
 

Gymnázium pro zrakově postižené  

a Střední odborná škola pro zrakově postižené 

Radlická 115, 158 00 Praha 5 

IČ 61386901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka účetnictví 

na středních školách pro zrakově postižené 

 

 

v rámci projektu 

 

Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na 

podporu integrace zrakově postižených žáků v oblasti 

středního školství 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Zpracovala: Ing. Miroslava Wagnerová 

 

 

Praha 2015 



OBSAH 

 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 3 

1 VÝCHODISKA A PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZRAKOVĚ 

POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ .......................................................................................................... 4 

1.1 Charakteristika předmětu a vzdělávací cíle .............................................................. 4 

1.2 Kompenzační pomůcky ................................................................................................ 5 

1.3 Učebnice a výukové materiály ..................................................................................... 8 

1.3.1 Učebnice ..................................................................................................................... 8 

1.3.2 Výukové materiály a učební pomůcky ..................................................................... 12 

1.3.3 Hlavní pravidla pro tvorbu výukových materiálů .................................................... 14 

2 VYUČOVACÍ METODY A SPECIÁLNÍ POSTUPY ................................................ 15 

2.1 Začínáme s výukou účetnictví ................................................................................... 15 

2.1.1 Práce s informačními zdroji ..................................................................................... 16 

2.1.2 Účetní doklady ......................................................................................................... 16 

2.1.3 Účetní knihy ............................................................................................................. 22 

2.2 Rozšíření a prohloubení učiva – třetí a čtvrtý ročník ............................................. 25 

2.2.1 Účtová osnova a účtový rozvrh ................................................................................ 25 

2.2.2 Účetní výkazy ........................................................................................................... 28 

2.2.3 Praktické účetnictví .................................................................................................. 30 

3 MATURITNÍ ZKOUŠKA ............................................................................................. 34 

3.1 Praktická maturitní zkouška ..................................................................................... 34 

3.2 Maturitní zkouška z účetnictví .................................................................................. 35 

3.3 Příprava zadání a podkladů ...................................................................................... 35 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 37 

POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY ........................................................................... 38 

PŘÍLOHY ............................................................................................................................... 39 

 

 

 



 

3 

 

ÚVOD 

 

 Tato publikace je určena zejména pedagogickým pracovníkům, kteří pracují se 

zrakově postiženým žákem integrovaným v hlavním vzdělávacím proudu a nemají v této 

oblasti dosud žádné nebo jen velmi obecné zkušenosti. Publikace přináší základní východiska 

a možné metodické postupy při výuce předmětu účetnictví žáků se zrakovým postižením na 

středních odborných školách, na kterých je účetnictví profilovým předmětem nebo 

předmětem významným pro získání odborných kompetencí. Vzhledem k tomu, že nejen na 

naší speciální škole, ale i v integraci, stále častěji pracujeme s žáky se souběžným postižením 

více vadami, pokusíme se rovněž upozornit na některá specifika při vzdělávání těchto žáků. 

 Hlavním cílem publikace není poskytnout podrobný a vyčerpávající návod „jak na to“, 

ale nastínit základní vzdělávací strategie, principy a zásady při výuce účetnictví žáků 

s postižením a pokusit se zprostředkovat dlouholeté praktické zkušenosti. 

Publikace dále nabízí užitečné ukázky výukových materiálů, které jsou volně 

k dispozici pro využití při výuce integrovaných žáků s uvedeným postižením nebo mohou 

posloužit jako inspirace pro vlastní tvořivé postupy. 

Publikace je součástí ostatních informačních a metodických materiálů vydaných 

v rámci projektu Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu 

integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství 
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1 VÝCHODISKA A PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZRAKOVĚ 

POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ 

 

1.1 Charakteristika předmětu a vzdělávací cíle 

Obsah učiva a výsledky vzdělávání jsou stanoveny konkrétním Školním vzdělávacím 

programem (dále jen ŠVP). Hlavním cílem předmětu je osvojení poznatků a dovedností 

potřebných pro správné vedení účetnictví malého a středního podniku na úrovni odpovídající 

požadavkům současné praxe.  

Účetnictví na obchodní akademii je součástí vzdělávací oblasti Odborné vzdělávání a 

v jejím rámci vychází z obsahových okruhů Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku a 

Finance, daně, finanční trh. Velmi úzce je předmět propojen s oblastí Písemná a ústní 

komunikace a ve své metodicko-praktické části se významně opírá o oblast Vzdělávání 

v informačních a komunikačních technologiích.  

