
 

 

 

 

 

 

 

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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Čl. I 

ODMĚNA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY  
 

Varianta 1: 

1 250 Kč za každou započatou hodinu času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami 

v příslušném kalendářním měsíci 

 

Varianta 2: 

875 Kč za každou započatou hodinu času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami 

v příslušném kalendářním měsíci 

- Podmínkou využití hodinové sazby dle varianty 2 je uzavření písemné smlouvy na dobu neurčitou 

(s možností ukončení nebo vypovězení dle čl. XIII obchodních podmínek) 

o Součástí smlouvy je vždy:  

▪ vedení účetnictví a poskytování souvisejících služeb (pro právnickou osobu), nebo  

▪ vedení daňové evidence a poskytování souvisejících služeb (pro fyzickou osobu) 

o Související služby, které mohou být součástí smlouvy (dle požadavku klienta) 

▪ Vedení evidence o zásobách (skladové evidence) 

▪ Vedení mzdové agendy 

▪ Vedení personální agendy 

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

navazujících na vedení účetnictví (vedení daňové evidence) 

▪ Poradenská a konzultační činnost 

▪ Činnost účetních poradců 
▪ Služby v oblasti administrativní správy 

 

Časté dotazy: 

Jaké služby poskytujeme při vedení účetnictví a co klienti např. požadují: 

Registrace na úřadech, jednání s úřady včetně kontrol, zpracování účetních závěrek, příprava podkladů pro valnou hromadu, 

správa datové schránky 

 

Je nějaká minimální částka za vedení účetnictví a poskytování souvisejících služeb (viz výše): 

Minimální měsíční odměna za vedení účetnictví a poskytování souvisejících služeb je 875 Kč a zahrnuje čas strávený 

v souvislosti s poskytovanými službami v příslušném kalendářním měsíci v rozsahu 0 až 1 hodiny; čas strávený v souvislosti 

s poskytovanými službami v příslušném kalendářním měsíci nad 1 hodinu je počítán v sazbě 875 Kč za každou započatou 

hodinu času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami. 

 

Platí společně pro variantu 1 a 2: 

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

- Samotný výkon činnosti, který je předmětem smlouvy 

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

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

- Ostatní čas strávený v souvislosti s poskytovanými službami 
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Čl. II 

CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY 
 

 

Služby poskytujeme zpravidla online (prostřednictvím internetu). 

Pokud by zejména ze strany zákazníka (klienta) nebo vyšší moci (např. státních orgánů) byla potřeba 

služby poskytnout mimo naše sídlo nebo provozovnu (kancelář, pracoviště), účtujeme následující 

cestovní náhrady: 

 

Náhrada výdajů: 

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

služeb (zejména na cestovní náhrady při pracovní cestě). 

 

Cestovní náhrady při pracovní cestě:  

Pokud nebude dohodnuto jinak, za pracovní cestu bude považována cesta v souvislosti s poskytovanou službou na místo a 

z místa plnění úkolů ze sídla společnosti JANDA Consulting s.r.o., včetně času stráveného na místě plnění úkolů. 

Pokud nebude dohodnuto jinak, za každý kilometr vzdálenosti ujetého na pracovní cestě bude společnosti JANDA Consulting 

s.r.o. náležet: 

- při použití silničního motorového vozidla: sazba základní náhrady a náhrada výdajů za spotřebované pohonné 

hmoty ve výši dle zákoníku práce 

- při použití jiného dopravního prostředku: 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 23. 9. 2022.  

Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022 a nabytím účinnosti nahrazuje všechny předchozí ceníky. 
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