontrolního hlášení - cena se odvíjí od počtu položek 500,00 Kč 
Zpracování souhrnného hlášení - cena se odvíjí od počtu položek 500,00 Kč 

Zpracování přiznání ke spotřební dani 1 000,00 Kč 

Majetkové daně Cena od 

Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí (cena za 2 nemovitosti) 

2 000,00 Kč Cena se odvíjí od počtu nemovitostí (+ 500 za další nemovitost, přiznání s 9 a více 
nemovitostmi individuálně) 

Zpracování mezd Cena 

Zpracování mezd za 1 zaměstnance (při celkovém počtu do 20 zaměstnanců) 300,00 Kč 
Zpracování mezd za 1 zaměstnance (nad 20 zaměstnanců) 200,00 Kč 

Zpracování mezd za 1 zaměstnance - dohoda o provedení práce 100,00 Kč 

Vedení účetnictví Cena od 

Paušální měsíční odměna (popř. čtvrtletní) za vedení účetnictví je nabízena 
individuálně 

2 000,00 Kč Paušální cena se odvíjí dle počtu zaúčtovaných řádků (přijaté, vydané faktury, 
pokladna, bankovní účty a další doklady), složitosti případů a dalších faktorů 
(např. do ceny se zahrnuje i podávání přiznání k DPH a souvisejících hlášení) 

Přirážka za pozdní předání dokladů - méně než 5 dnů před termínem odevzdání 
přiznání k DPH a silniční dani (z celkové ceny) 

50% 

 

 

 



 

 

 

 

Vedení daňové evidence  Cena od  

Paušální měsíční odměna (popř. čtvrtletní) za vedení daňové evidence je nabízena 
individuálně 

1 500,00 Kč  Paušální cena se odvíjí dle počtu zaúčtovaných řádků (přijaté, vydané faktury, 
pokladna, bankovní účty a další doklady), složitosti případů a dalších faktorů (např. 

do ceny se zahrnuje i podávání přiznání k DPH a souvisejících hlášení) 

Přirážka za pozdní předání dokladů - méně než 5 dnů před termínem odevzdání 
přiznání k DPH a silniční dani (z celkové ceny) 

50% 

 

Uvedené ceny jsou pouze ilustrativní, představují nejnižší rozpětí částky účtované za úkony 

uvedené níže. Odměna za uvedené služby se stanovuje především individuálně dle náročnosti a 

pracnosti případu, kdy se stanoví rozmezí počtu hodin odvedené práce, dle které se určí finální 

cena. Odměna za vedení účetnictví (daňové evidence) se odvíjí dle počtu zaúčtovaných řádků 

(přijaté, vydané faktury, pokladna, bankovní účty a další doklady), složitosti případů a dalších 

faktorů (např. do ceny se zahrnuje i podávání přiznání k DPH a souvisejících hlášení). Na základě 

dohody s klientem je na každý rok stanovena měsíční (popř. čtvrtletní) odměna, která je vždy k 

lednu následujícího roku aktualizována v závislosti na změně počtu dokladů (zaúčtovaných řádků), 

součinnosti klienta a dalšího. U daňových i účetních služeb vedených v cizím jazyce je připočtena 

přirážka 100 %. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 


