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1. Podstata a význam účetnictví – znaky, úkoly, účetní soustavy, složky manažerského
účetnictví, účetní zásady, prvky metody účetnictví, obecné účetní prostředí, účtová osnova,
účtový rozvrh, syntetická a analytická evidence
2. Účetní dokumentace – význam účetních dokladů, úprava, opravy, druhy, náležitosti, oběh
3. Inventarizace a inventarizační rozdíly – význam inventarizace, etapy, inventura, inventarizační
rozdíly a jejich vypořádání (účtování u všech druhů majetku)
4. Oceňování v účetnictví – druhy historických cen, složky pořizovací ceny u OM a DM (včetně
účtování), stanovení cen u výdeje materiálu ze skladu, dočasné a trvalé snížení hodnoty
majetku, vlastní náklady – členění, stanovení, reprodukční cena
5. Rozvaha – podstata, význam, členění, aktiva, pasiva, obsah rozvahy, koloběh
oběžného majetku, inventarizace majetku
6. Základy účetnictví – typické změny rozvahových položek, účet, druhy, změny na účtech,
náklady a výnosy, obraty, zůstatky, podvojný účetní zápis, podrozvahové účty, syntetická a
analytická evidence
7. Účetní technika a organizace účetnictví – účetní zápisy, přezkušování účetních zápisů, opravy,
účetní knihy, účtová osnova, účtový rozvrh, právní normy, syntetická a analytická evidence
8. Účtování zásob – druhy, oceňování, způsob A, reklamace, nákup materiálu z dovozu, prodej
nepotřebného materiálu, nedokončená výroba, polotovary, výrobky, evidence zásob
9. Zvláštní případy při účtování zásob – materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, způsob B,
reklamace materiálu, škody na materiálu, inventarizační rozdíly
10. Účtování dlouhodobého majetku – pojem, členění, oceňování, účetní a daňové odpisy,
výpočty a účtování odpisů, evidence dlouhodobého majetku
11. Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku – pojmy, účtování, pronájem
dlouhodobého majetku
12. Účtování na finančních účtech – charakteristika, oceňování, pokladna, ceniny, inventarizační
rozdíly, bankovní účty, krátkodobé úvěry, krátkodobý finanční majetek (majetkové cenné
papíry, krátkodobé emitované dluhopisy), kurzové rozdíly na finančních účtech
13. Účtování zúčtovacích vztahů – obsah účtové třídy 3, oceňování, směnky,
eskontní úvěry, zálohy, kurzové rozdíly
14. Účtování pohledávek a závazků – zúčtování se zaměstnanci, pohledávky a závazky k
společníkům, zúčtování s finančním úřadem, daně, pochybné, sporné a nedobytné
pohledávky
15. Účtování na kapitálových účtech – obsah účtové třídy 4, organizační formy podnikání,
účtování v akciové společnosti (základní kapitál, upsání akcií, splácení akcií, emisní ážio,
kurzové rozdíly, způsoby snížení základního kapitálu)
16. Účtování na kapitálových účtech – družstvo, individuální podnikatel, fondy tvořené ze
zisku, rezervy, dlouhodobé dluhopisy (podstata, způsoby úročení)
17. Účtování nákladů – pojmy, členění účtové třídy 5, praktické účtování
18. Účtování výnosů – pojmy, členění účtové třídy 6, praktické účtování
19. Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí
20. Časové rozlišení nákladů a výnosů v širším pojetí
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21. Hospodářský výsledek a jeho rozdělení – povinnost k dani, úpravy účetního hospodářského
výsledku na daňový, dočasné a trvalé rozdíly, odložená daň, uzavírání účetních knih
22. Finanční účetnictví v obchodních podnikatelských subjektech – účtování zboží (nákup,
prodej, slevy, z dovozu), účtování obalů, nákladů a výnosů v obchodě, všechny účetní případy
spojené s účtováním zboží
23. Kalkulace – pojem, druhy, kalkulační vzorec, kalkulační metody a písemnosti, výpočty
24 Účetní závěrka – členění, rozvaha, uzávěrkové práce, výkaz zisků a ztrát (výsledovka),
peněžní tok (cash flow), příloha
25. Finanční analýza – podstata, postup, ukazatelé
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