
!

!

 

NABÍDKA ÚČETNÍCH SLUŽEB 
 

název&služby& pro&koho&je&služba&určena& obsah&služby&

počet&
účetních&
záznamů/&

rok&

cena&služby/&&
měsíc&

BASIC&

Tento&balíček&služeb&je&určen&
klientům,&neplátcům&DPH,&

kteří&příliš&aktivně&
neobchodují&–&frekvence&
fakturací&a&nákupů&je&malá,&

nebo&pokud&pouze&drží&podíly&
v&jiných&společnostech&
(holdingové&struktury).&

vedení&hlavní&účetní&knihy&
vedení&peněžního&deníku&

vedení&knihy&vystavených&faktur&
vedení&knihy&přijatých&faktur&

administrace&dokladů&
roční&účetní&závěrka&
daňové&přiznání&DPPO&

50& 650&Kč&

START&

Tato&služba&je&určena&malým&
podnikům,&neplátcům&DPH,&
které&aktivně&obchodují&nebo&
poskytují&služby,&ale&nevlastní&

investiční&majetek&nebo&
nevedou&sklady.&

vedení&hlavní&účetní&knihy&
vedení&peněžního&deníku&

vedení&knihy&vystavených&faktur&
vedení&knihy&přijatých&faktur&

administrace&dokladů&
roční&účetní&závěrka&
daňové&přiznání&DPPO&

500& 1&900&Kč&

STANDART&

Tato&služba&je&určena&malým&
podnikům,&plátcům&DPH,&

které&aktivně&obchodují&nebo&
poskytují&služby,&ale&nevlastní&

investiční&majetek&nebo&
nevedou&sklady.&

vedení&hlavní&účetní&knihy&
vedení&peněžního&deníku&

vedení&knihy&vystavených&faktur&
vedení&knihy&přijatých&faktur&

vedení&DPH&evidence&
administrace&dokladů&
roční&účetní&závěrka&
daňové&přiznání&DPH&
daňové&přiznání&DPPO&

1000& 3&500&Kč&

PROFESSIONAL&

Tato&služba&je&určena&pro&
malé&a&střední&podniky,&

plátce&DPH,&které&vykonávají&
výrobu&nebo&obchodní&i&jiné&
služby&na&mezinárodní&úrovni&
a&vlastní&investiční&majetek&

nebo&vedou&sklady.&

vedení&hlavní&účetní&knihy&
vedení&peněžního&deníku&

vedení&knihy&vystavených&faktur&
vedení&knihy&přijatých&faktur&
vedení&skladové&evidence&
vedení&evidence&majetku&
vedení&DPH&evidence&
administrace&dokladů&
roční&účetní&závěrka&
daňové&přiznání&DPH&
daňové&přiznání&DPPO&

služby&daňového&poradce&
(zpracování&DPPO&–&odklad&

daně)&

2000& 8&500&Kč&

Ceny nezahrnují aktivační poplatek ve výši 2000 Kč, který se platí s první fakturou na počátku 

poskytování služby. Faktury jsou vystavovány kvartálně. 
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Služby nad rámec balíčku:   

Účetní záznam                30 Kč 

 

Mzdový výkaz zaměstnance          250 Kč 

Registrace a deregistrace zaměstnance            250 Kč 

Roční zúčtování daně a odvodů zaměstnance        500 Kč 

 

Položka intrastat evidence               30 Kč 

Intrastat výkaz      1 500 Kč 

 

Přiznání k silniční dani     1 500 Kč 

 

Živnostník uplatňující výdaje procentem z příjmů 3 500 Kč1 

(daňové přiznání, přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ) 
 

Zpracování DPPO/DPFO daňovým poradcem  3 000 Kč   

(odklad daňové povinnosti do 1.7.) 
 

Zastupování na kotrole finančním úřadem - účetní    600 Kč 

Zastupování na kontrole - daňovým poradce  1 300 Kč 

 

Ostatní konzultace s účetní        600 Kč 

Ostatní konzultace s daňovým poradcem   1 300 Kč 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cena je platná pouze pro současný souběh maximálně dvou z uvedených aspektů, za zpracování každé další z 
   níže uvedených položek je účtován příplatek ve výši 1000 Kč: 
 

# Základ daně ze závislé činnosti (zaměstnání) – jeden zaměstnavatel 
# Základ daně ze závislé činnosti (zaměstnání) – každý další zaměstnavatel 
# Základ daně nebo ztráta z podnikání 
# Základ daně z kapitálového majetku 
# Základ daně nebo ztráta z pronájmu 
# Základ daně z ostatních příjmů 
# Společné zdanění manželů 

 
V případě, že máte příjem ze zahraničí, bude Vám cena služby určena individuálně dle náročnosti případu.  
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Účetní záznam je:    

vystavená nebo přijatá faktura, peněžní transakce, příjemka nebo výdejka skladu, roční odpis 

nebo vyřazení majetku, záznam DPH evidence, kurzový rozdíl k transakci a další transakce 

(zápočet, úrok, splátka, půjčka, interní účetní záznam, přecenění na reálnou hodnotu a další).  

 

Službu poskytuje naše dceřinná společnost Prague Business Accounting s.r.o., která není 

plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné. 


