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Právní úprava účetnictví
Dokumentace
Inventarizace
Rozvaha
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení
Materiálové zásoby
Zásoby vlastní výroby
Účtování v obchodě
Cenné papíry a směnky
Finanční účty
Úvěrové vztahy a finanční výpomoci
Pohledávky a závazky z obchodního styku
Mzdy a zaměstnanci
Přímé daně
Nepřímé daně a dotace
Náklady a výnosy
Časové rozlišení nákladů a výnosů
Hospodářský výsledek
Účetní uzávěrka a závěrka v účetnictví
Rozpočetnictví a kalkulace
Vnitropodnikové účetnictví
Účetnictví kapitálových obchodních společností
Účetnictví FO a osobních obchodních společností
Daňová evidence příjmů a výdajů neúčetní jednotky

1. Právní úprava účetnictví
 Předmět a význam účetnictví
 Základní právní normy
 Zákon o účetnictví
 České účetní standardy - funkce
 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
 Účetní zásady
 Vnitropodnikové směrnice
2. Dokumentace
 Právní úprava účetní dokumentace, význam
 Členění účetních dokladů
 Náležitosti účetních dokladů a jejich oběh
 Zpracování účetních dokladů
 Vyhotovení a opravy dokladů
 Účtování dokladů do účetních knih, opravy zápisů
 Druhy účtů a práce s účty
 Syntetická a analytická evidence
3. Inventarizace
 Právní úprava inventarizace
 Význam inventarizace, základní pojmy
 Druhy inventarizace
 Termíny inventarizace
 Postup při provádění inventarizací
 Inventarizační rozdíly
 Účtování rozdílů u vybraných druhů majetku a závazků
4. Rozvaha
 Majetek firmy a jeho členění
 Zdroje krytí majetku a jejich členění
 Inventarizace majetku, inventarizační rozdíly
 Rozvaha , druhy a funkce
 Sestavení zahajovací rozvahy a. s.
 Vyhotovení rozvahy při účetní závěrce
 Typické změny rozvahových stavů

5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek








Charakteristika a členění dlouhodobého majetku
Oceňování dlouhodobého majetku
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku, jejich účtování
Technické zhodnocení
Inventarizace dlouhodobého majetku, účtování rozdílů
Opravné položky k dlouhodobému majetku
Dokumentace pro evidenci dlouhodobého majetku

6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení







Opotřebování dlouhodobého majetku
Právní úprava odpisů, daňové a účetní odpisy
Výpočet účetních a daňových odpisů
Účtování odpisů
Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku, jejich účtování
Daňové aspekty vyřazeného majetku

7. Materiálové zásoby








Charakteristika a členění materiálu
Oceňování materiálu
Způsoby pořízení včetně účtování
Reklamace, nevyfakturované dodávky, materiál na cestě
Použití materiálových zásob vč. prodeje
Inventarizace materiálových zásob, opravné položky
Dokumentace pro evidenci materiálových zásob

8. Zásoby vlastní výroby








Charakteristika zásob vlastní výroby
Členění a oceňování
Účtování nedokončené výroby a polotovarů vlastní výroby
Možnosti vedení nedokončené výroby ve VPÚ
Účtování výrobků včetně prodeje
Inventarizace zásob vlastní výroby
Dokumentace – výkaz provedených a odvedených výkonů

9. Účtování v obchodě









Charakteristika zboží
Oceňování zboží
Nákup zboží v tuzemsku a v zahraničí
Prodej zboží
Předání výrobků do vlastní prodejny
Analytická evidence ke zboží, účtování obalů
Opravné položky ke zboží
Inventarizace zboží

10.

Cenné papíry a směnky









11.

12.

13.

14.

Charakteristika cenných papírů a jejich členění
Krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry
Ocenění cenných papírů
Účtování o majetkových cenných papírech
Účtování o dlužných cenných papírech
Charakteristika směnek, členění
Účtování o směnkách
Eskontní úvěry

Finanční účty









Hotovostní a bezhotovostní platební styk
Pokladna, účtování pokladny
Ceniny, účtování cenin
Inventarizace pokladny
Písemnosti související s hotovostním platebním stykem
Bankovní účty, účtování na bankovních účtech
Krátkodobý finanční majetek
Příkaz k úhradě, příkaz k inkasu

Úvěrové vztahy a finanční výpomoci








Bankovní úvěry a jejich ekonomické členění
Členění úvěrů z hlediska účetního
Poskytnutí a splátka úvěru, úroky včetně výpočtu
Eskontní úvěry
Dluhopisy, emise dluhopisů
Finanční leasing
Půjčky od jiných subjektů