V rámci prvního koncentrického okruhu se využívá především metoda výkladu a řízené 

diskuse. Probrané učivo se následně procvičuje na příkladech a úlohách. V druhém 

koncentrickém okruhu probíhá výuka a zejména procvičování praktických úloh s podporou 

počítačové aplikace v odborné učebně.  

Žáci pracují s učebnicí Účetnictví pro střední školy a veřejnost ing. Pavla Štohla, 

k procvičování učiva využívají cvičebnici Sbírka příkladů k učebnici účetnictví téhož autora. 

Praktické úlohy jsou žákům pravidelně zadávány také jako součást domácí přípravy. 

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, a tedy i žáků se zrakovým 

postižením a/nebo souběžným postižením více vadami, v maturitních oborech by se v žádném 

případě nemělo uskutečňovat formou redukce obsahu učiva v jednotlivých předmětech. 

Základním principem vzdělávání žáků s postižením na středních školách naopak musí být 

maximální možné uzpůsobení podmínek vzdělávání při současném zachování plného 

rozsahu učiva nastaveného příslušným ŠVP pro všechny žáky, kteří se vzdělávání účastní. 

Tento princip chápeme jako hlavní motto práce na naší speciální škole. Nejde totiž o to, 

vyloučit z obsahu učiva témata, která u žáků s postižením kladou zvýšené nároky na práci 

učitele i žáka, ale o to, kompenzovat jejich postižení tak, aby s plným využitím vlastního 

nadání a píle obsáhli probírané učivo alespoň dostatečně a dosáhli alespoň dostatečných 

výsledků srovnatelných se stejně nadanými a pilnými žáky bez postižení. Jsme přesvědčeni o 

tom, že redukce učiva u žáků s postižením a jejich umělé „protlačování“ k dosažení středního 

vzdělání s maturitou, je projevem nezdravého protekcionismu a v konečném důsledku jde 

proti potřebám samotného žáka s postižením. 
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1.2 Kompenzační pomůcky  

Žáci se zrakovým postižením používají při práci speciální kompenzační pomůcky, 

přičemž obecně platí, že by měli být vybaveni individuálním souborem těchto pomůcek již ze 

základní školy. Z dlouholeté zkušenosti lze ale vyvodit, že žáci velmi často nevyužívají 

kompenzační pomůcky způsobem odpovídajícím jejich postižení nebo nevyužívají dostatečně 

všechny jejich funkce a některé pomůcky nepoužívají vůbec (např. braillský řádek). Využití 

odpovídajících kompenzačních pomůcek a vytvoření jejich optimálního souboru pro žáka 

s konkrétním zrakovým postižením je přitom jedním z hlavních předpokladů jeho efektivního 

vzdělávání jak ve speciální škole, tak v hlavním vzdělávacím proudu. V tomto ohledu 

doporučujeme hned na počátku vzdělávání žáka konzultovat vytvoření odpovídajícího 

souboru kompenzačních pomůcek s příslušnými školskými poradenskými zařízeními, která 

mají žáka v péči (zejména speciálně pedagogické centrum a/nebo pedagogicko psychologická 

poradna), s příslušným speciálním pedagogem a s rodiči žáka, příp. kontaktovat základní 

školu, kterou žák navštěvoval. 

Jako základní kompenzační pomůcku pro výuku účetnictví zrakově postižených žáků 

doporučujeme využívat především počítač (stolní nebo přenosný) vybavený příslušnými 

speciálními aplikacemi a přídavnými zařízeními (zejména braillský řádek) v závislosti na 

stupni zrakového postižení
1
: 

1. střední slabozrakost – obvykle postačí využití nástroje „lupa“ u běžně užívaných 

aplikací balíčku MS Office (Word, Excel) pro zvětšování zobrazovaného textu a znaků 

                                                 
1
 Klasifikace zrakového postižení podle WHO (Světové zdravotnické organizace) 

 

Druh zdravotního postižení 

Střední slabozrakost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum 

rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového postižení 1 

Silná slabozrakost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum 

rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20, kategorie zrakového postižení 2 

Těžce slabý zrak: 

a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší než 

1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie zrakového postižení 3  

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 

stupňů 

Praktická nevidomost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení 

zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového 

postižení 4 

Úplná nevidomost: ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s 

chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 

Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize (MKN-

10), vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 
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2. silná slabozrakost – zvětšovací programy s hlasovou podporou, např. ZoomText, 

SuperNova, MAGic aj. 

