
ÚČETNICTVÍ  

Anotace  

Modul účetnictví pomáhá rozvíjet ekonomické a logické myšlení. Zaměřuje se na interpretaci 

ekonomických jevů a analyzování hospodářské a finanční situace firmy. Účetnictví vychází z obecně 

uznávaných účetních zásad s cílem podávat věrný obraz skutečnosti. Přispívá k upevnění morálních 

vlastností, a to především v oblasti smyslu pro přesnost, pečlivost, soustavnost, úplnost a objektivitu 

zaznamenaných údajů.  

Účetnictví zahrnuje základní pojmový aparát, začleňuje účetnictví do soustavy ekonomických 

informací, využívá jeho vazby na daňovou a legislativní soustavu, finanční trh i normy EU. Modul se 

zaměřuje na účetní evidenci jednotlivých právních forem podnikání, především právnických a 

fyzických osob. Ve vyšších ročnících je doplněn o základní odlišnosti účtování bank, pojišťoven, 

organizačních složek státu, územně správních celků a příspěvkových organizací. Odborná 

problematika navazuje na poznatky z ekonomie, práva a výpočetní techniky.  

Obsah modulu  

1. Právní úprava účetnictví  

2. Majetek a zdroje jeho krytí  

3. Účetní doklady a jejich náležitosti  

4. Účetní zápisy a účetní knihy  

5. Základy účetnictví  

6. Finanční účetnictví  

7. Zásoby  

8. Dlouhodobý majetek  

9. Finanční majetek  

Hodnocení  

V každém období zápočet dle požadavků vyučujícího a zkouška  

Doporučená literatura  

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost 1. až 3. díl.  

Pavel Štohl a Vladislav Klička: Maturitní okruhy z účetnictví.  

Pavel Štohl: Daně – výklad a praktické příklady.  

Pavel Štohl: Daňová evidence.  

Hana Březinová a Pavel Štohl: Účetní a daňová specifika s. r. o.  



Hana Březinová: Účetnictví veřejného sektoru.  

Štěpánka Nováková: Účetnictví příspěvkových organizací.  

Štěpánka Nováková: Účetnictví organizačních složek státu a obcí.  

Jan Huleš: Účetnictví pojišťoven.  

Časopis: Účetnictví v praxi (měsíčník).  

Časopis: Daně a právo v praxi (měsíčník).  

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v 

soustavě podvojného účetnictví.  

České účetní standardy pro podnikatele, kteří účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.  

Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích a družstvech.  

Daňové zákony.  

Zákoník práce.  

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví pro některé vybrané účetních jednotky, ve znění pozdějších předpisů.  

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb.  

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 

 


