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Účetnictví a daně
 
Vygenerováno: 24. 5. 2023
 

 
O studijním programu
 
Bez účetních a daňových poradců by skončil svět. A když ne svět, tak určitě řada podnikatelů a firem. Ne nadarmo odborníci říkají, že
účetnictví je jazyk podnikání. A kdo se ho nenaučí, ten v byznysu daleko nedojde. Získáte znalosti z oblasti daňové evidence, účetnictví
podnikatelských subjektů, ale i neziskových organizací, účetního výkaznictví nebo z daňové problematiky přímých a nepřímých daní.
 
Účetnictví stejně jako daně budete umět z pohledu české legislativy včetně mezinárodních aspektů. Budete to vy, ke komu začnou po
absolvování studia (a nepochybně i během něj) chodit kolegové z ostatních oborů pro rady.
 
Jaké předměty vás čekají?
● Daňová evidence
● Účetnictví
● Přímé daně a Nepřímé daně
● Mezinárodní aspekty finančního účetnictví
● Účetnictví kapitálových společností
● Odborná praxe - účetnictví a daně
 
Profese
 

Finanční manažer na střední úrovni řízení
Účetní asistent a asistent daňových poradců
Referent finančních úřadů a specialista v daném oboru
Asistent auditora
Hlavní účetní a odborný referent a metodik kontrolních oddělení
Zaměstnanec ekonomického oddělení v podnikatelském prostředí, neziskových organizacích a municipalitách
Interní auditor
Vedoucí pracovník účetního oddělení v podnikatelském prostředí, neziskových organizacích a municipalitách
Asistent insolvenčního správce
Vedoucí pracovník daňového oddělení v podnikatelském prostředí, neziskových organizacích a municipalitách
Manažer na středním stupni řízení

 
Dovednosti
 

Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0411A050001
Název programu Účetnictví a daně
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra účetnictví a daní
Garant doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Mezinárodní účetnictví, Právo, Ekonomie, Daně, Účetnictví

https://www.ekf.vsb.cz/117/cs
https://profily.vsb.cz/KRA601
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Ekonomické analýzy hospodaření podniku
Orientace v oblasti přímých daní
Znalost finanční analýzy
Znalost daňových a obchodněprávních vztahů
Znalost finančního účetnictví a daní
Znalost daňové evidence a účetnictví fyzických osob
Orientace v oblasti nestátních neziskových organizací
Znalost finančních kalkulací a tvorby ceny
Orientace v oblasti mzdového účetnictví
Schopnost finančního rozhodování
Orientace v oblasti nepřímých daní
Orientace v oblasti manažerského účetnictví
Finanční řízení podniku
Orientace v oblasti finančního účetnictví
Orientace v oblasti účetního výkaznictví a finanční analýze

 
Uplatnění absolventa
 
Cílem programu Účetnictví a daně je vychovat absolventa, který získá uplatnění především v pracovních pozicích jak v účetních,
daňových a auditorských společnostech, výrobních a obchodních podnicích, finančních institucích, tak také v neziskové sféře či státní
správě. Mezi typické pracovní pozice absolventa programu patří vedoucí pracovník účetního, daňového a ekonomického oddělení v
podnikatelském prostředí, neziskových organizacích a municipalitách, účetní asistent a asistent daňových poradců, asistent auditora a
interní auditor, finanční manažer na střední úrovni řízení, asistent insolvenčního správce, hlavní účetní a odborný referent a metodik
kontrolních oddělení, manažer na středním stupni řízení, referent finančních úřadů a specialista v daném oboru. 
 
Cíle studia
 
Cílem bakalářského programu Účetnictví a daně je usilovat o moderní profilaci absolventů tak, aby absolventi byli schopni teoreticky i
prakticky aplikovat problematiku účetnictví a daní podnikatelských subjektů a neziskových organizací včetně všech specifických oblastí
a nalezli uplatnění v účetních a daňových kancelářích, neziskových společnostech i ve státní sféře a ekonomických odděleních
obchodních společností. Všeobecné znalosti získává absolvent v předmětech povinného základu, ve kterém prohlubuje znalosti
především z oblasti ekonomie, matematiky, statistiky, managementu, marketingu, informatiky, financí a dalších ekonomických
disciplín. Další odborné znalosti týkající se odborného zaměření získává student studiem odborných oborových předmětů. Jazykové
znalosti jsou osvojovány a prohlubovány studiem dvou cizích jazyků, ale i v dalších vybraných odborných volitelných předmětech. 
 
Odborné znalosti absolventa
 
Obsahem studia je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech daňové evidence, finančního účetnictví obchodních
korporací a dalších subjektů, účetnictví podnikatelských subjektů včetně problematiky mezd a pojistného, mezinárodních aspektů
finančního účetnictví a účetního výkaznictví, transakcí v obchodních korporacích, manažerského účetnictví finančního řízení
prováděného na základě ekonomických analýz, přímých daní, nepřímých daní, správy daní.
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Absolventi programu Účetnictví a daně získají dovednosti v oblasti vedení daňové evidence a účetnictví včetně praktické aplikace s
využitím ICT, orientace v účetním výkaznictví, finanční analýze a manažerském účetnictví, znalost právní, účetní a daňové
problematiky ve všech aspektech a oblastech, jak v podnikatelském prostředí, tak i ve veřejné správě, aplikace účetních a daňových
zkušeností nabytých v rámci povinné i volitelné odborné praxe.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Studijní program je koncipován tak, aby pokrýval kromě všeobecných ekonomických znalostí také široké spektrum znalostí a
dovedností v rámci vlastního odborného zaměření zejména v účetní a daňové oblasti, týkající se nejen podnikatelských subjektů,
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obchodních korporací, ale i nestátních neziskových organizací a dalších subjektů včetně všech specifických právních, účetních a
daňových aspektů z pohledu teorie i praxe nejen dle platné české i mezinárodní legislativy a odpovídal tak profilu absolventa.  
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)

forma prezenční - Valašské Meziříčí (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25376&locale=cs
https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25377&locale=cs

