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 ÚČETNICTVÍ – PRINCIPY A TECHNIKY (zkouška č. 1) 

 

Cíl předmětu 

Pochopit principy účetního stylu myšlení a seznámit se s metodami a nástroji účetnictví  

a jejich využitím při zobrazení aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Osvojit si 

praktické dovednosti účetních postupů v běžném účetním období a praktické dovednosti provést  

a sestavit účetní závěrku dle českých účetních předpisů. 

 

Návaznost předmětu ÚČETNICTVÍ – PRINCIPY A TECHNIKY na ostatní disciplíny 

Jedná se o stěžejní základní předmět systému, na který navazují ostatní předměty. Další předměty 

bezprostředně související s učivem předmětu Účetnictví – principy a techniky rozšiřují a prohlubují 

znalosti, vědomosti a praktické dovednosti certifikovaného profesního účetního. 
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Vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví jako nástroj stanovení vnitropodnikových cen 

 

16. ZÁKLADY VNITROPODNIKOVÉHO (MANAŽERSKÉHO) ÚČETNICTVÍ   (ZN) 
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 16.2  Funkce vnitropodnikového účetnictví  

 16.3  Členění nákladů  
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Užité zkratky 

(ZN) – očekává se základní znalost a schopnost aplikovat poznatky na praktických příkladech. 

(KZ) – očekává se komplexní a hluboká znalost včetně schopnosti zpracovat příklady a případové 

studie simulující praxi.  

 

Doporučení pro zpracování zkouškového zadání včetně bodového bonusu 

1. Testové otázky – výběr jedné nebo více správných odpovědí               20 bodů 

2. Otázky s volnou odpovědí                                                                      10 bodů 

3. Příklady a případové studie – ověření dovedností účetního a ekonomického  

 myšlení a praktických účetních dovedností včetně sestavení účetní závěrky  

 zahrnující i přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách  

 vlastního kapitálu.         70 bodů  

 

Doporučená literatura 

Přehled doporučené literatury, která je průběžně aktualizována, je uveden na webových stránkách ICU 

www.icu-praha.cz v rubrice Certifikace – zkoušky (horní výběrové menu). 

 
Pozn.: ICU si vyhrazuje právo upravit příp. doplnit sylabus a doporučenou literaturu. 


