
Pusťte účetnictví z hlavy



Beroun

Praha Pekařská

Praha pobočka SAPA

Příbram

Praha Osadní

Brandýs nad Labem

Benešov

Máme 28 poboček v Česku i na Slovenku. 
Ať už potřebujete poradit, vyřešit případný 
problém nebo jen probrat současný stav věcí 
u šálku dobré kávy, jsme tu pro vás. Můžete 
za námi kdykoliv přijít.

28 poboček v ČR i SK 



Ústí nad Labem

Pardubice

Karlovy Vary

Plzeň

Ostrava

Brno

Zlín

Jihlava

České Budějovice

Olomouc

Liberec

Hradec Králové



Trenčín

Bratislava

Žilina

Nitra

Trnava

Košice

Prešov

Bánská Bystrice



Účetní systém 24/7 
Náš účetní systém nemá 
otevírací dobu. Je vám k 
dispozici kdykoliv. Máte tak 
neustálý online přehled nad 
vaším účetnictvím. Kdykoliv 
potřebujete zkontrolovat 
doklady nebo vytvořit report, 
je tu pro vás.

Pro doklady si přijedeme
Předání dokladů už nemůže být jednodušší. 
Stačí, když všechny vaše faktury dáte do 
krabice a náš kurýr je v domluvenou dobu 
pravidelně vyzvedne. Následně je najdete 
zdigitalizované v našem online systému. 
Služba je již v ceně, nic navíc za ni neplatíte.



Žádné skryté poplatky
V UOL nečekejte žádné skryté poplatky. 
Daňové poradenství je již v ceně. Stejně tak 
zastupování před úřady např. při kontrole 
z finančního úřadu. Ať už bude trvat jakkoliv 
dlouho. S námi jste v bezpečí.

Seniorní 
účetní 
neustále 
k dispozici

V UOL si vás 
nepřehazujeme jako 
horký brambor. Máte 

u nás dedikovanou 
seniorní účetní, která 
vaši firmu dobře zná 

a je vám  neustále 
k dispozici. Když 

bude nemocná 
nebo na dovolené, 
zastoupí ji stejně 

kvalifikovaná 
kolegyně.



Dlouholetá tradice 
a zkušenosti

Nejsme startup o pěti lidech, jsme firma 
s dlouholetou tradicí. Fungujeme již od 
roku 2004 a od roku 2017 jsme otevřeli 
pobočky v celém Česku i Slovensku. Naše 
necelé dvě stovky profesionálů jen tak 
něco nezaskočí. Viděli jsme už všechno. 

U nás budete v dobrých rukou.

Jsme k dispozici. Online, 
přes telefon nebo osobně 
na jedné z našich poboček. 
Stačí se ozvat. Způsob už 
necháme na vás.

Jsme tu pro vás



Jsme největší účetní firma 

Jsme největší účetní firma 
v Česku. O našich kvalitách 
se denně přesvědčuje několik 
tisíc firem. Přidáte se k nim?

Přejděte 
k nám 

kdykoliv

Přejít k nám můžete kdykoliv. 
V případě nutnosti dokážeme udělat 
kompletní rekonstrukci účetnictví 
a dát vše do perfektního pořádku. 
Svěřte se do našich rukou.



S námi ušetříte čas i peníze 

Mít interní účetní se v dnešní době již nevyplatí. 
Většinou si musíte ještě platit služby daňového 

poradce. Je to drahé a je s tím spousta 
starostí. Co účetnictví přenechat 

nám a mít klid? Rádi 
vám pošleme 

nabídku.

Hoďte mzdy na 
naši hlavu

Rádi se postaráme i o vaše 
mzdy. Mezi našimi klienty 

jsou malé firmy i velcí hráči 
na trhu. Napište si 

o nezávaznou nabídku.



Vše sedí do puntíku

Pořádek dělá přátelé. Dáváme si 
záležet na tom, aby vše do puntíku 
sedělo. A kdybychom přece jen 
udělali chybu, jsme pojištění.

Bezpečnost dat 
na prvním místě
Vyvíjíme si vlastní systém a vše 
máme zálohované na cloudu v 
několika státech. Bezpečnost vašich 
dat je pro nás alfou a omegou.



ww.uol.cz
+420 910 190 008

info@uol.cz

ww.uol.sk
+421 232 444 200
info@uol.sk


