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Dobrý den, 
 
 Naše společnost byla založena v  roce 1993 a od počátku své existence nabízí služby v oblasti 
vedení účetnictví a daňové evidence včetně mzdové agendy, ekonomického a organizačního 
poradenství a od roku 1994 pak i služby daňových poradců. V současnosti pracuje v naší firmě celkem 
10 zaměstnanců, z toho 2 daňoví poradci, ing. Jaroslav Procházka zapsaný v seznamu Komory 
daňových poradců ČR pod. ev. č. 0806 a ing. Ondřej Procházka zapsaný v seznamu Komory 

daňových poradců ČR pod. ev. č. 4556.  
 
Čím se odlišujeme od konkurence? 

- Zastupitelnost – Jak je již uvedeno výše, v současné době náš tým specialistů tvoří 2 
daňoví poradci, 6 finančních účetních a 2 mzdové účetní. Proto jsme schopni kdykoliv 
reagovat na Vaše potřeby a řešit je. Proto se Vám nestane, že Váš účetní je zrovna na 

dovolená nebo v pracovní neschopnosti a Vy nemůžete po určitou dobu využít jeho služby, 
za které pravidelně platíte. 

- Specializace – V dnešní době je každá z oblastí daňových, účetních a pracovněprávních 
předpisů natolik obsáhlá a specifická, že není možné, aby vše mohla na profesionální úrovni 
vykonávat pouze jedna osoba. Proto je každý člen našeho týmu specializován na svoji 
oblast.  

- Pravidelné proškolování našich zaměstnanců – Dbáme na kvalitu a profesionalitu, 

proto jsou naši zaměstnanci pravidelně a opakovaně proškolováni v oblasti aktuální 
legislativy. 

- Klient = Partner – Vždy preferujeme individuální přístup ke každému klientovi a 
snažíme se o vybudování partnerského vztahu mezi námi a klientem, jehož problémy jsou i 
našimi problémy. Proto vždy také vyvyjíme maximální úsilí k jejich rychlému vyřešení. 
Důkazem může být fakt, že více jak 80% současných klientů využívá naše služby již více 
jak 5 let, z toho více jak 47% současných klientů jsou s námi již více jak 10 let. Péče 

o našeho klietna však nespočívá pouze v péči o jeho podnikání, ale také možnost péče o jeho 

privátní daňové záležitosti.  

- Informovanost – naše klienty pravidelně informujeme o důležitých novinkách 
v příslušné legislativě a nabízíme vždy možnost individuální konzultace s návrhy řešení 
konkrétních problémů a povinností z toho vyplývajících. Dále pravidelně klientům 
připomínáme důležité zákonné termíny, abychom minimalizovali opomenutí splnění jejich 

povinnosti. 

- Zastupování klienta – Nabízíme kompletní převzení agendy a komunikace 
se správcem daně a s ostatními institucemi v oblasti daní a odvodů. Proto nechte Vaše 
starosti na nás a věnujte tento ušetřený čas rozvoji svého podnikání.  

- Záruka jako důkaz kvality - Po celou dobu se snažíme poskytovat služby na nejvyšší 
možné úrovni, za které samozřejmě přebíráme odpovědnost. S cílem poskytnutí nejvyšších 
možných záruk za poskytované služby má naše společnost uzavřenou pojistnou smlouvu 

s pojišťovnou Kooperativa a.s., a to samostatně na účetní práce a samostatně na daňové 
poradenství. Pro činnost vedení účetnictví jsme pojištěni na částku 5 mil. Kč a pro daňové 
poradenství též na částku 5 mil. Kč.  

- Nadstandartní služby jako samozřejmost - Během naší více jak 20-ti leté praxe jsme si 
vytvořili nadstandartní kontakty s několika bankovními domy, proto jsme schopni naše 
klienty zastupovat i při jednání ohledně poskytnutí provozního úvěru apod. Dále úzce 
spolupracujeme s advokátem, auditorem či soudním tlumočníkem a překladatelem, 

jejichž služby naši klienti často využívají a jejichž kvalitu máme lety ověřenou. 

 

 



     
   

 
 
Kancelář Praha:                       Kancelář Benešov:        IČ: 47 549 025 Tel.: 317 724 730, 317 726 730 
Limuzská 2110/8                     Tyršova 2076               DIČ: CZ47549025 Fax:  317 726 760 
100 00 Praha 10–Strašnice       256 01 Benešov  e-mail: info@hpkonzult.cz 

 

- Cena – Z našich mnohaletých zkušeností víme, že ušetřené peníze na úkor kvalitní účetní se 
v mnoha případech rovná výrazně vyšším platbám finančnímu úřadu (jak na daňových 

odvodech, tak na penalizačních poplatcích). Prostřednictvím kvalitního rozboru situace 
každého klienta jsme schopni využít všech možných ustanovení zákonných předpisů k tomu, 
aby vždy bylo legálně dosaženo daňové optimalizace ve všech oblastech. Na základě toho 
mohou úspory na odvodech činit až několik desítek tišíc korun ročně. Z komunikace 
s našimi klienty také víme, že námi poskytovaný kvalitní servis neznamená z jejich pohledu 
vysokou cenu za naše služby v porovnání s předešlým účetním, ale znamená především 

úsporu času a klid ekonomického zázemí v podnikání. 

 
 
 
Budeme potěšeni, projevíte-li bližší zájem o služby, které Vám naše společnost nabízí. Rádi 

si s Vámi sjednáme nezávaznou osobní schůzku a odpovíme na Vaše dotazy. 

 

 
 

 
 

 
 
      Ing. Jaroslav Procházka a Ing. Ondřej Procházka 

        jednatelé společnosti 


