
 

 

 

 

 

 

 

CENÍK 
Obchodní společnosti JANDA Consulting s.r.o. se sídlem Náchodská 2681/3, 390 03 Tábor, 

IČO: 06263861, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 26493 (dále jen „společnost JANDA Consulting s.r.o.“) 

(dále jen „ceník“)
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Odměna za poskytované služby  
(Součástí poskytovaných služeb musí být i vedení účetnictví) 

 

Vedení účetnictví + Vedení evidence o zásobách + Zpracování mezd + Personalistika + Zpracování 

daňových tvrzení + Poradenská a konzultační činnost + Činnost účetních poradců + Služby v oblasti 

administrativní správy: 

 

Měsíční paušální odměna: 988 Kč 

Měsíční paušální odměna zahrnuje činnost v rozsahu 0 až 1 hodiny v kalendářním měsíci 

Odměna za činnost nad 1 hodinu v kalendářním měsíci: 988 Kč za hodinu 

(v kalendářním měsíci je za činnost nad 1 hodinu za každých započatých 15 minut počítána 1/4hodinové sazby) 

(Pokud však roční úhrn čistého obratu uvedený v posledním přiznání k dani z příjmů je vyšší než 1 976 000 Kč, 

odměna za poskytované služby nesmí činit za kalendářní měsíc méně než 0,05 % z tohoto obratu.) 

 

Co se počítá do času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami: 

Zahrnuto vždy: 

- Vedení účetnictví 

Zahrnuto v případě, že klient od nás tyto služby k vedení účetnictví požaduje: 

- Vedení evidence o zásobách (skladové evidence) 

- Zpracování mezd 

- Personalistika 

- Zpracování daňových tvrzení (daňových přiznání, hlášení, vyúčtování) 

- Poradenská a konzultační činnost 

- Činnost účetních poradců 

- Služby v oblasti administrativní správy 

Do času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami se vždy zahrnuje: 

o Komunikace s klientem v souvislosti s poskytovanou službou (např. osobní jednání, e-mailová a telefonická komunikace) 

o Čas strávený na pracovní cestě v souvislosti s poskytovanou službou (včetně cesty na místo a z místa plnění úkolů) 

o Ostatní čas strávený v souvislosti s poskytovanými službami 
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Cestovní a jiné náhrady 
 

 

Náhrada výdajů: 

Společnost JANDA Consulting s.r.o. bude mít nárok na náhradu výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním 

služeb (zejména na soudní či správní poplatky, cestovní náhrady, poštovné apod.). 

 

Cestovní náhrady při pracovní cestě:  

Při použití silničního motorového vozidla na pracovní cestě bude náležet sazba základní náhrady a náhrada výdajů za 

spotřebované pohonné hmoty ve výši dle zákoníku práce; při použití jiného dopravního prostředku bude náležet náhrada 

výdajů v prokázané výši. 

 

Náhrada za čas na pracovní cestě: 

Čas strávený na pracovní cestě bude počítán do času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami. 

 

 

 

Ceník byl vyhlášen dne 21. 12. 2020.  

Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021 a nabytím účinnosti nahrazuje všechny předchozí ceníky. 

 


