Nabídka služeb
Poskytujeme poradenské služby jednotlivě či v celých souborech individuálně sestavených
podle potřeb klienta. Zajišťujeme přímý výkon činnosti našimi pracovníky formou outsourcingu
nebo poradenstvím - „jak na to“. V oblasti vzdělávání pořádáme kurzy a semináře na témata,
která vychází z poskytovaných poradenských služeb. Dále klientům poskytujeme informační
servis formou Newsletteru, kde je pravidelně informujeme o novinkách z oblasti ekonomiky a
právních předpisů. Součástí je i přehled pořádaných vzdělávacích akcí.

Komplexní služby v oblasti daní
Zajišťujeme registraci klientů u správců daně, zpracování daňových přiznání a dalších hlášení
k jednotlivým typům daní a jejich odeslání na příslušný finanční úřad. Zastupujeme klienty vůči
správcům daně při kontrolách a dalších řízeních. Zpracováváme pro klienty daňové strategie
včetně mezinárodního zdanění a doporučujeme vhodný postup z hlediska optimalizace
daňových povinností našich klientů.
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Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob
Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň vybíraná srážkou dle zvláštní sazby daně
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Daň z nabytí nemovitých věcí
Spotřební daně

Účetnictví a daňové evidence
Zpracováváme účetnictví pro soukromý, veřejný a neziskový sektor, Účetnictví zpracováváme
jak v našich informačních systémech, tak i prostřednictvím dálkového připojení k účetnímu
softwaru klienta. Podklady nám klienti mohou předávat v papírové i elektronické podobě a
stejnou cestou obdrží požadované výstupy. Pomáháme klientům s implementací a nastavením
jejich účetních softwarů dle jejich aktuálních potřeb. V neposlední řadě poskytujeme odborné
konzultace k aktuálním účetním otázkám.
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Převzetí dokladů a jejich formální kontrola
Zaúčtování jednotlivých účetních operací
Tvorba rozpočtu a sledování jeho čerpání
Zpracování řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek
Sestavení účetních výkazů (podle kategorie a typu účetní jednotky)
Zpracování přílohy k účetní závěrce a podkladů pro výroční zprávu
Tvorba směrnic
Inventarizace majetku a závazků
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Archivace účetních dokladů
Zveřejnění účetní závěrky, je-li vyžadováno
Předání účetních výkazů na MF (veřejný sektor)
Zpracování statistických výkazů
Zpracování podkladů pro banky a další finanční instituce

Mzdy, zdravotní a sociální pojištění
Zpracováváme pro klienty mzdy a platy včetně přehledů pro Českou správu sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Podklady nám klienti mohou předávat v písemné i
elektronické podobě a stejnou cestou obdrží požadované výstupy. Poskytujeme konzultace
v oblasti mezd, zdravotního a sociálního pojištění a zastupujeme klienty při kontrolách u České
správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.
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Přihlášky a odhlášky u ČSSZ a zdravotních pojišťoven
Zpracování mezd a platů
Vedení mzdových listů
Odesílání přehledů na ČSSZ a zdravotní pojišťovny
Zpracování platebních příkazů a odesílání mezd a platů včetně odvodů
Dávky nemocenského pojištění
Pracovní úrazy a úrazové pojištění zaměstnanců
Zpracování a odesílání evidenčních listů důchodového pojištění
Potvrzení o příjmech ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovna pro OSVČ
Zpracování statistických výkazů

Personální poradenství
Zpracováváme pro klienty kompletní personální dokumentaci, případně jim připravíme vzory
personálních dokumentů tak, aby odpovídaly aktuálním právním předpisům. Poskytujeme
konzultace v oblasti personalistiky, vytváříme systémy odměňování a zastupujeme klienty při
kontrolách před Státním úřadem inspekce práce a Úřadem práce.
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Smlouvy o výkonu funkce
Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
Dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty
Evidence pracovní doby
Mzdové a platové výměry
Minimální a zaručená mzda
Platové třídy a stupně
Systémy odměňování
Cestovní náhrady

•
•
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Překážky v práci
Rozvázání pracovního poměru
Stanovení odstupného

Veřejnosprávní kontroly hospodaření
Naše společnost se zaměřuje na poradenskou činnost v rámci veřejnosprávních kontrol
hospodaření jak na straně kontrolujícího, tak na straně kontrolované organizace. Nabízíme
kontrolu zaměřenou na zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti a
účinnosti pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činnosti organizace.
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Kontrola provedení nápravných opatření uložených v rámci veřejnosprávní kontroly v
minulém období
Ověření účinnosti řídící kontroly
Inventarizace majetku a závazků
Kontrola veřejných příjmů a veřejných výdajů, účtování o nákladech a výnosech podle
ČÚS, účtování fondů, jejich přídělů a okruhů
Kontrola osobních nákladů
Kontrola čerpání příspěvků od zřizovatele
Kontrola dodržování vnitřních směrnic organizace
Kontrola hospodaření dle schváleného rozpočtu
Splnění daňových povinností

