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1. Právní úprava účetnictví
 Předmět a význam účetnictví
 Funkce, znaky a uživatelé účetnictví
 Právní normy, zákon o účetnictví
 Obecné účetní zásady
 Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti
 Finanční a manažerské účetnictví
2. Účetní dokumentace
 Význam a členění účetních dokladů s uvedením příkladů
 Náležitosti účetních dokladů
 Vyhotovování, oběh a zpracování účetních dokladů
 Účetní zápisy v účetních knihách
 Druhy a popis účetních knih
 Opravy účetních zápisů
3. Majetek podniku, zdroje financování majetku
 Členění majetku podniku
 Charakteristika jednotlivých druhů majetku
 Koloběh oběžného majetku
 Zdroje financování majetku, členění, charakteristika
 Oceňování majetku a závazků
 Evidence majetku
4. Inventarizace majetku a závazků
 Význam a pojem inventarizace
 Druhy inventarizací, termíny
 Postup při provádění inventarizace
 Inventarizační rozdíly
 Inventura a její druhy
 Ověření ocenění majetku
 Inventarizace vybraných druhů majetku a závazků
5. Základy účetnictví
 Rozvaha – charakteristika, funkce, druhy
 Změny v rozvaze s uvedením příkladů
 Účet – podstata a forma, druhy účtů s uvedením příkladů
 Zásady účtování na účtech

 Obraty a zůstatky na účtech
 Syntetická a analytická evidence
 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
6. Hotovostní platební styk
 Využití hotovostního platebního styku
 Účtování v pokladně, účetní doklady
 Analytická evidence u pokladny, pokladní kniha
 Inventarizační rozdíly v pokladně a jejich účtování
 Účtování cenin
 Peníze na cestě
 Zálohy poskytnuté zaměstnancům
7. Bezhotovostní platební styk
 Využití bezhotovostního platebního styku
 Zřízení bankovního účtu
 Princip bezhotovostního platebního styku
 Účetní doklady bezhotovostního platebního styku
 Účtování na bankovních účtech
 Druhy bankovních účtů
8. Bankovní úvěry
 Základní pojmy – úvěr, úrok, RPSN
 Zajištění návratnosti úvěrů
 Druhy úvěrů
 Úvěrové účty
 Způsoby poskytnutí úvěru
 Účtování poskytnutí a splátky úvěrů, úroků, poplatků
 Účetní doklady pro účtování úvěrů
9. Zásoby materiálu
 Charakteristika a členění zásob
 Charakteristika materiálu
 Oceňování zásob při pořízení a při vyskladnění
 Evidence zásob
 Účtování zásob materiálu způsobem A
 Účtování materiálu způsobem B - rozdíly v účtování
 Nákup materiálu ze zahraničí
 Inventarizace zásob a účtování inventarizačních rozdílů
10. Zásoby zboží, zásoby vlastní činnosti
 Základní členění zásob
 Charakteristika a oceňování zboží
 Účtování nákupu a prodeje zboží způsobem A a způsobem B
 Předání výrobků do vlastních prodejen
 Charakteristika zásob vlastní činnosti
 Oceňování zásob vlastní činnosti
 Účtování zásob nedokončené výroby, polotovarů a výrobků

11. Dlouhodobý majetek
 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku
 Oceňování dlouhodobého majetku
 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku
 Evidence dlouhodobého majetku
 Odepisování majetku, druhy odpisů, účtování odpisů
 Pojem oprávky a zůstatková cena
 Způsoby pořízení DM a účtování pořízení DM
 Způsoby vyřazení DM a účtování vyřazení DM
12. Pohledávky a závazky z obchodního styku
 Charakteristika zúčtovacích vztahů
 Pojmy pohledávky a závazky
 Tuzemské pohledávky a závazky z obchodního styku
 Nákup a prodej zboží na fakturu
 Pohledávky a závazky v cizí měně a jejich účtování
 Kurzové rozdíly
 Poskytnuté a přijaté provozní zálohy
13. Mzdy a zaměstnanci
 Základní pojmy – mzda, hrubá mzda, čistá mzda, částka k výplatě
 Výpočet mzdy
 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
 Zúčtování se zaměstnanci, účtování mezd
 Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění
 Mzdová evidence
 Výpočet náhrady cestovného u zaměstnance
14. Účtování daní
 Základní pojmy v oblasti daní – daň, správce daně, plátce a poplatník daně
 Členění daní
 Výpočet a účtování daně z příjmů fyzických a právnických osob
 Účtování daně z přidané hodnoty
 Účtování ostatních daní
 Daňová uznatelnost uvedených daní
15. Daň z přidané hodnoty
 DPH a její charakteristika
 Poplatník a plátce DPH
 Sazby DPH, způsob výpočtu DPH
 Daňové doklady, druhy, náležitosti
 Daň na vstupu, daň na výstupu
 Přiznání k DPH, daňová povinnost k DPH a nadměrný odpočet
 Účtování DPH
16. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 Charakteristika kapitálových účtů - vlastní a cizí kapitál
 Právní formy podnikání
 Základní kapitál






Fondy tvořené ze zisku
Výsledek hospodaření
Dlouhodobé cizí zdroje, dlouhodobé úvěry
Porovnání podnikání fyzické osoby a s.r.o. – založení a vznik, vklady, ručení za závazky, způsob evidence podnikatelské činnosti, základ daně z příjmů

17. Náklady a výnosy
 Charakteristika nákladů a výnosů
 Vysvětlení pojmů náklad, výdaj, výnos, příjem
 Členění nákladů a výnosů z různých hledisek
 Zásady pro účtování nákladů a výnosů
 Uzavření účtů nákladů a výnosů na konci roku
 Charakteristika vybraných nákladových a výnosových účtů
 Časové rozlišení nákladů a výnosů
18. Výsledek hospodaření
 Zjištění výsledku hospodaření
 Struktura výsledku hospodaření
 Úprava účetního výsledku hospodaření na daňový základ
 Výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti
 Daňové přiznání k dani z příjmů
 Rozdělení zisku, vypořádání ztráty
 Pojetí výsledku hospodaření v účetnictví ve srovnání s daňovou evidencí
19. Účetní uzávěrka a závěrka
 Postup prací při účetní uzávěrce
 Inventarizace
 Zaúčtování účetních operací na konci účetního období
 Kontrola správnosti účetních zápisů
 Zaúčtování na uzávěrkové účty
 Účetní závěrka a její druhy, účetní výkazy
 Povinnosti související s účetní závěrkou
20. Daňová evidence
 Podnikání fyzických osob
 Charakteristika daňové evidence příjmů a výdajů
 Knihy daňové evidence
 Evidence příjmů a výdajů v deníku
 Vysvětlení průběžných položek
 Příklady daňově účinných a daňově neúčinných příjmů a výdajů
 Stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob
 Daňové přiznání

