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CENY ÚČETNÍCH SLUŽEB 
 

 

Svaz účetních České republiky, z.s. prostřednictvím Výboru pro otázky účetní profese, který 

je poradním orgánem Výkonného výboru Svazu účetních ČR, provedl v roce 2016 průzkum 

za účelem zjištění tržní ceny externě poskytovaných účetních služeb – konkrétně služeb 

vedení finančního účetnictví, vedení daňové evidence a zpracování mzdové a personální 

evidence. Cílem bylo získat zejména povědomí o cenové úrovni poskytovaných služeb. 

Abychom účetním pomohli aktuálně stanovit výši ceny svých služeb, navázali jsme se na 

uvedený průzkum a vytvořili jsme kalkulační vzorec, s jehož pomocí si můžete nejen spočítat 

relevantní cenu své práce, ale získáte též podklad na obhajobu cenové politiky vůči klientům. 

Při výpočtu je třeba vzít v potaz nejenom vlastní náklady ve vztahu k fondu pracovní doby, 

ale přihlédnout též k rezervám pro případ nemoci či dovolené.  

 

 

KALKULAČNÍ VZOREC – ÚČETNÍ PRÁCE NA TRHU 

– návrh možného řešení minimálního kalkulačního vzorce 

 

 

Položka Ocenění JAK? 

Ocenění práce Základní varianta: Hrubá mzda účetního v regionu – 

využitelné údaje statistik úřadů práce 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky 

Tato hrubá mzda převedena násobkem 1,34 na superhrubou 

mzdu 

Variantně: OSVČ mohou místo násobku započítat odváděné 

daně z příjmů a fakticky zaplacené pojistné na zdravotní a 

sociální pojištění 

Nájem prostor vč. energií Dle vlastní nájemní smlouvy 

Při podnikání doma nezapomeňme související spotřebu 

energií a využití prostor ocenit pro kalkulaci „náklady 

příležitosti“ nebo poměrnou částí odpisů 

Telefony Nutné minimálně 1 telefonní číslo – skutečné hovorné, 

ocenění neomezeného měsíčního tarifu 

Internet Pro vedení účetnictví ve vztahu k podáním nezbytné – nutné 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky
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kvalitní internetové připojení – v cenách poskytovatelů 

Amortizace vybavení Co potřebujeme k výkonu profese 

- Minimálně nábytek – pracovní stůl a židle, sezení pro 

klienta, kancelářské skříně… 

- Technika – počítač, notebook, mobilní telefon 

- Motorové vozidlo 

Amortizace rozpočítat dle předpokládané doby použití, např. 

na 3 roky 

Software Při pořízení nákupem 

- Amortizace na předpokládanou dobu použití, např. 5 let 

- Roční aktualizace 

Případně – měsíční poplatky – pokud je software nájmem 

Náklady na archivaci Fyzický archiv – souvisí s nájmem, případně poplatky 

archivu 

Elektronický archiv – nezbytné! – vlastní zálohovací 

zařízení – amortizace, příp. externí úložiště, zpravidla 

poplatek dle smlouvy 

Profesní pojištění Doporučeno – profesní pojištění odpovědnosti za škodu, 

pojištění majetku (kanceláře), pojištění věcí převzatých. 

Ocenění dle pojistné smlouvy 

Profesní vzdělávání V ocenění min. v časové dotaci běžného kontinuálního 

profesního vzdělávání  – 40 hodin ročně, což zpravidla není 

dostačující – ocenit v reálně vynaložených výdajích 

Neopomenout související cestovní náhrady 

Odborné publikace, časopisy 

Kancelářský materiál Dle skutečné spotřeby – zejména tonery, kancelářský papír, 

archivační potřeby – záleží, zda jsou součástí paušálu či zda 

je kancelář přeúčtuje klientům 

Inzerce a vztahy s veřejností 

(PR) 

Amortizace webových stránek dle předpokládané doby 

používání, např. 5 let 

Zpravidla minimálně zveřejnění v základních informačních 

serverech – Seznam, Google -  skutečné výdaje 

Cestovní náklady Cestovné, silniční daň, spotřeba pohonných hmot, 

související poplatky a pojistné s provozem vozidla 

Členské příspěvky Povinné členství 

Dobrovolné členství – zázemí profesní organizace, podpora, 

garance 

Oblečné S etikou profese souvisí reprezentativní oděv, vhodná 

kalkulace dle směrnice 

Bankovní poplatky Ve skutečné výši 
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PŘEVOD OCENĚNÍ NA HODINU PRÁCE  

1) Položky v ocenění sjednotit na roční hodnotu 

2) Rok má dle plánovacího kalendáře 2017 při osmihodinové pracovní době 2000 

pracovních hodin bez placených svátků 

3) Časový fond třeba krátit  

a. Dovolená – dle zákoníku práce min. 20 dní, tj. 160 hodin 

b. Rezerva na nemoc – 10 dní, min. tj. 80 hodin 

4) Krácený fond 1760 hodin. 

5) Krácený fond je faktická práce, nutné ale zohlednit časový prostor pro 

a. Administrativní práce kanceláře, vč. případně vedení vlastního účetnictví 

b. Vedení spisu klienta, příp. i vymáhání pohledávek 

c. Vzdělávání 

d. Plnění profesních povinností – etický kodex, hlášení KPV 

Tzn. kalkulovat max na 80 % kráceného fondu (kvalifikovaný odhad) 

 

Tj. Roční náklady / 1 408 hodin = hodinová sazba 

 

 

Mgr. Ing. Magdaléna Králová 

viceprezidentka Svazu účetních České republiky, z.s 

předsedkyně Výboru pro otázky výkonu účetní profese 

 