Finanční a dotační poradenství
Zajišťujeme našim klientům financování jejich aktivit. Doporučujeme optimální strukturu
financování a vhodné finanční nástroje. Zpracováváme podnikatelský záměr včetně žádosti
pro financující instituce a pomáháme klientům při sjednání co nejvýhodnějších podmínek.
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Posouzení finanční situace klienta
Zpracování návrhu optimální struktury financování
Zpracování podnikatelského záměru
Zajištění externího financování

V oblasti dotací poskytujeme klientům odborné konzultace a vyhledáváme vhodné dotační
tituly jak z fondů EU, tak i z národních zdrojů. Zpracováváme vlastní žádost včetně studie
proveditelnosti a pomáháme při procesu schvalování. Následně s klienty spolupracujeme při
administraci projektu, zpracováváme monitorovací zprávy a zastupujeme klienty při
kontrolách.
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Analýza možností získání dotace
Výběr vhodného dotačního titulu
Zpracování studie proveditelnosti
Zpracování žádosti o dotaci
Zpracování monitorovacích zpráv

Zakládání, přeměny a likvidace společností
Pomáháme naším klientům s výběrem vhodné právní formy a následně pro ně založíme
společnost "na klíč" včetně její registrace u příslušných úřadů. Poté pro klienty zajišťujeme
veškeré změny, ke kterým během života společnosti dochází. Věnujeme se jak zakládání
obchodních korporací a družstev, tak i zakládání subjektů neziskového sektoru (spolky, ústavy,
školské právnické osoby) a veřejného sektoru (příspěvkové organizace).
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Založení společnosti včetně zápisu do veřejného rejstříku
Registrace u příslušných úřadů
Změny ve veřejném rejstříku
Převody podílů (pouze u obchodních korporací a družstev)

U přeměn obchodních korporací zpracováváme pro naše klienty zejména projekt přeměny, ať
už se jedná o fúzi, rozdělení, změnu právní formy či převod jmění na společníka. Sestavujeme
příslušné účetní závěrky a dále klienta provádíme jednotlivými fázemi přeměny a pomáháme
vypořádat účetní a daňové povinnosti z přeměny vyplývající.
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Zpracování projektu přeměny
Zajištění ocenění společnosti
Zpracování účetní závěrky
Zpracování zahajovací rozvahy

Zajišťujeme likvidaci společnosti dle požadavku klienta včetně sestavení účetních závěrek a
podání daňových přiznání. Provádíme vypořádání majetku a závazků, zajišťujeme archivaci
účetních dokladů a výmaz společnosti z veřejného rejstříku.
•
•
•
•
•

Zpracování zahajovací rozvahy a soupisu jmění
Prodej majetku, vypořádání závazků
Zpracování konečné účetní závěrky
Zpracování konečné zprávy o průběhu likvidace
Výmaz z veřejného rejstříku

Odborné vzdělávání
Pořádáme celou řadu vzdělávacích akcí určených jak našim klientům, tak i široké veřejnosti.
Věnujeme se výhradně tématům, která známe z naší poradenské praxe. Vzdělávací akce jsou
buď zakázkové, tedy připravené na míru konkrétnímu klientovi, nebo otevřené, určené pro
širokou veřejnost. Kromě klasických seminářů pořádáme i webináře, které přinášejí pro naše
klienty časovou a finanční úsporu, nicméně jsou vhodné jen pro některá témata. Samostatnou
kapitolou jsou semináře Finanční gramotnosti určené žákům a studentům základních a
středních škol.

•
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Daňová problematika – daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických
osob, daň ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň vybíraná srážkou, daň
z nemovitostí, daňový řád a další
Účetnictví – vedení účetnictví soukromého, veřejného i neziskového sektoru, rozpočet,
rozpočtová pravidla, účetní závěrka, inventarizace majetku a závazů, archivace
účetních dokladů a další
Mzdy – odměňování v soukromém a veřejném sektoru, odměňování členů orgánů
obchodních korporací, zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské pojištění,
pojištění OSVČ a další
Personalistika – pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
smlouvy o výkonu funkce, evidence pracovní doby, zaměstnanecké benefity, cestovní
náhrady a další
Veřejnosprávní kontroly hospodaření – zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zákon o finanční kontrole a další
Finance – účetní výkazy, finanční analýza, hodnocení bonity klienta, finanční
gramotnost a další

Těšíme se na spolupráci.

Martin Macura
jednatel