3. těžce slabý zrak – zvětšovací programy s hlasovou podporou a/nebo odečítače obrazovky 

(screen reader) s hlasovou syntézou, např.  SuperNova, VoiceOver (Apple), JAWS 

4. praktická a úplná nevidomost – odečítače obrazovky s hlasovou syntézou a podporou 

braillského řádku, přičemž většina našich žáků pracuje s aplikací JAWS
2
 

U slabozrakých žáků, kteří mají možnost využít při práci na počítači zrakovou kontrolu, 

rozhodně nedoporučujeme neomezené zvětšování písma, které může výrazně zhoršit 

celkovou přehlednost textu a orientaci v něm. Za ještě efektivní lze považovat zvětšení písma 

do 20 bodů. Mnohem užitečnější je ale využití jakékoliv softwarové lupy. Pro tisk textu, který 

potřebuje žák využít např. pro domácí přípravu, jsou jistě možné i vyšší hodnoty zvětšení, 

požaduje-li však žák velikost písma nad 30 bodů, je vhodnější doporučit mu přechod na práci 

s hlasovým a hmatovým výstupem (odečítače a bodové písmo).  

 

Obr. 1 – Použití softwarové lupy 200 % pro práci s běžnou velikostí písma 

                                                 
2
 JAWS (Job Access With Speech), screen reader vyvinutý pro zrakově postižené uživatele, kterým 

prostřednictvím hlasové syntézy a braillského řádku zpřístupňuje počítač s operačním systémem Microsoft 

Windows a umožňuje jim tak komplexní ovládání počítače pomocí klávesnice 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlasov%C3%A1_synt%C3%A9za&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braillsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Obr. 2 – Použití velikosti písma 28 bodů – text se stává méně přehledným 

Tip: Důležité může být také individuální nastavení zobrazení dle příslušného zrakového 

postižení (kontrast, jas, barevné schéma), které by si žák měl umět nastavit v nabídce 

Ovládací panely – Možnosti usnadnění – Zobrazení – Používat funkci „Vysoký kontrast“.  

Více informací naleznete v materiálu Kompenzace zrakového handicapu využitím 

výpočetní techniky vytvořeného v rámci projektu (Jelínek J., Praha 2012). Ukázky možného 

nastavení viz obrázky č. 3 a 4. 

Obr. 3 – Nastavení „vysoký kontrast 1 (největší)“ 
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Obr. 4 – Nastavení „vysoký kontrast 2 (největší)“ 

 

Žáci při práci dále používají potřebné optické pomůcky jako jsou brýle, turmony 

a zvětšovací lupy. Z neoptických pomůcek jde u slabozrakých zejména o psací potřeby 

umožňující dobře čitelný záznam (fixy s různou šířkou stopy, zvýrazňovače), případně sešity 

se silnou linkou, u nevidomých pak stroj pro záznam Brailleova písma (tzv. Pichtův stroj) 

včetně speciálního papíru. 

  

1.3 Učebnice a výukové materiály 

1.3.1 Učebnice 

Při výuce účetnictví na naší škole využíváme ucelenou řadu učebnic účetnictví pro 

střední školy a veřejnost ing. Pavla Štohla a sbírek příkladů k těmto učebnicím. Učebnice jsou 

především pro potřeby žáků s těžším zrakovým postižením převedeny do elektronické 

podoby, samozřejmě s potřebnými úpravami. Mezi nejdůležitější úpravy patří vyloučení 

grafických prvků, tedy především schémat účtování, ve kterých se žák se zrakovým 

postižením nedokáže orientovat buď vůbec (nevidomí) nebo velmi obtížně (těžce slabý zrak). 

Elektronická verze učebnic je vytvořena pro všechny žáky jednotně bez ohledu na míru jejich 

postižení, pro žáky, kteří zrakově zvládají práci se schématy, tabulkami, grafy či obrázky, lze 

využít tištěnou verzi učebnic v případném požadovaném zvětšení. Zkušenost nás ale 

přesvědčuje o nutnosti průběžných úprav elektronických učebnic dle potřeb každého 

jednotlivého žáka. 
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Učebnice jsme pro lepší orientaci zrakově postižených uživatelů rozdělili na dvě části, 

z nichž jedna obsahuje teorii a druhou tvoří praktické úlohy k procvičení získaných poznatků.  

