
 

 

 

 

 

 

 

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: 

1 270 Kč za každou započatou hodinu času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami 

v příslušném kalendářním měsíci 

 

Varianta 2: 

859 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 

 

Varianta 3: 

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

v příslušném kalendářním měsíci 

- Podmínkou využití hodinové sazby dle varianty 3 

o je uzavření písemné smlouvy na dobu neurčitou za stejných podmínek a se stejným 

předmětem poskytovaných služeb jako u varianty 2, kdy 

o smlouva je uzavřena s osobou uvedenou v příloze tohoto ceníku 

 

 

Platí společně pro variantu 1 až 3: 

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 



 

Ceník společnosti JANDA Consulting s.r.o.  Stránka 4 z 7 

 

 

Časté dotazy: 

Jaké služby poskytujeme při vedení účetnictví a co klienti např. také 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 859 Kč (v případě varianty 3 pak 717 

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 859 Kč 

(u varianty 3 v sazbě 717 Kč) za každou započatou hodinu času stráveného v souvislosti s poskytovanými službami. 

 

Jaké služby můžeme poskytnout v rámci poradenské a konzultační činnosti, respektive co může být pro klienty přínosné: 

Poradenské služby v oblasti finančních záležitostí, podnikatelských aktivit, organizačních a ekonomických otázek v obchodních 

záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení a podobně včetně např. controllingu. 

 

Jaké služby můžeme poskytnout v rámci činnosti účetních poradců, respektive co může být pro klienty přínosné: 

Poradenství ve věcech vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů včetně např. kontroly účetnictví se 

zaměřením na správné vykázání výsledku hospodaření, zahrnující případně i doporučení, v čem postupovat výhodněji. 
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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 30. 12. 2022.  

Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 a nabytím účinnosti nahrazuje všechny předchozí ceníky. 
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Příloha 

Seznam osob, u nichž lze uplatnit odměnu za poskytované 

služby dle varianty 3 čl. I  
 

Osoba vykonává v příslušném kalendářním měsíci jako hlavní ekonomickou činnost některou 

z následujících činností  

(dle Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE): 

- 32.30 – Výroba sportovních potřeb 

- 47.64 – Maloobchod se sportovním vybavením 

- 85.51 – Sportovní a rekreační vzdělávání 

- 93.11 – Provozování sportovních zařízení 

- 93.12 – Činnosti sportovních klubů 

- 93.13 – Činnosti fitcenter 

- 93.19 – Ostatní sportovní činnosti 

 
Časté dotazy: 

Co konkrétně zahrnují výše uvedené činnosti: 
32.30 – Výroba sportovních potřeb 
Popis činnosti: 
Výroba sportovních a atletických potřeb (kromě sportovních oděvů a obuvi) 
Zahrnuje: 
- výrobu sportovních potřeb a vybavení pro sport pro hry v tělocvičně i venku, z jakéhokoliv materiálu:  

• tvrdé, měkké a nafukovací míče  
• rakety, pálky a golfové hole  
• lyže, vázání a hůlky  
• lyžařská obuv  
• malé plachetnice, vodní lyže, surfy, prkna na windsurfing  
• potřeby a vybavení pro sportovní rybaření včetně podběráků  
• lovecké potřeby, horolezecká výstroj atd.  
• kožené sportovní rukavice a sportovní pokrývky hlavy (kromě přileb)  
• plavecké bazény, brouzdaliště atd.  
• brusle, kolečkové brusle atd.  
• luky a kuše  
• vybavení tělocvičen, fitcenter nebo vybavení pro atletiku 

 

47.64 – Maloobchod se sportovním vybavením 

Zahrnuje: 
- specializovaný maloobchod se sportovními, kempinkovými a rybářskými potřebami, čluny a jízdními koly 
 

