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.
Vzdělávací cíle
Účelem je, aby student uměl:
▪ zpracovat jednotlivé oblasti základní účetní agendy,
▪ samostatně posoudit finanční, majetkovou a hospodářskou situaci firmy,
▪ aplikovat poznatky o ekonomických jevech ve vazbě na daňový systém,
▪ na základě rozboru účetních výkazů analyzovat finanční situaci,
▪ řešit praktické příklady z finančního a manažerského účetnictví,
▪ aplikovat České účetní standardy,
▪ použít vazby mezi jednotlivými složkami manažérského účetnictví,
▪ řešit praktické příklady daňové evidence.
Obsah modulu
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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
10.
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11.
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12.
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13.
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14.
Zvláštnosti účtování v různých právních formách podnikání
15.
Daňová evidence, uzavření evidence na konci období
16.
Manažerské účetnictví – kalkulace, rozpočty, vnitropodnikové účetnictví
17.
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Hodnocení
V každém období zápočet a zkouška
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