
     

 

 

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

Příloha smlouvy o vedení účetnictví – ceník služeb v roce 2023. 

 Typ evidence Perioda 
platby 

Položka 
bez DPH 

Měsíční 
platby bez 

DPH 
 Podnikatel uplatňuje výdaje procentem z příjmu, není plátce DPH Měsíc 21 Kč 800 Kč 
 Podnikatel uplatňuje výdaje procentem z příjmu, je plátcem DPH Měsíc 21 Kč 1000 Kč 
 Podnikatel vede daňovou evidenci, není plátcem DPH Měsíc 21 Kč 1000 Kč 
 Podnikatel vede daňovou evidenci, je čtvrtletním plátcem DPH Měsíc 21 Kč 1500 Kč 
 Podnikatel vede daňovou evidenci, je měsíčním plátcem DPH Měsíc 21 Kč 1750 Kč 
 Účetní jednotka, není plátce DPH Měsíc 21 Kč 1500 Kč 
 Účetní jednotka, je čtvrtletním plátcem DPH  Měsíc 21 Kč 1500 Kč 
 Účetní jednotka, je měsíčním plátcem DPH  Měsíc 21 Kč 1750 Kč 
 

Paušální měsíční částka zahrnuje v ceně 50 zápisů měsíčně (600 za účetní období jeden rok) v hlavní knize účetní, 
peněžním deníku, případně evidenci příjmů. Nad tento počet je každá další položka zpoplatněna dle výše uvedené 
sazby. 

Mzdová evidence zahrnuje úkony uvedené v bodu II. smlouvy a činí 250 Kč měsíčně za každého pracovníka 
zaměstnavatele.   

Měsíční paušální poplatek, cena za položky a cena mzdové evidence zahrnuje zejména úkony popsané v bodu III. 
smlouvy. Nad rámec tohoto plnění jsou zpoplatněny následující úkony (služby): 

 Podklad pro daňové přiznání DPFO, plátce uplatňuje výdaje procentem z příjmu Jednorázově 1000 Kč 
 Podklad pro daňové přiznání DPFO, plátce vede daňovou evidenci Jednorázově 1500 Kč 
 Podklad pro daňové přiznání DPPO Jednorázově 2500 Kč 
 Sestava ročního přehledu (OSVČ) pro správu sociálního zabezpečení  Jednorázově 350 Kč 
 Sestava ročního přehledu (OSVČ) pro zdravotní pojišťovnu Jednorázově 350 Kč 
 Hlášení statistického sledování  Jednorázově 500 Kč 
 Odesílání daňových podání a hlášení prostřednictvím datové schránky zhotovitele Měsíčně 100 Kč 
 Podklad opravného daňového přiznání (DPFO,DPPO) Jednorázově 1500 Kč 
 Podklad opravného daňového přiznání DPH Jednorázově 600 Kč 
 Střediskové účetnictví (každé další středisko) Měsíčně 500 Kč 
 Ostatní administrativní činnosti  Hodina 500 Kč 
 Archivace – jeden vazač (pořadač) Měsíc 30 Kč 
 Zastupování před úřadem státní správy, správy sociálního zabezpečení, ZP apod. Hodina 500 Kč 
 Dopravné   Km 10 Kč 

 

V případě analytického sledování je k základnímu paušálnímu poplatku účtována 15 % přirážka. Cenu díla lze sjednat 
individuálně dle dohody objednatele a zhotovitele paušální částkou, případně procentem z čistého obratu. Každá 

tato ujednání tvoří samostatný dodatek smlouvy. 

 

V Českých Budějovicích __________________ 


