
Ceník: 

Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter. Na specifické případy 

Vám kalkulaci individuálně zhotovíme. 

Konkrétní cenová nabídka se odvíjí od velikosti účetní jednotky, počtu zpracovávaných 

účetních dokladů a také dle náročnosti zpracování účetních dokladů. Cena za vedení 

účetnictví či daňové evidence je obvykle stanovena měsíční paušální sazbou.  

Vedení účetnictví: 

Velmi malá účetní jednotka, neplátce DPH    od 2 000,- Kč/měsíc 
Malá účetní jednotka, plátce DPH (méně než 1 000 dokladů za rok) 5 000 – 10 000,- Kč/měsíc 
Střední účetní jednotka, plátce DPH (1 000 – 3 000 dokladů za rok) 10 000 – 15 000,- Kč/měsíc 
Větší účetní jednotka, plátce DPH (3 000 – 5 000 dokladů za rok) 15 000 – 20 000,- Kč/měsíc 
Velká účetní jednotka plátce DPH (více než 5 000 dokladů za rok) od 20 000,- Kč/měsíc 

 
Paušální měsíční sazba za vedení účetnictví zahrnuje rovněž zpracování přiznání k DPH vč. 
záznamní povinnosti a souvisejících výkazů (souhrnná hlášení, intrastat, apod.). Součástí 
měsíčního paušálu je také zpracování daňového přiznání k silniční dani a hlášení pro Český 
statistický úřad. 
V ceně je také zahrnuta příprava dokladů na případné kontroly ze strany finančního úřadu. 

Měsíční paušál neobsahuje cenu za roční účetní uzávěrku a přiznání k dani z příjmů 

právnických osob vč. příloh a vedení mzdové evidence. Ceny za tyto služby se účtují 

samostatně. 

 

Daňová evidence: 

Velmi malý rozsah, neplátce DPH    od 1 000,- Kč/měsíc 
Malý rozsah, plátce DPH (měně než 100 dokladů za rok) 1 000 – 3 000,- Kč/měsíc 
Střední rozsah, plátce DPH (100 – 500 dokladů za rok)  3 000 – 5 000,- Kč/měsíc 
Větší rozsah, plátce DPH (500 – 1 000 dokladů za rok)  5 000 – 8 000,- Kč/měsíc 
Velký rozsah, plátce DPH (více než 1 000 dokladů za rok) od 8 000,- Kč/měsíc 
 

Paušální měsíční sazba za vedení daňové evidence zahrnuje rovněž zpracování přiznání 
k DPH vč. záznamní povinnosti a souvisejících výkazů (souhrnná hlášení, intrastat, apod.). 
Součástí měsíčního paušálu je také zpracování daňového přiznání k silniční dani. 
V ceně je také zahrnuta příprava dokladů na případné kontroly ze strany finančního úřadu. 

Měsíční paušál neobsahuje cenu za rekapitulaci příjmů a výdajů a za přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob. Cena za tuto službu se účtuje samostatně. 

Cenu za jednotlivé položky lze stanovit dle počtu položek. V tomto případě je cena za 

položku od 25,- Kč do 40,- Kč. Cena se odvíjí od počtu zaúčtovaných položek a jejich 

složitosti. V tomto případě jsou veškeré složky, které zahrnuje paušál, účtovány samostatně. 



 

Zpracování daňových přiznání a přehledů: 

Konkrétní cena se stanoví individuálně v závislosti na rozsahu účetnictví, popř. daňové 
evidence, výši obratu, náročnosti zpracování a míře rizika. Cena zahrnuje i daňové 
poradenství a konzultaci v rozsahu dvou hodin. 
 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (jednoduchá problematika)  1 000 – 3 000,- Kč  
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (více druhů daní, vč. přehledů)  2 000 – 6 000,- Kč 
 
Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ A  od 2 000,- Kč 
Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ B  od 3 000,- Kč 
Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění   800,- Kč 
Přehled o příjmech a výdajích pro sociální zabezpečení   800,- Kč 
 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob (stálí klienti)    5 000 – 8 000,- Kč 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob (předloženého účetnictví)  od 10 000,- Kč 
Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob vč. příloh  od 6 000,- Kč 
 
Přiznání k dani silniční (počet aut 1 – 2)  600,- Kč/auto  
Přiznání k dani silniční (počet aut 3 – 5)  400,- Kč/auto  
Přiznání k dani silniční (počet aut 5 – 10) 300,- Kč/auto 
Přiznání k dani silniční (více než 10 aut)  250,- Kč/auto 
 
Přiznání k dani z přidané hodnoty  od 500,- Kč 
Přiznání k dani z nemovitosti   od 4 000,- Kč 
Přiznání k dani z převodu nemovitosti  od 3 000,- Kč 
Přiznání k dani dědické, darovací  od 2 000,- Kč 

 
 
Mzdová evidence: 
 
Zpracování mezd jednoho zaměstnance (u firmy do 10 zaměstnanců)  250,- Kč/měsíc 
Zpracování mezd jednoho zaměstnance (u firmy nad 10 zaměstnanců)  200,- Kč/měsíc 

 
Měsíční paušál zahrnuje přihlášení a odhlášení zaměstnance do evidence OSSZ a ZP, roční 
zúčtování daně ze závislé činnosti. Příprava podkladů pro kontroly mzdové evidence na OSSZ 
a ZP vč. účasti na těchto kontrolách. 
 
 
Daňové a účetní poradenství: 
 
Cena za 1 hodinu daňového poradenství  od 1 500,- Kč/hodina 
Cena za 1 hodinu účetního poradenství   od 1 000,- Kč/hodina 

 
 
Ke všem cenám je účtována daň z přidané hodnoty. 
Konkrétní cenovou nabídku si, prosím, vyžádejte na emailové adrese info@btsprague.cz 

mailto:info@btsprague.cz

