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Ceník účetního poradenství a zpracování mezd 

Základní ustanovení 

- Společnost ARSTAS, s. r. o. vydává tento ceník účetního poradenství a zpracování mezd, 

který nabývá účinnosti 1. srpna 2022. 

- Případné změny tohoto ceníku budou klientovi oznámeny alespoň tři měsíce před 

jejich účinností.  

- Všechny částky jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, společnost ARSTAS, s.r.o. 

není plátcem daně z přidané hodnoty. 

- Hodinové sazby se fakturují s přesností na započaté čtvrthodiny.  

- Plné moci jsou již v cenách obsaženy.  

Běžné účetní poradenství 

- Účetní poradenství, které není sjednáno v paušální částce, se oceňuje na 1 500 Kč za 

60 minut. 

- Účetní poradenství může probíhat buď osobně nebo po domluvě i online (telefonicky 

nebo e-mailem). 

Paušál za vedení účetnictví 

- Minimální měsíční odměna poradce, který zpracovává účetnictví klienta, činí 1 500 Kč. 

- Jestliže počet účetních zápisů v měsíci nepřekročí 100 účetních zápisů, aplikuje se 

minimální měsíční odměna.  

- V případě, že počet účetních zápisů překročí v měsíci 100, stanoví se cena individuálně.   

- Za vyhotovení účetních, ekonomických, statistických a dalších výkazů se aplikuje 

hodinová sazba 750 Kč.  

Ostatní ujednání  

- Při komunikaci s finančním úřadem (například z důvodu daňové kontroly) se aplikuje 

hodinová sazba poradce ve výši 1 500 Kč. 

- V případě jiných činností, které nejsou taxativně vymezeny výše, se cena stanoví 

individuálně.  
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Mzdová agenda 

- Minimální měsíční odměna poradce, který zpracovává mzdy klienta, činí bez ohledu na 

počet zaměstnanců, 300 Kč. 

- Cena za jednu mzdu podléhající pojistným odvodům činí:  

Počet zaměstnanců Sazba za zaměstnance v Kč 

do 20 300 

od 21 do 50 250 

50 a více individuální domluva 

 

- Přihlášení/odhlášení zaměstnance na příslušné úřady se oceňuje částkou 250 Kč za 

zaměstnance.  

- Přihlášení/odhlášení zaměstnavatele na příslušné úřady se oceňuje částkou 300 Kč za 

zaměstnance.  

- Přihlášení/odhlášení cizince na příslušné úřady se oceňuje částkou 350 Kč za 

zaměstnance.  

Roční výkazy  

- vyúčtování zálohové daně za zaměstnavatele se oceňuje částkou 800 Kč za 

zaměstnavatele. 

- vyúčtování srážkové daně za zaměstnavatele se oceňuje částkou 600 Kč za 

zaměstnavatele. 

- evidenční list důchodového pojištění se oceňuje částkou 100 Kč za zaměstnance 

- roční zúčtování se oceňuje částkou 200 Kč za zaměstnance 

Ostatní ujednání  

- Při komunikaci s finančním úřadem (například z důvodu daňové kontroly) se aplikuje 

hodinová sazba poradce ve výši 1 500 Kč, v této hodinové sazbě se fakturuje 

s přesností na započaté čtvrthodiny.  

- V případě jiných činností, které nejsou taxativně vymezeny výše se cena stanoví 

individuálně.  

 


