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                                                                                                        V!Pardubicích dne 28.11.2022 

Oznámení o zm!n! ceníku slu"eb od 1.1.2023 

Vá"ená paní, vá"en# pane, 

dovolujeme si Vám oznámit v souladu s p$íslu%n#mi ustanoveními Smlouvy o zpracování administrativn& ú'etnick#ch prací, "e 

po'ínaje 1.1.2023 dochází ke zm&n& ceny na%ich slu"eb. P$ílohou Vám zasíláme nov# ceník, kter# je také uve$ejn&n na na%ich 

webov#ch stránkách www.porfina.cz v sekci Aktuality. 

K nav#%ení cen na%ich slu"eb p$istupujeme ve snaze o zachování kvality poskytovan#ch slu"eb. Reagujeme jím sou'asn& na 

v#znamn# plo%n# r(st na%ich náklad(. 

U slu"eb sjednan#ch pau%ální 'ástkou Vás budeme kontaktovat s návrhem úpravy ceny ve vazb& na sjednanou infla'ní dolo"ku a 

meziro'ní zm&nu rozsahu zpracovávaného ú'etnictví. 

V p$ípad& jak#chkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. 

D&kujeme Vám za pochopení a t&%íme se na dal%í spolupráci. 

S pozdravem 

……………….………… 
Ing. Václav Strnad 
jednatel spole'nosti PORFINA spol. s r.o.
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Položka Název položky – služba Cena od 1.1.2023
1. Daňová evidence
1.1 vedení daňové evidence položka 26,- Kč
1.2 zpracování přehledů o příjmech a výdajích / majetku a závazcích přehled
1.3 zpracování přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro potřeby zdravotní pojišťovny a OSSZ přehled

Příplatek k pol. 1.1.
- vedení středisek, činností, zakázek 10 %

2. Účetnictví
2.1 vedení  účetnictví
2.1.1 - do 100 zápisů v hlavní knize (v příslušném měsíci) vč. položka 35,- Kč
2.1.2 - za další zápis v hlavní knize nad 100 zápisů (v příslušném měsíci) položka 21,- Kč
2.2 zpracování finančních výkazů (výkaz zisku a ztrát, rozvaha) ks
2.3 zpracování přílohy k účetní závěrce ks

Příplatky k pol. 2.1.1., resp. 2.1.2
- vedení středisek, činností, zakázek 10 %

3. Mzdová a personální agenda
3.1 vedení mzdové a personální agendy (zahrnuje veškeré níže uvedené činnosti uvedené pod 3.2.1. až 3.2.5.) osoba 290,- Kč

3.2.1
vedení mzdové a personální agendy (zahrnuje zpracování mezd a podkladů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, vedení osobní složky 
zaměstnance) osoba 230,- Kč

3.2.2 zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti ks 600,- Kč
3.2.3 zpracování ročního vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvl. sazby daně z příjmu fyzických osob ks 600,- Kč
3.2.4 oznámení o nástupu (skončení) do zaměstnání ks 240,- Kč
3.2.5 zpracování ročního zúčtování daně ze závislé činnosti osoba 120,- Kč
3.3 účast na kontrolách, ostatní činnosti hodina 600,- Kč

Příplatky k pol. 3.1.., resp. 3.2.1 
- pro osoby ve směnném a nepřetržitém provozu, zpracování úkolových a hodinových mezd osoba + 30,- Kč                          
- pro osoby s exekucí osoba + 30,- Kč                          

4. Sklady
4.1 vedení skadové evidence hodina 600,- Kč



5. Daňová přiznání
zpracování

5.1  - daňového přiznání k dani z přidané hodnoty ks 600,- Kč/h, min. 600,- Kč
5.2  - kontrolního hlášení ks 600,- Kč/h, min. 600,- Kč
5.3  - daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob (zahrnuje pol. 1.2 a 1.3) od 4 000,- Kč
5.4.1  - daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (zahrnuje pol. 2.2 a 2.3) - mikro ú.j. od 5 000,- Kč
5.4.2  - daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (zahrnuje pol. 2.2 a 2.3) - malá ú.j. od 6 500,- Kč
5.4.3  - daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (zahrnuje pol. 2.2 a 2.3) - střední a velká ú.j. od 9 500,- Kč
5.5  - daňového přiznání k silniční dani ks 600,- Kč/h, min. 600,- Kč
5.6  - daňového přiznání k dani z nemovitých věcí ks 600,- Kč/h, min. 600,- Kč

6. Ostatní výše neuvedené práce administrativně-účetního charakteru
Zahrnuje např. zastupování klienta před úřady státní správy v rozsahu poskytovaných služeb, zpracování směrnic, pracovních smluv, ostatní 
administrativně-účetní práce výše neuvedené hodina 600,- Kč

7. Ekonomické poradenství
Zahrnuje činnosti od zpracování požadovaných rozborů a analýz (kalkulace, pro potřeby průběžného hodnocení výsledků hospodaření) přes 
zpracování podkladů pro finanční instituce a zajištění optimálního financování až po řízení ekonomického útvaru společnosti

Individuálně dle rozsahu 
poskytovaných služeb

8. Ostatní
vzdálený přístup do programu POHODA (za každý započatý rok) ročně 1 500,- Kč
poštovné ve výši vynaložených nákladů

zasílání/odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky klienta měsíčně
Individuálně dle rozsahu 

poskytovaných služeb


