
Název předmětu:  Typ předmětu:  
Podnik a veřejný sektor povinně volitelný 
Způsob ukončení: Délka výuky předmětu v průběhu 

vzdělávání: 
zápočet a zkouška ve 6. období přednáška 28 hodin – denní forma 

                  15 hodin – dálková forma 
cvičení 14 hodin – denní forma 

Anotace 
předmětu 

Cílem předmětu je vytvořit komplexní pohled na vzájemné interakce 
mezi veřejným a podnikatelským sektorem a seznámit studenty s 
ucelenou problematikou odvodových povinností a dotační politikou. 
Předmět bude zaměřen na aktuální daňový a odvodový systém v České 
republice, jeho legislativní zakotvení a na dále na rozpočtové určení daní. 

Obsah výuky Přednášky a cvičení: 
1. Úvod do problematiky - provázanost účetnictví, obchodního a 
daňového práva. 
2. Význam a úloha majetkových daní v rámci daňové soustavy České 
republiky. Problematika zdanění majetku podniku majetkovými daněmi. 
Účetní postupy při účtování majetkových daní. 
3. Řešení a analýza specifických postupů při účtování přímých a 
nepřímých daní. 
4. Odlišnosti při zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření u 
jednotlivých forem obchodních společností. Specifika zdanění dani z 
příjmů právnických osob. 
5. Analýza finančních výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash 
flow. Využití výsledků pro vedení podniku. 
6. Specifika zdanění fyzických osob – podnikající fyzická osoba, 
optimalizace daňové povinnosti (daňová evidence, účetnictví, výdaje 
procentem z příjmů, společné příjmy a výdaje). 
7. Mzdové účetnictví (základní pravidla pracovně-právních vztahů, 
výpočet a účtování mezd, odvodové zatížení zaměstnavatelů, solidární 
zvýšení daně). 
8. Povinnosti vůči okresní správě sociálního zabezpečení. Řešení a 
analýza specifických postupů výpočtů pojistného na sociální zabezpečení 
(náhrada mzdy, dávky nemocenského pojištění, maximální vyměřovací 
základ). 
9. Povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám. Řešení a analýza 
specifických postupů výpočtů pojistného na zdravotní pojištění. 
10. Prohloubení základních znalostí principu uplatňování daně z přidané 
hodnoty. Povinnosti plátců daně z přidané hodnoty. Vliv daně z přidané 
hodnoty na ceny konečných spotřebitelů. 
11. Správa daní a poplatků (daňové řízení, účastníci daňového řízení, 
daňové přiznání, zastupování v daňovém řízení, daňová kontrola, 
dokazování, opravné a dozorčí prostředky). 
12. Rozpočtové určení daní. Rozhodující úloha daňových příjmů na 
příjmy obecních rozpočtů. Sdílené daně. Vývoj rozpočtového určení 
daně. 
13. Dotační politika státu. Dotační programy. Účtování o dotacích. 
Dotace ve vazbě na daně z příjmů. 

Výsledky 
vzdělávání 
 

Student: 
• získá širší ekonomický, účetní a daňový přehled potřebný k řízení 

podniku, ale i k vedení účetnictví či daňové evidence nebo k 



daňovému poradenství v rámci optimalizace daňové povinnosti. 
• bude schopen analyzovat situaci v podniku ze základních výstupů 

účetnictví – finanční výkazů a využívat je aktivně pro vedení 
podniku, hlavně ve vazbě na plánování, řízení a kontrolu. 

 


