STAG - Popis předmětu
Název studijního předmětu (zkratka
předmětu)
Typ předmětu

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (ZUC)
prezenční studium
povinný

doporučený ročník / semestr

1 / ZS

Rozsah studijního předmětu
2p + 2cv hod. za týden 4 kredity
5
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Forma výuky
zápočet, zkouška
přednášky, cvičení
Ing. Miroslava Vlčková, Ing. Danuše Chromá
Vyučující
Cíle
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními účetními metodami a postupy. Důraz je kladen především na správné
vymezení aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, pochopení principu podvojnosti a souvztažnosti, pochopení podstaty
účetnictví, poznat dopady účetních operací do reálných situací a sestavit účetní uzávěrku včetně dalších souvisejících
operací.
Předpoklady – podmiňující předměty
Úspěšné zvládnutí tohoto předmětu je nezbytným předpokladem pro další navazující předměty.
Způsobilosti
Studenti znají základní principy účetnictví a účetní metody v podmínkách české legislativy a jsou schopni účtovat
základní účetní operace.
Obsah předmětu
Přednášky:
1. Podstata, význam a funkce účetnictví, obecné zásady, účetní soustavy, právní úprava účetnictví.
2. Majetek podniku a jeho zdroje.
3. Rozvaha, aktiva a pasiva.
4. Účet, účtová osnova, účetní zápisy, podvojnost a souvztažnost.
5. Nástroje průkaznosti účetnictví, účetní doklady, účetní knihy, inventarizace majetku a závazků.
6. Účtování peněžních prostředků - pokladna, bankovní účty, bankovní úvěry, ceniny, peníze na cestě.
7. Dlouhodobý majetek - vymezení, rozčlenění, oceňování, pořizování, odpisování, vyřazování.
8. Zásoby - vymezení, rozdělení, oceňování, pořizování, způsoby účtování.
9. Zúčtovací vztahy. Daňová soustava a účetnictví, přímé a nepřímé daně.
10. Zaměstnanci a instituce sociálního zabezpečení, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů FO.
11. Náklady a výnosy - členění, zásady účtování.
12. Účetní uzávěrka a závěrka - přípravné operace, uzavírání a kontrola účetních knih, sestavování účetních výkazů.
13. Výsledek hospodaření - struktura a rozdělení, daň z příjmů PO.
14. Daňová evidence
Cvičení:
Tématické okruhy cvičení korespondují s tématickými okruhy přednášek a jsou zaměřeny na praktické zvládnutí
a procvičení jednotlivých okruhů přednášek.
Požadavky
Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních (min. 80% účast)
- vypracování průběžných znalostních testů
- úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 70% úspěšnost, možnost jednoho opravného testu).
Požadavky ke zkoušce:
- prokázání teoretických i praktických znalostí formou písemné a ústní zkoušky.
Metody
Vyučovací metody:
- výklad
- konzultace
Hodnotící metody:

-

písemné testy
teoretická a praktická zkouška

Doporučená literatura
Povinná literatura:
KOLEKTIV AUTORŮ. 2012. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2012. ANAG, 2012. 440 s. ISBN 978‐80‐7263‐726‐

3.
RYNEŠ, P. 2013. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2013. ANAG, 2013. 1112 s. ISBN 978‐80‐7263‐793‐5.
VLČKOVÁ, M. a J. SVOBODA. 2010. Základy účetnictví - Cvičebnice. JCU v Českých Budějovicích, 2010. 137 s.
ISBN 978-80-7394-255-7.
České účetní standardy pro podnikatele.
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.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Doporučená literatura:
SKÁLOVÁ, J. a kol. 2012. Podvojné účetnictví 2012. Grada Publishing, 2012. 224 s. ISBN 978-80-247-4185-7.
JINDRÁK, J. 2011. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy. Anag, 2011. 312 s. ISBN 978-80-904256-2-0.
ŠTOHL, P. 2013. Sbírka příkladů k učebnici účetnictví, I. díl, Pavel Štohl, 2013. 126 s. ISBN 978-80-87237-61-8.
ŠTOHL, P. 2013. Sbírka příkladů k učebnici účetnictví, II. díl, Pavel Štohl, 2013. 168 s. ISBN 978-80-87237-62-5.
ŠTOHL, P. 2013. Učebnice účetnictví 2013, I. díl. Pavel Štohl, 2013. 154 s. ISBN 978-80-87237-58-8.
ŠTOHL, P. 2013. Učebnice účetnictví 2013, II. díl. Pavel Štohl, 2013. 213 s. ISBN 978-80-87237-59-5.
Ostatní studijní pomůcky jsou k dispozici v e-learningovém systému MOODLE.
Další studijní podporou pro praktické zvládnutí kurzu je e-learningový testový program pro kurz Základy účetnictví,
přístupný z internetových stránek Katedry účetnictví a financí.

