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Vážený kliente, 
považujeme za vhodné popsat okolnosti, které nás směrovaly k úpravám cen za námi poskytované 
služby, byť je nám jasné, že mnoho z uvedených informací znáte a mnohdy denně zažíváte. Pozitivní 
pohled na toto sdělení může být v nahlédnutí do fungování našich kanceláří. 
 
Na rozdíl od obvyklé cenové politiky účetních kanceláří má u nás klient v paušální ceně skutečně všechny 
úkony, nejen zpracování dokladů, zpracování a podání ročních závěrek, poradenství apod., ale i nespočet 
úkonů, které činíme bez jeho vědomí v jeho prospěch, ale mimo základní náplň služeb, které jsou v 
našem oboru nezbytné, mnohdy nad rámec smluvního rozsahu služeb. 
Pro představu o rozsahu této podpory našeho klienta uvádíme např. poskytování sídla, zajištění 
živnostenských oprávnění, registrace na příslušných úřadech, rozvoz dokladů, obsluha datových 
schránek, přebírání a distribuce pošty, výpočty cestovních příkazů, zpracování statistických výkazů, 
zastupování na Živnostenském úřadě, Celním úřadě, Finančním úřadě, hostování ekonomického systému 
zdarma… 
 
Pro splnění legislativou požadovaných procesů, zajištění produktivity naší práce a poskytnutí komfortu 
klientům při využívání našich služeb musíme investovat nemalé částky do IT. Všechny námi využívané 
systémy jsou maximálně aktuální, licencované a hardware obnovovaný s ohledem na jeho výkonnost v 
kontextu uvedených potřeb. 
 
Abychom tento servis zajistili, podílí se na obsluze klienta stále více kolegů s různými odbornostmi, neboť 
podnikatelské prostředí je stále komplikovanější a to nejen po straně obchodní, ale i po straně legislativní.  
Problematika se u nás konzultuje interně a ke klientovi potom jde již plnohodnotně zpracovaná reakce se 
zohledněním všech relevantních specifik a s maximální odpovědností. 
Téměř každý vedoucí se mimo běžnou podporu svého týmu a klientů specializuje na specifickou 
odbornost, protože nelze po žádném odborníkovi požadovat, aby v současném stavu legislativy obsáhl 
komplexní problematiku našeho oboru.  
V minulých letech jsme nárůst náročnosti výkonu naší profese dorovnávali růstem produktivity práce, 
která však během posledních měsíců dosáhla téměř svého maxima. 
 
Každý náš pracovník je však odborníkem v oboru, kde je jednak tlak na výši mzdy a jednak snadno 
existující konkurence bez jakýchkoliv legislativních omezení, která přetahuje nedostatkové odborníky 
mnohdy i za cenu prodělku.  
Pro udržení nebo získání odborníků do našich kanceláří je tedy třeba vynakládat stále vyšší a vyšší osobní 
náklady.  
 
Pro rok 2018 dokonce očekáváme zřejmě jedno z největších administrativních zatížení za poslední roky, 
tedy nabytí účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation = 
GDPR). 
 
Rádi bychom pro Vás byli i do budoucna stabilním, důvěryhodným a spolehlivým partnerem a těšíme se 
na další spolupráci. 
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