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1. VY_32_INOVACE_221 Provozní zálohy – podstata Porozumění problematice provozních záloh, 
rozlišování mezi zálohou přijatou a poskytnutou, 
zvládnutí základních pojmů souvisejících s 
problematikou záloh.  
Pro všechny DUMy této sady : 
Nastavte velikost stránky (Zobrazit/Lupa/%) 
na více nebo méně %, aby zobrazení končilo 
v pravo dole "page down". Řešení je napsáno 
bílým písmem v rámečku nebo je na další 
stránce. Formát excel umožňuje řešení skrývat 
nebo různě doplňovat. Lze také dopisovat částky 
do účetních schémat. 
 

2. VY_32_INOVACE_222 PZ – účtování bez DPH Porozumění problematice účtování provozních 
záloh u neplátce DPH, procvičování na příkladu 
 

3. VY_32_INOVACE_223 PZ – dodání ve „stejném měsíci“  Uvědoměnísivýznamuhospodářskéhovýsledkuvpo
dnikání,porozuměnízákonnýmpovinnostempřiděle
níHV,využití HV v dalším podnikání 
 

4. VY_32_INOVACE_224 PZ – dodání ve „stejném měsíci“ 
– procvičování  

Procvičování účtování přijatých a poskytnutých 
záloh, upevnění znalostí problematiky 
zúčtovacích vztahů. 

5. VY_32_INOVACE_225 PZ – dodání v „jiném měsíci“ Procvičování účtování přijatých a poskytnutých 
záloh u plátců DPH, upevnění znalostí 
problematiky DPH a daňových dokladů 
 

6. VY_32_INOVACE_226 PZ – dodání v „jiném měsíci“ – 
procvičování 

Procvičování účtování přijatých a poskytnutých 
záloh u plátců DPH, upevnění znalostí 
problematiky DPH a daňových dokladů 
 

7. VY_32_INOVACE_227 Mzdy – úvod Pochopení mzdové problematiky, porozumění 
povinností k institucím sociálního a zdravotního 
pojištění. 
 

8. VY_32_INOVACE_228 Mzdy - výpočty Prohloubení znalostí mzdové problematiky, 
procvičení výpočtů čisté mzdy, daňové povinnosti 
k dani z příjmu a výpočtů sociálního  
a zdravotního. 
 

9. VY_32_INOVACE_229 Mzdy – účtování Prohloubení znalostí mzdové problematiky, 
účtování mezd, daňové povinnosti k dani z příjmu 
a sociálního a zdravotního pojištění. 



 

10. VY_32_INOVACE_230 Daně a dotace Porozumění problematice zúčtovacích vztahů se 
státem, pochopení rozdílu mezi účtováním 
přímých a nepřímých daní, zvládnutí problematiky 
dotací.  

11. VY_32_INOVACE_231 Kapitálové účty, základní kapitál Porozumění problematice kapitálových účtů, 
rozlišování mezi vlastními a cizími zdroji 
financování, nakládání s hospodářským  
výsledkem. Pochopení odlišného účtování u FO 
vedoucích podvojné účetnictví.  
 

12. VY_32_INOVACE_232 Změny základního kapitálu Prohloubení znalostí o základním kapitálu, 
propojení znalostí z účetnictví a ekonomiky. 
 

13. VY_32_INOVACE_233 Hospodářský výsledek, dělení 
HV 

Uvědomění si významu hospodářského výsledku 
v podnikání, porozumění zákonným povinnostem 
přidělení HV, využití HV v dalším podnikání. 
 

14. VY_32_INOVACE_234 Rezervní fond, ostatní fondy ze 
zisku 

Porozumění významu rezervního fondu, odlišení 
podstaty rezervního fondu a ostatních fondů 
tvořených ze zisku, účtování o fondech. 
 

15. VY_32_INOVACE_235 ÚIP, cizí zdroje Pochopení rozdílu mezi účtováním právnických 
a fyzických osob, pochopení významu a principu 
účtování dlouhodobých cizích zdrojích.  
 

16. VY_32_INOVACE_236 Náklady a Výnosy Porozumění problematice účtování nákladů 
a výnosů, pochopení rozdílu mezi nákladem 
a výdajem a mezi výnosem a příjmem, zvládnutí 
problematiky dělení . 

17. VY_32_INOVACE_237 Časové rozlišování – užší pojetí Porozumění problematice účtování časového 
rozlišování, pochopení souvislostí této 
problematiky s daňovými povinnostmi, zvládnutí 
účtování jednotlivých případů časového 
rozlišování v užším pojetí. 
 

18. VY_32_INOVACE_238 Časové rozlišování – užší pojetí 
– procvičování 

Porozumění problematice účtování časového 
rozlišování, pochopení souvislostí této 
problematiky s daňovými povinnostmi, zvládnutí 
účtování jednotlivých případů časového 
rozlišování v užším pojetí. 
 

19. VY_32_INOVACE_239 Časové rozlišování – širší pojetí Porozumění problematice časového rozlišování, 
pochopení rozdílu mezi časovým rozlišováním  
v užším a širším pojetí, zvládnutí problematiky 
tvorby . 
 

20. VY_32_INOVACE_240 Časové rozlišování – širší pojetí 
- procvičování 

Porozumění problematice časového rozlišování, 
pochopení rozdílu mezi časovým rozlišováním  
v užším a širším pojetí, zvládnutí problematiky 
tvorby.  
 

 
11. 3. 2013 
Ing. Václav Čuřín, v. r. 
ředitel 


