
C e n í k     s l u ž e b
Penz a Hadraba v.o.s.., Novohradská 21, 370 01 České Budějovice

Penz a Penzová s.r.o.,  Luční 312, 370 08 Staré Hodějovice
platný od  1. 1. 2021

3
Zpracování účetní evidence podvojným způsobem a zpracování daňové evidence

1) Zavedení účetní evidence při zahájení  činnosti, resp. zavedení účetnictví k 1.1. běžného roku,
stanovení oběhu a zabezpečení účetních dokladů podnikatele, zpracování počáteční rozvahy 

podnikatele

840,- Kč

2) Úhrada za manuální zpracování dat
. třídění prvotních dokladů a jejich označení

. manuální zadání předkontací do účetního (peněžního) deníku

4,- Kč za řádek účetního ( peněžního ) deníku

3) Úhrada za vyhotovení měsíční (roční ) závěrky
doložené tiskem veškerých účetních sestav

240,- Kč

4) Úhrada stanovená podílem z tržeb podnikatele

měsíční (roční) obrat tržeb v tis. Kč úhrada v Kč

do 100 1,9%

100 až 300 1 920,- Kč + 1,2 % z částky nad 100 tis.

300 až 600 4 320,- Kč + 0,72 % z částky nad 300 tis.

600 až 1 000 6 480,- Kč + 0,6 % z částky nad 600 tis.

nad  1 000 8 880,- Kč + 0,48 % z částky nad  1 000 tis.

Zpracování mezd

Vedení mzdové agendy a měsíční zpracování mzdových podkladů a evidence
150,- Kč na jednoho pracovníka za měsíc

Zpracování daňových přiznání



1) Přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně povinných příloh.
Minimální cena  6 000,- Kč. Případné navýšení pro náročnost bude projednáno 
samostatně před zpracováním daňového přiznání.
2) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně povinných příloh.
Minimální cena  2 880,- Kč. Případné navýšení pro náročnost bude projednáno 
samostatně před zpracováním daňového přiznání.

3) Přehled  OSVČ pro Okresní správu sociálního zabezpečení

360,- Kč za jeden Přehled

4) Přehled  OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

360,- Kč za jeden Přehled

5) Přiznání k silniční dani

600,- Kč za jedno přiznání

6) Vyúčtování záloh daně ze závislé činnosti a srážkové daně

600,- Kč za jedno přiznání

7)  Přiznání k dani z přidané hodnoty

360,- Kč za jedno přiznání

Ekonomické, finanční a statistické přehledy

1) Ekonomické podklady pro poskytnutí (obnovení bankovního úvěru)

3 600,- Kč za jeden úvěr

2) Statistické přehledy

a) roční - 1 200,- Kč.
b) čtvrtletní  - 240,- Kč
c) měsíční -  120,- Kč.

3) Ostatní finanční a ekonomické služby

Dle časové náročnosti se sazbou 600,- Kč na jednu hodinu.

V Českých Budějovicích 16.9.2020

Penzová Olga Ing. Penz František
Penz a Hadraba v.o.s. Penz a Penzová s.r.o.


