
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *** IČ 004 35 937 
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka:   L 4859 
se sídlem Česká 813/15, 796 01  Prostějov _____________ datová schránka br2nkbf 
telefony: SCS 727 961 065, předseda 727 961 064 _____ e-pošta: cuspv@cuspv.cz 

Ceník služeb účetnictví na rok 2017 

Platný od 1. 1. 2016 
Účetní položka v účetním deníku                 1 á   15,- Kč 
 
Účetní výkazy (daňové přiznání, vyúčtování srážkové daně, atd.)                                      1 á 200-500,- Kč 
 
Vyúčtování dotací na předepsaném formuláři, včetně zaúčtování na zvláštní  
středisko, zakázku, činnost                                                                                                         1 á 200-500,- Kč 
 
Roční paušál na spotřební materiál do 50 položek v účetním deníku, včetně                  1 á    50,- Kč 
 
Roční paušál na spotřební materiál do 150 položek v účetním deníku, včetně                1 á 100,- Kč 
 
Roční paušál na spotřební materiál do 300 položek v účetním deníku, včetně                1 á 200,- Kč  
 
Roční paušál na spotřební materiál nad 300 položek v účetním deníku, maximálně      1 á 300-500,- Kč 
1200 položek. 
 
Vícepráce (nezařazené doklady, chybějící doklady, smlouvy, neoznačené  
doklady- účel platby na PPD, VPD, dohledávání transakcí z banky, atd.)                            1h á 135,- Kč 
 
Veškeré tiskové sestavy (rozvaha, výsledovka, účetní deník, atd.)                                       ZDARMA 
 
Žádost o dotace- město, kraj, stát                                             ZDARMA                
(předpokládaná doba sestavení žádosti cca 4h.) 
 
Roční účetní závěrka, včetně přípravy k zaslání do sbírky listin                                             ZDARMA 
(dokumenty naskenované, vypálené na datovém nosiči, spolu s  
průvodním dopisem, před nachystané v obálce k odeslání)  
 
Finanční výkazy pro IS ČUS                                                                                                            ZDARMA 
 

SK / TJ, které nemají řádně a včas zaplacené členské příspěvky 
 
Žádost o dotace- město, kraj, stát                                                                                              1h á 135,- Kč 
(předpokládaná doba sestavení žádosti cca 4h.) 
 
Roční účetní závěrka, včetně přípravy k zaslání do sbírky listin                                            1 á 200-500,-Kč 
(dokumenty naskenované, vypálené na datovém nosiči, spolu s  
průvodním dopisem, před nachystané v obálce k odeslání, 
předpoklad je dodání všech podkladů) 
                                                             
Finanční výkazy pro IS ČUS                                              NELZE 


