
položka obsah položky
1 Odměna za konzultaci (daňově právní a účetní poradenství) 500-1200 dle složitosti za každou započatou hodinu
2 Odměna za konzultaci v sídle klienta  (daňově právní a účetní poradenství) 600-1500 dle složitosti za každou započatou hodinu

3
Zastupování klienta před správcem daně (jednání na úřadě, účast při daňové kontrole,
účast na vytýkacím řízení atd.)

500 za každou započatou hodinu

4
Daňově právní a účetní rozbor problému (prostudování písemných podkladů a ústních
informací, písemný rozbor problematiky, stanovisko včetně návrhu řešení či možných
variant řešení) 

300-5000 dle složitosti

5 Daňový audit od 2000 dle složitosti

6 Uplatnění řádného opravného prostředku 500-7000 dle složitosti
7 Uplatnění mimořádného opravného prostředku 1000-10000 dle složitosti
8 Sepsání žádosti či jiný písemný úkon 200-5000 dle složitosti

9 Daňové přiznání - daň z příjmů fyzických osob    1000-10000 dle složitosti DP
10 Daňové přiznání - daň z příjmů právnických osob    2500-40000 dle složitosti DP
11 Daňové přiznání - silniční daň      250-5000 dle počtu vozidel
12 Daňové přiznání - daň z nemovitosti    1000-7000 dle počtu nemovitostí
13 Daňové přiznání - daň z převodu nemovitosti, daň darovací, daň dědická    800-2000 dle složitosti DP
14 Daňové přiznání - daň z přidané hodnoty      500-6000 dle složitosti DP
15 DPH - Souhrnný přehled 500

16 Sestavení přehledu pro zdravotní pojišťovnu 900
17 Sestavení přehledu pro OSSZ 900

18 Převzetí daňové evidence od 500 dle složitosti
19 Vedení daňové evidence neplátce DPH 15 za 1 položku peněžního deníku, minimálně však 300 Kč
20 Vedení daňové evidence plátce DPH 20 za 1 položku peněžního deníku, minimálně však 400 Kč

21 Převzetí účetnictví od 1000 dle složitosti
22 Vedení účetnictví neplátce DPH (včetně sestavení účetní závěrky) 20 za 1 položku v účetním deníku, minimálně však 1000 Kč
23 Vedení účetnictví plátce DPH (včetně sestavení účetní závěrky) 25 za 1 položku v účetním deníku, minimálně však 2000 Kč
24 Sestavení účetní závěrky na základě účetnictví vedené klientem 1000-5000 dle složitosti
25 Sestavení vnitřních směrnic o účtování 5000

26
zpracování mzdy jednotlivce a personální agenda (včetně vystavení jednoduchých 
pracovních smluv) - pouze malé organizace

200 za jednoho zaměstnance měsíčně

27
Daňově právní stanoviska k přechodům bytů a ostatních nemovitostí do osobního 
vlastnictví

200-1000 dle podrobnosti

28
Stanoviska k hospodaření bytových družstev, bytových společností s ručením omezení a 
společenství vlastníků bytových jednotek

200-3000 dle složitosti

29 Zpracování finančních podkladů pro banku za účelem poskytnutí úvěrů 500-2000 dle složitosti

od 1000
v případě bytových družstev, bytových společností s ručením 
omezeným, společenství vlastníků bytových jednotek a v případě 
fyzických osob - vlastníků nemovitostí

od 5000 v případě ostatních fyzických a právnických osob

Při poskytování daňového poradenství je možno podle velikosti klienta dohodnout pevný
měsíční paušál zahrnující veškeré služby daňového poradce (daňové poradenství, odklady
placení daně, opravné prostředky, účetní závěrky a daňová přiznání, zastupování, vedení
účetnictví či daňové evidence, hmotná odpovědnost, správní žaloby, písemná stanoviska
atd.) včetně pracovní pohotovosti daňového poradce poskytnout radu na vyžádání
klienta.Tento pevný měsíční paušál se stanovuje vždy na účetní období dopředu a nemění
se, i kdyby měly úkony, které daňový poradce pro klienta provede, tento paušál
přesáhnout.

30

V případě klient ů Agentury BYT, spol. s r. o. činí sleva na veškeré výše uvád ěné položky 20%. Tato sleva se rovn ěž vztahuje na vlastníky, družstevníky a spole čníky klient ů Agentury
BYT, spol. s r. o.

Orienta ční cena v K č


