
Reference
Co si o Daních pro lidi myslí jejich uživatelé? Přečtěte si reference spokojených klientů.

Naše portály využívají profesionálové například z těchto společností:
 

 

   

   

Co říkají klienti o našich portálech?

Irena Vidmanová Kopová
Užitečné čtení, rychlé a hodnotné informace.

 

Tomáš Živný, R.A.Z., s.r.o.
Program využívám teprve pár měsíců a jsem s ním opravdu spokojen. Vše je přehledně členěno.
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Martina Krumlovská, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o.
Daně pro lidi používám velice často - na denní bázi - a jsem velice spokojená. Vždy najdu odborné články a rady. Pokud potřebuji
poradit, je velice užitečný chat a nebo poradenství přes e-mail. Novinky jsou k dispozici takřka ihned. 

 

Iveta Kováčová, TAX OFFICE PLUS s.r.o.
Produkty jsou dobré, někdy se složitěji hléda podle zadání. Poradce na chatu a telefonu je super.
 

Jitka, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Zprávy jsou přehledné a výstižné.

 
Zdeněk Bartoš, A.A.T. spol. s. r. o.
Daně pro lidi je výborný produkt, který využívám velice často. Služby jsou taky super.

 

Ing. Gabriela Karásková, E-Consulting Czech s. r. o., Accounting and Payroll Manager
Portál Daně pro lidi mohu jedině doporučit. Nejvíce využíváme chatu a poradenství od konzultantů na účetnictví a daně, kteří
nám vždy velmi rychle a efektivně dokážou poradit či nasměrovat tím správným směrem.
 

Ivana Pecinová, účetní OSVČ
Vždy najdu, co potřebuji, a když mám dotaz, tak mám rychlou a erudovanou odpověď. Vše přehledně na jednom místě.

 
Pavla Štefanová 
Rychlost a citační asistenti.

 

Petra Opočenská, účetní OSVČ
Jistě všichni víme, že v našem oboru plném neustálých změn a novinek působí mnoho společností, které jejich prezentaci
nabízejí, a je bohužel předem velmi těžké posoudit, jaka je kvalita poskytovaných služeb a zda jí odpovídá cena (někdy skutečně
velmi vysoká). Formou zkoušení a omylů jsem během svého působení vyzkoušela několik portálů, slibujících vše možné i
nemožné, ale nikdy bohužel nesplnily mé očekávání a požadavky. Až s portálem "Daně pro lidi" se situace obrátila! Lidský
přístup jeho zástupců a především spolupracujících daňových poradců je jedinečný a poskytované služby jsou každý den
parťákem při naší nelehké a časově velmi náročné práci. 
 

Edvard Jursa
Jsem spokojen s aktuálními informacemi.

 
Veronika Sobková
Kvalitně zpracované informace.

 

Ing. Milan Martinek, GAZELcentrum, majitel účetní firmy
Jsou mým jediným závazným zdrojem potřebných informací. Mám účetní firmu.
 

Kateřina Sedláčková, Účetnictví Sedláčková s. r. o.
Využívám hodně chat poradnu. Jsou úžasní, vždy mi poradili.

 

Ing. Naděžda Šíbalová, MOSAIC spol. s. r. o.
Velká spokojenost. Konečně mám pocit, že mám nové informace více pod kontrolou. Líbilo se mi i on-line školení. Výborný
produkt.
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ZNOJMEX s. r. o. 
Jsou přehledné a srozumitelné.

 

Magda Prostá, ZnoFin, účetní kancelář
Očekávání jsou velká - jsem novou předplatitelkou od 28. 12. 2022.

 

Marie Pivoňková, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
S Vaším portálem jsem spokojená. Pokud mám nějaké pochybnosti v oblasti účetnictví a mezd, hledám na Vašich stránkách.
 

Světlo Kadaň Administrace z. p. s.
Kvalitní a ověřené informace, skvělá daňová pohotovost, rychlé reakce. Aktuální zákony přes zákony pro lidi. Službu doporučuji.

 

Jana Mynářová, LEGRAND s.r.o.
Za mě mohu hodnotit, že portál se mi jeví jako vhodně zvolená investice. Nemám již pocit, že by nám něco uteklo ze zákonů
nebo že nebudu vědět odpovědi na nějaké otázky. Mohu se soustředit na práci a mít z ní dobrý pocit. Děkujeme. 

 

Petra Pozdníčková
Listárna - Dotazy formou e-mailu jsou velice jednoduše zodpovězeny, bezvadně to pochopíte. Chat funguje velice rychle - také to
nemá chybičku. Určitě doporučuji všem, i začátečníkům v oboru účetnictví, ale i pokročilým. 
 

Jaroslava Honsová, Ekosoft Netolice s.r.o.
Zatím mám krátce, ale zvykla jsem si používat. Myslím, že to je kvalitně zpracované. Líbí se mi vazba na Zákony pro lidi.

