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Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky
Profil absolventa
Absolvent kurzu disponuje teoretickými znalostmi z oblasti daňové evidence, účetnictví a daňového práva, zná
způsoby účtování do jednotlivých účetních tříd, je schopen sestavovat účetní výkazy, zpracovávat podklady pro
daňová přiznání a spolupracovat finančním úřadem a dalšími institucemi.
Výčet činností, ve kterých má absolvent kvalifikaci je schopen je provádět:
-

Umí účtovat v soustavě účetnictví dle účtového rozvrhu a zákona o účetnictví
Umí zpracovávat účetní výkazy, podklady pro účetní závěrku a daňová přiznání
Umí připravovat a zpracovávat finanční přehledy a zprávy k určitým datům
Umí zpracovávat účetnictví pomocí PC a pořizovat tištěné výstupy a sestavy
Umí vést běžnou ekonomickou a finanční agendu malého a středního podniku
Umí vést knihu závazků a pohledávek, evidenci příjmů a výdajů – peněžní deník
Umí zpracovávat podklady pro daňové přiznání daňových subjektů, které vedou daňovou evidenci
Umí zpracovávat daňovou evidenci pomocí PC a pořizovat tištěné výstupy a sestavy
Umí vést běžnou ekonomickou a finanční agendu daňových subjektů, které vedou daňovou evidenci
Umí vystavovat a provádět kontrolu došlých faktur
Umí zpracovávat a vyřizovat související administrativu a jednat s finančním úřadem a dalšími
institucemi

Kurz je určen osobám se středoškolským vzděláním se zájmem o práci v oblasti ekonomiky,
účetnictví a administrativy.

Obsah kurzu

Název předmětu/modulu

Počet hodin teoretické
výuky (vyučovací
hodina = 45 minut)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1

Základy obsluhy PC

20

Vedení účetnictví na PC

20

Vedení daňové evidence na PC

10

Daňová soustava
Zákon o účetnictví a účetní soustava

6
32

Účetnictví v praxi

40

Účetní závěrka

26

Daňová evidence

30

Celkem

185

Závěrečné zkoušky

ústní část/ písemná část
4
IČO: 47284234
Bankovní spojení: Komerční banka Most, č.ú. 531845-491/0100
Obchodní rejstřík: Rg. C 2960, Krajský soud v Ústí nad Labem

Počet hodin
praktické výuky
(vyučovací
hodina = 60
minut)

praktická část

