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MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (zkouška č. 9) 

 

Cíl předmětu 

Seznámit se s cílem manažerského účetnictví, klasifikovat typy nákladů, používat kalkulační vzorce  

a kalkulaci plných a variabilních nákladů, sestavit rozpočet, použít kalkulaci standardních nákladů  

a stanovit odchylky, řešit citlivostní a rozhodovací úlohy. 

 

Návaznost předmětu MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ na ostatní předměty 
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Užité zkratky 

(PŘ) – očekává se obecná znalost pojmů, přehled o problematice a schopnost využít tyto znalosti  

pro celkové ovládání předmětného učiva. 

(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 

5 strukturovaných příkladů po 25 bodech (adept si vybere 4 z nich), přičemž jeden z nich vždy 

zkoumá nejen znalosti daného učiva, ale i schopnost adepta napsat zprávu, doporučení, zdůvodnění 

výpočtu (včetně formálních náležitostí)               100 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.  

          

 


