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1. Dlouhodobý majetek: členění, evidence, způsoby pořízení a vyřazení DM, opotřebení 
dlouhodobého majetku, odpisy, metody odpisování. 

2. Podnik – podnik a jeho znaky, organizační struktury podniku, finanční hospodaření podniku, 
ekonomické hodnocení výrobních metod. 

3. Podnikání, živnostenský zákon, podnikatelský záměr. 
 
4. Pojem NÁKLADY: členění nákladů z hlediska jejich vztahu k objemu výroby, z hlediska 

kalkulačního, metody propočtu nákladů na kalkulační jednici.  
 

5. Národní hospodářství, sektory NH, organizace, hospodářský cyklus, ukazatele národního 
hospodářství. 

6. Pracovně-právní vztahy v podniku, písemnosti v pracovně-právních vztazích a v obchodním styku. 

7. Mzdová soustava, základní mzdové formy, doplňkové formy mezd, hrubá mzda, čistá mzda, 
náhrady mezd, sociální a zdravotní pojištění. 

8. Finanční trhy – trhy peněžní a kapitálové, typy burz, typy pojištění. 

9. Zákon o obchodních korporacích, vznik a zánik obchodních společností, jednotlivé typy obchodních 
společností, akcie.    

10. Daňová soustava – daně přímé a nepřímé, daňové přiznání. 

11. Oběžný majetek – charakteristika jednotlivých kategorií, koloběh oběžného majetku, normy zásob, 
velikost spotřeby materiálu. 

12. Bankovnictví – soustava bank v ČR, ČNB, činnost obchodních bank. 

13. Příprava nových výrobků a jejich zařazování do výrobního programu. 

14. Účtování zásob materiálu ve finančním účetnictví způsobem A, B. 

15. Účtování zásob zboží ve finančním účetnictví – způsob A, B. 

16. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem, vlastní činností. 

17. Oceňování dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku – dar, vklad, účtování 
leasingu. 

18. Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku a účtování jednotlivých způsobů. 

19. Účetní případy 2. účtové třídy. 

20. Účetní případy 3. účtové třídy. 

 

 

 

 



 

 

21. Účetní případy 4. účtové třídy. 

22. Rozvaha ve finančním účetnictví, účtování na rozvahových účtech, účtová třída 7. 

23. Daňová evidence – cíl daňové evidence, účetní doklady, účetní knihy. 

24. Účetnictví – účetní knihy v systému ÚČETNICTVÍ. 

25. Účtování účetních případů v 5. a 6. účtové třídě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Ostravě – Vítkovicích dne: 1. 9. 2020 