Pohledávky a závazky z obchodního styku








Charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění
Pohledávky a závazky z běžného obchodního styku
Nedobytné pohledávky včetně jejich účtování
Poskytnuté a přijaté zálohy, slevy
Reklamace a jejich vyřízení
Devizové pohledávky a závazky, kurzové rozdíly
Inventarizace a opravné položky k pohledávkám

Mzdy a zaměstnanci








Struktura hrubé mzdy
Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Dávky v době nemoci
Zálohy a ostatní závazky a pohledávky vůči zaměstnancům
Účtování mezd v chronologickém sledu
Mzdová evidence

15.

Přímé daně








Daňová soustava, členění daní
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob - živnostníků
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Daň z nemovitostí
Daň silniční
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

16. Nepřímé daně a dotace









Daňová soustava, členění daní
Funkce nepřímých daní v ekonomice
DPH v tuzemsku včetně účtování
DPH při obchodování se zahraničím vč. účtování
Spotřební daně
Charakteristika dotací
Investiční dotace včetně účtování
Provozní dotace, účtování

17. Náklady a výnosy







Náklady a výdaje, pojem a členění
Výnosy a příjmy, pojem a členění
Zásady účtování nákladů a výnosů
Provozní, finanční a mimořádné náklady a výnosy
Časové rozlišení nákladů a výnosů v širším pojetí
Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí

18. Časové rozlišení nákladů a výnosů








Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů
časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí
účtování komplexních nákladů
rezervy – členění, tvorba a čerpání
účtování opravných položek
kurzové rozdíly a jejich účtování
dohadné účty aktivní a pasivní

19. Hospodářský výsledek






Hospodářský výsledek a jeho struktura (a.s.)
Transformace účetního HV na daňový základ
Výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmů
Rozdělení disponibilního zisku (a.s.)
Úhrada ztráty (a.s.)

20. Účetní uzávěrka a závěrka v účetnictví







Charakteristika a význam účetní závěrky, druhy a rozsah
Ověřování a zveřejňování údajů z účetní závěrky
Etapy prací na konci účetního období
Obsah a struktura účetních výkazů
Cash flow a finanční analýza podniku
Povinnosti související s účetní závěrkou

21. Rozpočetnictví a kalkulace









Význam manažerského účetnictví
Členění nákladů do rozpočtů a kalkulací
Podstata rozpočetnictví, druhy rozpočtů
Sestavení a kontrola plnění rozpočtu HS výroba
Kalkulace a jejich druhy
Kalkulační techniky při sestavení předběžných kalkulací
Výsledná kalkulace
Vzájemné vazby (rozpočetnictví, kalkulace, VPÚ)

22. Vnitropodnikové účetnictví

 Charakteristika a hlavní úkoly VPÚ










Možnosti vedení VPÚ
Analytická evidence k finančnímu účetnictví, podstata účtování
Samostatný účetní okruh, podstata účtování
Možnosti účtování nedokončené výroby
Oddělená výrobní režie
Účtování správní režie
Zisk z realizace
Výkaz provedených výkonů

23. Účetnictví kapitálových obchodních společností








24.

Založení a vznik a. s., zahajovací rozvaha, zřizovací výdaje
Možnosti zvýšení a snížení základního kapitálu a.s.
Kapitálové fondy, emisní ážio, rezervní fond, fondy ze zisku a.s.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a.s.
Vstup tichého společníka do a.s.
Půjčky ve společnostech s r. o.
Odměňování společníků a jednatelů v spol. s r. o.

Účetnictví FO a osobních obchodních společností





Fyzická osoba účetní jednotka
Zjednodušené podvojné účetnictví a směrná účtová osnova
Založení a vznik firmy, zahajovací rozvaha
Účet individuálního podnikatele, evidence zásob







Zdravotní a sociální pojištění FO
Účetní uzávěrka a závěrka FO
Charakteristika komanditní společnosti a V.O.S.
Zvláštnosti účtování komanditní společnosti
Zvláštnosti účtování veřejné obchodní společnosti

25. Daňová evidence příjmů a výdajů neúčetní jednotky







Podnikání fyzických osob, právní normy
Podstata daňové evidence příjmů a výdajů
Knihy daňové evidence
Obsahová náplň a zapisování do peněžního deníku
Kniha pohledávek a závazků
Výpočet základu daně z příjmů FO z podnikání

