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Akademický rok 2014/2015

Název Účetní poradenství

Způsob zakončení Zkouška

Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Obs/max
Letní semestr

Statut A

Statut B

Statut C

0/0

0 / 40

0 / 20

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Vyučovací jazyk Čeština

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru ANO
Min. (B+C) studentů nestanoveno
Opakovaný zápis NE

Nahrazovaný předmět UC/BPUCP
Vyučovaný semestr Letní semestr
Vyloučené předměty FIU/PUCP a UC/PUCP
Podmiňující FIU/BAFUA nebo FIU/BPFUA nebo UC/BAFUA nebo UC/BPFUA
Splnit všechny podmiňující předměty před
ANO
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti účetnictví a procesu harmonizace účetnictví a to jak v rámci
Evropské unie, tak v celosvětovém měřítku.
Náležitá pozornost je rovněž věnována specifickým problematickým oblastem účetnictví, jako je například oceňovací rozdíl,
goodwill, dlouhodobý finanční majetek, opravné položky a pořízení dlouhodobého majetku leasingem v případě nepravidelných
splátek a odložená daň. Dále se pak studenti obeznámí s problematikou procesu likvidace účetní jednotky a se základní
charakteristikou procesu sestavení konsolidované účetní jednotky.
V rámci studia se studenti seznámí s problematikou Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, které ač nestanoví obecně
platnou právní normu, jsou v závislosti na typu právního prostředí přijímány do národních i nadnárodních legislativ. Další oblastí,
které se předmět věnuje, jsou stávající modely profesního účetního poradenství včetně jednotlivých systémů certifikací.
Studium předmětu Účetní poradenství umožní studentům na základě znalostí účetní teorie a praxe řešit náročné účetní a daňové
problémy.
Požadavky na studenta
60% aktivní účast na seminářích, průběžný test, kombinovaná zkouška
Obsah
1. Dlouhodobý finanční majetek
2. Podstata oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu v účetnictví
3. Opravné položky a odpis pohledávek
4. Leasing
5. Konsolidovaná účetní uzávěrka
6. Audit
7. Výroční zpráva
8. Likvidace obchodní společnosti
9. Odložená daň z příjmů
10. Mezinárodní harmonizace účetnictví
11. Systém "Certifikace účetní profese" v ČR a ve vybraných zemích EU
12. Modely profesního poradenství
13. Mezinárodní profesní účetní instituce
1. Dlouhodobý finanční majetek
Charakteristika dlouhodobého finančního majetku, možnosti a způsoby jeho ocenění, pořízení a vyřazování, způsoby jeho
oceňování, účtování pohledávek a příjem dividend v souvislosti s vlastnictvím dlouhodobého finančního majetku.
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2. Podstata oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu v účetnictví
Charakteristika položek rozvahy Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a Goodwill, individuální přecenění, tržní hodnota, odpis
goodwillu, odpis oceňovacího rozdílu, účtování oceňovacího rozdílu a goodwillu.
3. Opravné položky a odpis pohledávek
Vysvětlení problematiky tvorby opravných položek, podmínky jejich tvorby, zásada, na základě které jsou tvořeny, definice
způsobu účtování tvorby opravných položek pro jednotlivé druhy majetku a jejich rozpouštění nebo snížení, odpis pohledávek.
4. Leasing
Základní charakteristika finančního leasingu, se zvláštním zaměřením na finanční leasing s akontací a finanční leasing s
nepravidelnými splátkami, specifika účtování jednotlivých typu leasingu.
5. Konsolidovaná účetní uzávěrka
Podstata a význam konsolidované účetní závěrky, základní charakteristika mateřského, dceřiného, přidruženého a společného
podniku, vymezení konsolidačního celku, metody konsolidace.
6. Audit
Základní charakteristika jednotlivých pojmů, vývoj auditorské profese, etické normy auditora, základní etapy auditorského
postupu, obsah zprávy auditora včetně charakteristiky jeho výroku.
7. Výroční zpráva
Podstata, význam a charakteristika výroční zprávy, vyhotovení výroční zprávy, zveřejnění údajů z účetní závěrky a z výroční
zprávy, výchozí charakteristika informací obsažených ve výroční zprávě.
8. Likvidace obchodní společnosti
Základní charakteristika procesu likvidace obchodní společnosti, důsledky vstupu do likvidace, likvidátor, likvidní prostředky,
likvidační zůstatek, likvidační projekt.
9. Odložená daň z příjmů
Definice východisek účtování o odložené dani, způsoby a metody výpočtu odložené daně, zdanitelné a odčitatelné přechodné
rozdíly vztahující se k aktivům nebo závazkům.
10. Mezinárodní harmonizace účetnictví
Účetnictví v procesu globalizace, struktura, vývoj a význam Mezinárodních standardů účetnictví, směrnice Evropské unie, význam
harmonizace a standardizace účetnictví.
11. Systém "Certifikace účetní profese" v ČR a ve vybraných zemích EU
Statut Komory certifikovaných účetních Svazu účetních, etický kodex certifikovaných účetních, směrnice Komory certifikovaných
účetních.
12. Modely profesního poradenství
Daňový poradce, účetní poradce, auditor, interní auditor, správce konkurzní podstaty, finanční poradce, metodika práce poradce,
specifika výstupů poradce.
13. Mezinárodní profesní účetní instituce
Mezinárodní profesní účetní instituce (Mezinárodní federace účetních - IFAC (The International Federation of Accountants),
Evropská účetní asociace - EAA (European Accounting Asociation), EMMA, ISACA. Národní účetní rada, Účetní Dvůr.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Předmět může být zapsán až po absolvování předmětu Finanční účetnictví I.
Získané způsobilosti
Studenti získají znalost modelů profesního poradenství s využitím ekonomických informačních systémů a vybraných účetních
softwarových produktů.
Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:
• Vede seminář:

Ing. Iris ŠIMÍKOVÁ, Ph.D.
Ing. Iris ŠIMÍKOVÁ, Ph.D.
Doc. Ing. Jana JANOUŠKOVÁ, Ph.D., Ing. Ivana KOŠTUŘÍKOVÁ, Ph.D., Ing. Iris ŠIMÍKOVÁ, Ph.D.
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Časopisy: Finanční zpravodaj, Finanční daňový a účetní bulletin, Buletin daňových poradců.
České účetní standardy pro podnikatele.
MFCR. Finanční zpravodaj. Praha, 2011.
International Accounting Standards 2010. The full text of all IAS and SIC extant at 1 January 2010.
Bilance spol.s.r.o. Účetnictví. praha, 2011.
Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

• Základní:
• Základní:
• Základní:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní:
Základní:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:

Časová náročnost
Aktivity
Přednáška
Zkouška
Ostatní studijní zátěž
Seminář

Časová náročnost aktivity [h]
13
40
50
13
Celkem:

116

Vyučovací metody
Přednáška
Seminář
Hodnotící metody
Známkou
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Ekonomika a
management

Bakalářský Prezenční Účetnictví a daně

Etapa V.st.pl.

4

12

Rok Blok
2014 Povinně
volitelné
předměty
oboru UD Bc.
prez.

Statut D.roč. D.sem.
B

2

LS
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