
Od 1.1.2013
Pozn: 

Ceny bez DPH
STANDART COMFORT EXCLUSIVE

1 Vedení účetnictví

110 Účetnictví-min.paušál Kč/měs (obsahuje 150 úč.položek)
120 Daň.evidence-min.paušál. Kč/měs (obsahuje 100 úč.položek)

od do
130 Účetnictví-položky Kč/pol.
140 Daň.evidence-položky Kč/pol.

150 Účetní služby Kč/hod
160 Účetní poradenství Kč/hod
170 Ostatní administrativní činnost Kč/hod
180 Zastupování GPM Kč/měs

2 Personalistika
210 Mzdová agenda-paušál Kč/měs (obsahuje do 5 osob)
220 Mzdová agenda-HPP nižší náročnost Kč/os./městaké DPP+zúčt.daně
230 Mzdová agenda-HPP střední náročnost Kč/os./měs
240 Mzdová agenda-HPP vysoká náročnost Kč/os./měs
250 Ostatní činnosti - personalistika Kč/hod.
260 Mzdová agenda-poradenství Kč/hod.

Uvedený ceník obsahuje ceny nejběžnějších služeb. S ohledem na fakt, že většina našich služeb je individuálně 
nastavena pro každého zákazníka, nelze zde postihnout celou širokou škálu nabízených služeb. Velice rádi Vám na 
základě poptávky zpracujeme individuální nabídku.

Vedení účetnictví sjednáváme  obvykle jako paušální službu. Cena je stanovena dle rozsahu a obsahuje 
běžné účetní služby. V ceně je zahrnuto zpracování evidence a přiznání k DPH, roční účetní uzávěrka a 
zpracování
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3 Daňové poradenství
310 Daňové poradenství - CZ Kč/hod.
320 Daňové poradenství - EU Kč/hod.

4 Daňová přiznání  +sazba  3.x.
410 Daň z příjmů FO - v rámci paušálu nad 3 hodiny
411 Daň z příjmů FO nad 3 hodiny
420 Daň z příjmů PO - v rámci paušálu nad 4 hodiny
421 Daň z příjmů PO nad 4 hodiny
430 Silniční daň nad 1 hodinu
440 Daň z nemovitostí nad 1 hodinu
450 Daň z převodu nemovitostí nad 1 hodinu
460 Daň darovací nad 1 hodinu

5 Korporátní služby
510 Změna sídla vč. Notářského zápisu
511 Změna sídla - bez notářského zápisu
520 Založení společnosti s r.o.
530 Založení akciové společnosti
540 Změna statut. orgánů/společníků
550 Fúze společnosti individuálně
560 Štěpení společnosti individuálně
570 Změna ve struktuře spol. bez notářského zápisu Kč/hod

6 Znalecké posudky
610 Znalecký posudek - státní orgány Kč/hod
620 Znalecký posudek - soukromé subjekty Kč/hod
630 Znalecká vyjádření, ostatní Kč/hod

7 Ostatní
710 Smlouvy dle obchodního zákona Kč/hod
720 Smlouvy dle občanského zákona Kč/hod
730 Ostatní smlouvy Kč/hod
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