85.51 – Sportovní a rekreační vzdělávání 

Popis činnosti: 
Poskytování výuky ve sportovních aktivitách skupinám nebo jednotlivcům, například v táborech nebo prostřednictvím škol. 
Patří sem sportovní tábory s přenocováním i bez přenocování. Nepatří sem všeobecně vzdělávací školy, střední ani vysoké 
školy. Výuku lze provádět v nejrůznějších školicích zařízeních (ve svých prostorách, v prostorách klienta, ve vzdělávacích 
střediscích nebo v jiných prostorách). Výuka zařazená do této třídy je formálně organizovaná. 
Zahrnuje: 
- sportovní výuku (baseball, basketbal, kriket, fotbal atd.)  
- sportovní tábory  
- výuku a kurzy gymnastiky  
- výuku jezdectví v jezdeckých akademiích nebo školách  
- výuku plavání  
- výuku bojových sportů  
- výuku karetních her (např. bridže)  
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- výuku jógy  
- činnosti profesionálních sportovních instruktorů, cvičitelů, trenérů a koučů 
 

93.11 – Provozování sportovních zařízení 

Popis činnosti: 
Správa sportovních zařízení a poskytování personálu k jejich provozu. 
Zahrnuje: 
- provoz zařízení určených pro konání halových sportovních akcí nebo sportovních akcí pod širým nebem (tato zařízení mohou 
být otevřená, uzavřená nebo pouze zastřešená, mohou být vybavená sedadly pro diváky či nikoliv):  

• fotbalové, hokejové, kriketové a ragbyové stadiony  
• závodní dráhy pro automobilové závody, psí nebo koňské dostihy  
• plovárny a plavecké stadiony  
• atletické stadiony  
• zimní sportovní arény a stadiony  
• stadiony pro lední hokej  
• stadiony pro box  
• golfová hřiště  
• kuželkové dráhy  

- pořádání halových sportovních akcí nebo sportovních akcí pod širým nebem v rámci profesionálního nebo amatérského 
sportu ve vlastních sportovních zařízeních 
 

93.12 – Činnosti sportovních klubů 

Popis činnosti: 
Činnosti profesionálních, poloprofesionálních nebo amatérských sportovních klubů, které svým členům umožňují sportovní 
aktivity. 
Zahrnuje: 
- provoz fotbalových, bowlingových, plaveckých, golfových, boxerských klubů, klubů zimních sportů, klubů šachových, 
lehkoatletických, střeleckých a jiných 
 

93.13 – Činnosti fitcenter 

Zahrnuje: 
- činnosti fitcenter a klubů kulturistiky 
 

93.19 – Ostatní sportovní činnosti 

Zahrnuje: 
- činnosti producentů nebo pořadatelů sportovních akcí, s poskytnutím nebo bez poskytnutí sportovních zařízení  
- činnosti samostatných (nezávislých) sportovců, rozhodčích, časoměřičů, znalců atd.  
- činnosti sportovních lig a regulačních orgánů  
- činnosti spojené s propagací sportovních akcí  
- provoz závodních stájí  
- provoz honebních a rybářských revírů pro sportovní lov a rybolov  
- činnosti horských vůdců a průvodců  
- poskytování podpůrných služeb pro sportovní a rekreační lov a rybolov 
 

Bližší vysvětlení k jednotlivým činnostem lze případně nalézt ve Vysvětlivkách k NACE zveřejněné Českým statistickým úřadem 

přímý odkaz na Vysvětlivky: Podrobné vysvětlení činností dle NACE 
 
Jak se určí, co je hlavní ekonomickou činností: 

Hlavní ekonomická činnost je činnost, která se podílí největší měrou na tvorbě přidané hodnoty. 

Bližší vysvětlení lze nalézt na str. 9 Metodické příručky k NACE zveřejněnou Českým statistickým úřadem 

přímý odkaz na Metodickou příručku: Jak určit hlavní ekonomickou činnost  

 

 

https://www.czso.cz/documents/10180/23174387/vysvetlivky_cz_nace.pdf/f530ebeb-f949-40c7-a27d-f8888503d791?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/23174387/metodicka_prirucka_cz_nace_rev_2.pdf/e26ebee3-a5b2-48a1-a036-75e14cdb8944?version=1.0