 

Zuzana Janouchová, Obchodní akademie a Jazyková škola Písek
Široká škála nabídky v oblasti daní a účetnictví. Kvalitní podpora vyučujících. Dobře zpřístupněné materiály, které jsou vhodné k
využití při výuce. 

 

Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D., auditor OSVČ
S portálem jsem spokojená, využívám ho několik let – nejméně pět. Portál Daně pro lidi využívám v případě, kdy nemám při ruce
zákony v tištěné podobě. Případně tehdy, kdy se jedná o zákony nebo vyhlášky, ve kterých vyhledávám ojediněle a v tištěné
podobě je nemám.
 

Dagmar Vašková, Smart Agency s. r. o.
Jsou tam zajímavá zjištění a pomoc.

 

Monika Šmejkalová, MR Consulting s. r. o.
S portálem Daně pro lidi jsem spokojená. Konzultuji složitější daňové otázky. Jejich odpovědi jsou rychlé a srozumitelné. V e-
mailové komunikaci oceňuji přesný popis problému a odpověď i s odkazem na daňové zákony.

 

Kateřina Šnůgrová, MR Consulting s. r. o.
Se službou jsme velice spokojeni, odpovídají rychle, při větším problému vše nastudují a odpoví v nejbližším termínu.

 
Blanka Kroupová, HRUBÝ autodoprava s. r. o.
Velká spokojenost.
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Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních ČR
Svaz účetních ČR je odborným partnerem portálu již několik let. Důvodem partnerství je snaha spojit síly a nabídnout odborné
veřejnosti nejlepší možný nástroj, který na moderní platformě přináší řešení nejrůznějších účetních a daňových otázek. Desítky
let zkušeností obou subjektů v oblasti daní a účetnictví dávají všem našim uživatelům záruku, že Daně pro lidi jsou produktem,
který je v České republice zcela výjimečný kvalitou a rozsahem poskytovaných informací a služeb, ale i autorským týmem a
funkcemi. Ve zkratce, pomoc s účetnictvím a daněmi v každodenní práci účetních i podnikatelů je pro nás na prvním místě.

Sama mám účetní a daňovou kancelář a kdykoli hledám řešení, otvírám portál Daně pro lidi. V cenné informace mám díky
kvalitnímu a ověřenému týmu autorů plnou důvěru. Pracuji v konzultacích a využiji tak i systém složek a poznámek, což mi
umožní připravit si pro klienta řešení „na míru". Tak jsme s portálem spokojeni já i moji klienti.

 
Filip Černý, Kytary.cz
Služby portálu www.daneprolidi.cz jsou pro nás přínosem. Máme tak lepší přehled o aktuálních informacích v oboru a často
využíváme poradenství. Dobrá orientace a vše na jednom místě.

 

Klientka
Chtěla jsem moc pochválit paní Blanku Jindrovou, na kterou jsem se obrátila o radu přes Vaši poradnu. Byla velice ochotná a
vstřícná, a protože byl dotaz i odpověď poměrně složitá, nabídla mi, že to dořešíme i mimo poradnu. Její odpovědi mi velice
pomohly, tak jí prosím ještě jednou moc poděkujte.

 

Klientka, mzdová účetní
Po rodičovské dovolené jsem se rozhodla, že budu zpracovávat mzdové účetnictví jako OSVČ. Mzdy pro lidi jsou pro mě velkou
oporou v nových začátcích a využila jsem i možnosti mzdové pohotovosti. S obsahem a kvalitou informací jsem velmi spokojená.
Děkuji všem za skvělou práci.

 
Klient, auditor, jednatel společnosti
Je to výborný produkt. Dobře se v tom hledá a orientuje. Oceňuji aktuálnost produktu.

 

Klientka, účetní
S portálem Daně pro lidi jsem spokojená. Články, videa atd. poskytují cenné informace, které využiji při své práci.

 

Klientka, daňová poradkyně
Líbí se mi rychlost zodpovídání dotazů.

 
Klient, účetní
Mnoho potřebných a kvalifikovaných informací na jednom místě.

 

Klient, účetní
Vše, na co se ptám nebo od vás pořádané webináře jsou velice užitečné. I vaše daňová pohotovost je velice užitečná a vždy
najdu v chatu fundovanou odpověď.

 

Klient, auditor
Velmi spokojen, aktuální informace, všem doporučuji.

 
Klientka, účetní
Dobré vyhledávání a vše na jednom místě.
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Klientka, ekonomka v s .r. o.
Pokud potřebuji poradit, napíši svůj dotaz či problém a je mi vždy zodpovězeno. Jsem velmi spokojena s Daněmi pro lidi. Děkuji!

 

Klient, účetní 
Aktuální informace, odborné články psané srozumitelně, odkaz na platné změny zákonů přehledně.