Teoretická část je podle jednotlivých kapitol rozdělena na samostatné dokumenty, 

rozsáhlejší kapitoly jsou seskupeny v samostatných složkách, které obsahují jednotlivé 

podkapitoly jako samostatné dokumenty – viz Učebnice účetnictví 1. díl, kapitola 6: 

Obr. 5 – Struktura elektronické Učebnice účetnictví 1. díl 

Druhá část učebnic obsahující praktické úlohy, podobně jako sbírky příkladů, je 

rozdělena podle jednotlivých kapitol do samostatných složek, v jejichž rámci tvoří každá 

úloha samostatný dokument: 

Obr. 6 – Struktura elektronické verze praktických úloh Učebnice účetnictví 1. díl 
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Úlohy, které obsahují složitě strukturované formuláře – účetní doklady, účetní knihy 

(skladní karty, inventární karty, mzdové listy aj.) a účetní výkazy je někdy vhodné upravit 

zvlášť pro nevidomé a zvlášť pro slabozraké. Zatímco slabozrací žáci mohou ještě poměrně 

dobře pracovat s formuláři, verze pro nevidomé obsahuje pouze prostý text bez grafických 

prvků, který můžeme označit jako „blind friendly“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Doklad v elektronické verzi pro práci slabozrakého žáka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Doklad v elektronické verzi pro práci nevidomého žáka 
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U praktických úloh je velmi důležité strukturovat jejich zadání tak, aby odpovídalo 

způsobu čtení nevidomých a těžce slabozrakých, kteří čtou dokument postupně od začátku 

do konce a nemají možnost se rychle zorientovat na stránce např. díky zvýraznění v textu. 

Může se pak snadno stát, že stráví zbytečně mnoho času čtením údajů, ke kterým se budou 

muset při řešení úlohy vracet, než se dostanou k zadání konkrétních úkolů. Je tedy vhodnější 

přesunout zadání úkolů na začátek úlohy. Pokud má žák řešit v jedné úloze více dílčích úkolů, 

je účelné přesunout jejich zadání vždy před příslušnou skupinu údajů potřebných k jejich 

řešení. Pokud je součástí úlohy práce s přílohou, která je obvykle umístěna na konci 

dokumentu, je vhodné ji přesunout přímo do zadání úlohy nejlépe hned pod odstavec, ve 

kterém je citována a jednoznačně označit její začátek a konec. Pokud úlohy obsahují tabulky, 

je třeba se zamyslet nad tím, zda bude žák s těžkým zrakovým postižením schopen se v nich 

zorientovat. Pro nevidomého a těžce slabozrakého žáka není problém pracovat 

s jednoduchými tabulkami, musí však být srozumitelně strukturovány a obsahovat omezený 

počet sloupců, s jejichž obsahem je žák dostatečně obeznámen (např. účetní deník). Cílem 

takové úpravy složitě strukturovaných úloh je především úspora času, který žák potřebuje 

k jejich řešení. Pro srovnání uvádíme v přílohách 1 a 2 úlohu 6.16 z prvního dílu učebnice 

v původním zadání podle tištěné verze (příloha 1) a v úpravě pro žáky se zrakovým 

postižením (příloha 2). Úloha je současně modifikována, otevření rozvahových účtů je 

v úkolu 1 nahrazeno výpočtem zdanění mezd zaměstnanců. 

Podobně důležité je zamyslet se nad způsobem zadávání číselných údajů, které je pro 

snadnější čtení pomocí odečítače s hlasovou syntézou účelné uvádět bez mezer nebo teček 

mezi trojicemi řádů. V účetnictví jde především o peněžní částky, u kterých je vhodné 

vynechat i desetinnou čárku, pokud částka neobsahuje haléře. 

Problémem nejen pro nevidomého a těžce slabozrakého žáka může být používání a 

čtení zkratek. Nemáme na mysli běžně užívané grafické zkratky typu atd., příp., apod., ale 

iniciálové zkratky víceslovných odborných výrazů vytvořené libovolně autorem učebnic a 

jiných výukových materiálů s cílem usnadnit si práci při jeho přípravě. Čtení takových 

zkratek pomocí odečítače a hlasové syntézy je totiž mnohdy zcela nesrozumitelné. Syntetický 

hlas nedokáže při odečítání textu z obrazovky artikulovat ani nehláskuje jako živý člověk, 

takže čtení například právě iniciálových zkratek vnímá posluchač mnohdy pouze jako shluk 

nesrozumitelných hlásek. Pro lepší představu, jakým způsobem čte nevidomý nebo těžce 

slabozraký žák text obsažený v dokumentu, doporučujeme vyzkoušet si poslech čtení osobně. 

