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1. Majetek podniku – charakteristika jednotlivých kategorií. 

Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností. 
 

2. Oběžný majetek. 
Účtování na rozvahových účtech a výsledkových účtech ve finančním účetnictví.   
 

3. Odměňování zaměstnanců. 
Právní úprava účetnictví. 
 

4. Náhrady mzdy, charakteristika zdravotního, sociálního pojištění a nemocenské dávky. 
Pořízení dlouhodobého majetku nákupem, vkladem, darem a jeho oceňování. 
 

5. Charakteristika čisté mzdy – propočet, mzdová evidence.  
Účetní dokumentace. 
 

6. Podnik – charakteristika jeho činností. 
Pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu. 
 

7. Výrobní činnost ve strojírenském podniku. 
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v důsledku prodeje. 

 
8. Personální činnost podniku. 

Vlastní a cizí zdroje majetku. 
 

9. Logistika. 
Účtování mezd ve finančním účetnictví. 

 
10. Význam nákladů, výnosů a jejich členění.  
      Vyřazení dlouhodobého majetku likvidací, darem. 

 
11. Pojišťovnictví. 
      Účetní závěrka ve finančním účetnictví. 

 
12. Kalkulace. 

Účtování účetních případů 2. účtové třídy ve finančním účetnictví. 
 

13. Pracovně právní vztahy. 
      Účtování účetních případů 3. účtové třídy ve finančním účetnictví. 
 
14. Osobní finance. 
      Účtování účetních případů 4. účtové třídy ve finančním účetnictví. 

 
15. Živnostenské podnikání. 
      Účtování účetních případů 5. účtové třídy ve finančním účetnictví. 

 
16. Podnikatelský záměr. 
      Účtování účetních případů 6. účtové třídy ve finančním účetnictví. 

 
17. Obecná ustanovení v zákonu o obchodních korporacích. 
      Účtování zásob materiálu způsobem A ve finančním účetnictví. 



 
 
 
 
 
 

18. Osobní obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. 
      Účtování zásob materiálu způsobem B ve finančním účetnictví. 

 
19. Kapitálové obchodní společnosti - spol. s r.o., akciová společnost. 
      Účtování zboží ve finančním účetnictví způsobem A. 

  
20. Bankovnictví. 
      Účtování zboží ve finančním účetnictví způsobem B. 

 
21. Odbytové činnosti.  
      Hospodářský výsledek, členění a jeho účtování ve finančním účetnictví. 

 
22. Písemnosti v obchodní korespondenci. 
      Daně a jejich účtování. 
 
23. Daňová soustava – daně nepřímé. 
      Účtování cenin. 
 
24. Daňová soustava – daně přímé. 

Inventarizace majetku. 
 
25. Daň z příjmu fyzických osob a daňové vyrovnání.  
      Daňová evidence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě – Vítkovicích dne: 15. 9. 2019 
 
Vypracovaly: Ing. Vlasta Švachová  
                     Ing. Zdeňka Macháčková 
 
 

                               Schválil: Mgr. Tomáš Řežáb 
 
 
 


