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Forma studia:
Program:
Obor:
Zaměření:
Místo konání:

prezenční a kombinovaná
Ekonomika a management
Podniková ekonomika a management
Finance a účetnictví
Plzeň

Blok 1: Finance (PF, VF, DAN, EAP, FVS, BPP1)
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Finanční aspekty jednotlivých právních forem podnikání.
Finanční a majetková struktura podniku.
Finanční zdroje podniku a jejich charakteristika.
Finanční analýza podniku, její etapy a soustavy ukazatelů.
Predikce krize a finančního zdraví podniku.
Finanční plánování podniku.
Investiční rozhodování podniku a hodnocení efektivnosti investic.
Bankovní obchody (aktivní, pasivní, mimobilanční) a platební styk.
Daňová soustava ČR.
Veřejné finance a rozpočtová soustava ČR.
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v ČR.
Příjmy veřejných financí a veřejné výdaje.
Vládní neziskové organizace v ČR a jejich finanční aspekty.
Nevládní neziskové organizace v ČR a jejich finanční aspekty.
Dávky sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.

Blok 2: Účetnictví (UC1, UC2, MUC)
1. Základní právní a profesní regulace účetnictví v ČR v kontextu evropského a světového vývoje
(Zákon o účetnictví a navazující právní předpisy, mezinárodní a národní účetní standardy a
jejich aplikace v podnikové praxi).
2. Předmět, význam, pojem a funkce účetnictví. Základní účetní principy, účty účetní zápisy a
knihy. Účetní doklady a daňová evidence.
3. Účetní uzávěrka, proces inventarizace a sestavení účetní závěrka.
4. Problematika účtování majetku (ocenění, pořízení, spotřeba, odpisování a vyřazování).
5. Účtování pohledávek a závazků včetně účtování daní.
6. Základní principy účtování nákladů a výnosů. Účtování mezd a ostatních osobních nákladů.
7. Zvláštnosti účtování v obchodních společnostech ve vztahu ke vzniku a zániku společnosti,
rozdělení výsledku hospodaření (osobní a kapitálové společnosti).
8. Problematika účtování leasingu u nájemce a pronajímatele.
9. Problematika účtování majetkových a dluhových cenných papírů.
10. Audit účetní závěrky.
11. Pojem, předmět a funkce manažerského účetnictví a jeho uživatelé.

12. Princip vnitropodnikového účetnictví. Jednookruhová a dvouokruhová soustava účetnictví.
Princip centralizace a decentralizace při účtování.
13. Klasifikace a řízení nákladů v manažerském účetnictví, alokace a kalkulace nákladů. Druhy
a specifika plánů a rozpočtů v manažerském účetnictví.
14. Úlohy manažerského účetnictví na existující kapacitě. Nákladové modely a bod zvratu (úlohy
CVP analýzy). Řízení režijních nákladů.
15. Cenová rozhodování v manažerském účetnictví. Základní přístupy k tvorbě a obhajobě ceny.
Nástroje cenové politiky.