 
P. T., účetní 
Vše je přehledné a aktuální. Školení jsou také vždy k tématu.

 

Klientka, účetní 
Naprostá spokojenost,využívám pravidelně i poradenství,perfektní přehled o novinkách v daních a účetnictví.

 
I. S., účetní 
Jsem velmi spokojená, zejména s možností chatu s poradci.

 
B. J., účetní 
Portál mám předplacený krátce, takže jsem zatím využila jen chat s daňovým poradcem a slevu na webinář Notia :-) Chat si moc
chválím, je to fajn ta možnost si problém s někým zkušeným prokonzultovat. Zejména paní Ing. Pšeničková je velmi ochotná a
vstřícná.

 
Z. B., jednatel 
Zatím mám kladné hodnocení. Ještě jsem neprostudoval všechny možnosti, ale věřím, že i to další bude přínosné.
 
Klient, ekonom v s. r. o. 
Velice mi pomáhá. Pokud potřebuji poradit - přes chat je vždy plně zodpovězeno.

 

Klient, ekonom 
Je pro mě přínosný ve všech oblastech. 
 

M. P., daňový poradce 
Daně pro lidi užívám asi rok, zatím jsem nenarazil na vážnější problém v ovládání programu. Jako každá nová věc i produkt
Daně pro lidi vyžaduje určitý čas, než se vyhledávání stane rutinní záležitostí. Líbí se mi možnost postupného přidávání a ubírání
filtrů při vyhledávání odpovědi na zvolený problém.

 

Klient, auditor 
Na jednom místě mnoho podkladů a informací, které bych jinak musel někdy i pracně hledat. Veliká spokojenost s aktuálností
informací.

 
Klientka, spolumajitelka firmy 
Potřebovala jsem poradit ohledně daní a účetnictví. Obrátila jsem se na odborníky z portálu Daně pro lidi. Na moje otázky jsem v
krátkém termínu obdržela písemnou odpověď. Otázky byly zodpovězeny odborně a navíc srozumitelně. Jsem velice spokojena
se spolupráci s tímto portálem.

 
J. M, účetní 
Pomáhá mi v práci, aktuální řešení problémů - odpovědi odborníků.

 
Klientka, účetní 
Líbí se mi Vaše prezentace i psané články. Využívám sem tam i chatovací pohotovost. Jsem za ni velmi ráda :) Prezentace i
články máte hezky zpracované a u článků oceňuji i uváděné příklady.

 

Reference

Stránka 5 / 6



Z. H., účetní 
S portálem Daněprolidi.cz se mi pracuje moc dobře. Na odpověď jsem nečekala snad ani 24 hodin, byla jsem mile překvapená.
Taky se mi líbí telefonická pomoc a navigace od velice příjemné paní. Předplatné mám první rok a určitě i na další období využiji
této možnosti získávání informací. Myslím, že poměr cena : kvalita je perfektní.

 
P. O., účetní 
Váš portál používám už skoro rok a jsem s ním nadmíru spokojena. Vyzkoušela jsem za svou daňovou a účetní kariéru více takto
zaměřených portálů, ale Váš je bezkonkurenčně nejlepší. Největší plus je určitě daňová pohotovost. Několikrát jsem byla na 
chatu a musím přiznat, že ing. Blanka Jindrová vždy profesionálně odpovídala.  Využila jsem i telefonické spojení s Bc. Tomášem
Krůlem a i to  mi v dané situaci vždy pomohlo. Ze své zkušenosti vím, že odpovídat "nepřipraveně" na dotazovanou tématiku je
velmi obtížné. I z tohoto důvodu, kdy jsem chtěla mít jistotu promyšlené odpovědi, jsem využívala  emailové otázky. 12 otázek
ročně jsem vyčerpala zhruba za 9 měsíců. Odpovědi byly super rychlé, kvalitní, možná někdy až příliš opatrné. Velmi i vítám
rozšíření o tématiku mezd. Fajn jsou i videoškolení. Tým lektorů, kteří spolupracují s portálem  je velice odborně kvalitní. 

 

D. Ř., účetní 
Váš portál je fakt dobrý, svědčí o tom i Vaše partnerství se Svazem účetních. Těším se na Účetního poradce, kterého jsem roky
nazpátek využívala, teď mi to už v této „dobíhající verzi“ nefunguje, stejně tak jako Zákony pro lidi. A úplně nejúžasnější věc je
daňový chat, ten jsem už využila mockrát.
 

J. K., 
Děkuji Vám za pomoc s předplatným, celý rok jsem pravidelně čerpal z tohoto zdroje Daně pro lidi informace o DPH a správě
daní. Články na toto téma byly zajímavé, a zejména přístup k tematickým zápisům jsem velmi ocenil. Také jsem zrušil své
dřívější předplatné u konkurenčního poskytovatele, neboť Daně pro lidi jej plně nahradily.

 

 
 

 

Poznámky pod čarou:
Poradce podnikatele, spol. s r. o. © 2010-2023, všechna práva vyhrazena
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