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Místo výkonu praxe – účetní a daňová kancelář Vilma Novosadová, K Pasekám 1553, Zlín
Jméno a příjmení studenta – Daniel Černíček
Obor studia studenta - Účetnictví a finanční řízení
Případová studie zpracovává úkol zadaný studentovi v rámci sestavení harmonogramu účetních prací
týkajících se účetní závěrky a uzávěrky za zdaňovací období roku 2012
Naše účetní a daňová kancelář se zabývá externím zpracováním účetnictví a daňovým poradenstvím pro
fyzické a právnické osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění, oprávnění podle
zvláštních předpisů (lékaři, právníci…) a pro společnosti s ručením omezeným a občanská sdružení.
Po seznámení studenta s náplní práce naší účetní kanceláře byl mu zadán úkol, aby sestavil
harmonogram prací /vnitřní účetní předpis/ pro účetní závěrku pro libovolnou námi účtovanou fyzickou
nebo právnickou osobu.
Student se nejprve seznámil s celkovou problematikou jednotlivých účetních principů u všech typů námi
zpracovávaných účetních jednotek. Na základě svých zjištění a porovnání účtování u fyzických,
právnických osob nebo občanských sdružení se rozhodl pro typ společnosti s ručením omezeným a
sestavil vnitřní předpis pro zahájení závěrkových a uzávěrkových prací pro tuto společnost.
V první řadě musel pan Černíček nastudovat některá ustanovení zákonů, vyhlášek, předpisů týkajících se
zadaného úkolu. Jednalo se zejména o právní předpisy a jejich novelizace účinné pro rok 2012.
/zákon o účetnictví, který byl novelizován zákonem č.239/2012 Sb., v oblasti inventarizace majetku a
závazků, prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb., vyhlášky č.413/2011 Sb., z 1. 1. 2012,
České účetní standardy pro podnikatele/.
Dále o daňové předpisy a jejich novelizace účinné pro rok 2012.
/zákon o daních z příjmů č.586/1992 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb.,/
Ostatní právní předpisy např.:
- zákoník práce
- poskytování cestovních náhrad
- Obchodní zákoník
V těchto zákonech, vyhláškách a předpisech si zjišťoval změny proti roku 2011 a novelizace účinné pro
daňové období roku 2012.
Student si vytyčil hlavní povinnosti subjektu při řešení úkolů vzniklých v rámci kontrol při inventarizaci,
uzávěrkových operacích, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztráty, schválení účetní závěrky a její
zveřejňování. Tuto metodiku podrobně zpracoval a stanovil v rámci společnosti řešení jednotlivých
úkolů a zapracoval vše do vnitřního účetního předpisu, který zpracoval přímo pro tuto společnost.
V průběhu zpracovávání tohoto harmonogramu vše konzultoval se mnou, nebo s mou spolupracovnicí.
Vypracování tohoto vnitřního předpisu studentem bylo pro společnost přínosem. Identifikoval přesně
jednotlivé postupy, rizika vzniklé z nepřesných kontrol a postupů při stanovování základních problémů
v rámci závěrkových operací. Společnost se nyní může vyvarovat nalezených nepřesností a eliminovat
je.
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