Srovnejte například odečítání zkratek DPH (daň z přidané hodnoty) a ZSP (zdravotní a 

sociální pojištění). Žáci musí být s obsahem zkratek také dostatečně obeznámeni, aby 
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dokázali pochopit, co se pod nimi skrývá. Inflace učitelem libovolně vytvářených zkratek ve 

výukovém materiálu tedy obvykle neplní svůj účel, ale jde spíše proti němu. V učebnicích a 

sbírkách používaných při výuce účetnictví se iniciálových zkratek naštěstí nevyskytuje 

mnoho, přesto je třeba si na jejich používání dát pozor.  

 

1.3.2 Výukové materiály a učební pomůcky 

Pro výuku účetnictví u žáků se zrakovým postižením není třeba mnoho názorných 

pomůcek. Účetnictví je založeno na práci s doklady a příslušnými počítačovými aplikacemi. 

Jak bylo popsáno výše, oboje mohou žáci se zrakovým postižením zvládnout s využitím 

kompenzačních pomůcek, především zvětšovacích programů, odečítačů, skenerů apod. 

Speciální učební pomůcky používáme například v tématech Rozvaha a Účet, kde mohou 

být užitečným pomocníkem pro vysvětlení základního principu podvojného účetnictví. 

Nevidomí a těžce slabozrací žáci tak mohou získat alespoň základní představu o zjednodušené 

formě rozvahy a účtu. Jednoduchou názornou pomůcku pro nevidomé lze vytvořit  buď 

manuálně pomocí psacího stroje pro záznam Brailleova písma, nebo moderněji pomocí 

přístroje pro tvorbu reliéfních grafických materiálů, tzv. fuseru a braillské tiskárny. Nemá-li 

škola s integrovaným žákem se zrakovým postižením tyto přístroje k dispozici, je možno 

požádat o pomoc a spolupráci specializované instituce, např. SONS, Tyfloservis, 

Tyflocenturm aj. 

Obr. 9 – Názorná ukázka rozvahy pro nevidomé žáky – reliéfní a braillský tisk 
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Obr. 10 – Názorná ukázka aktivního účtu pro nevidomé žáky – reliéfní a braillský tisk 

Obr. 11 – Názorná ukázka pasivního účtu pro nevidomé žáky – reliéfní a braillský tisk 

 

Jako výukové materiály používáme  při výuce účetnictví zejména pracovní listy pro 

žáky s individuálním vzdělávacím plánem (dále jen IVP), kteří podle nich pracují buď 

samostatně v rámci samostudia nebo ve třídě v rámci denní docházky s dopomocí učitele nebo 

asistenta pedagoga. Pracovní listy jsou sice částečně univerzálně využitelné, ale s ohledem na 

různý stupeň zrakového postižení a různou individuální náročnost na uzpůsobení podmínek 

vzdělávání, je nutné je obsahově i formálně upravit vždy dle potřeb konkrétního žáka.  
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1.3.3 Hlavní pravidla pro tvorbu výukových materiálů 

Jestliže jsme v kapitole o kompenzačních pomůckách naznačili používání počítačů 

s příslušnými speciálními aplikacemi jako moderní a především užitečný způsob výuky 

účetnictví u žáků se zrakovým postižením, je současné využití elektronické verze učebnic, 

cvičebnic a jiných výukových materiálů určitou nezbytností. Základní výše popsaná pravidla 

pro převod učebnic do digitální podoby, pro tvorbu výukových materiálů i pro jejich úpravy 

pro konkrétního žáka  uvádíme závěrem této kapitoly v následujícím přehledu: 

 rozsáhlejší kapitoly a podkapitoly raději rozdělit do většího počtu samostatných 

dokumentů, neboť pro uživatele se zrakovým postižením je obtížné rychle vyhledat 

potřebnou část textu v několikastránkovém dokumentu, 

 jednotlivé složky a dokumenty a v jejich rámci jednotlivé kapitoly, podkapitoly a nadpisy 

označovat přesně a srozumitelně tak, aby se v nich žáci snadno a přiměřeně rychle 

zorientovali, 

 pro slabozraké uživatele použít raději bezpatkové písmo (např. Arial, Calibri, Tahoma), 

které je pro ně lépe čitelné, velikosti 12 až 14 bodů, která postačí pro práci 

s dokumentem v digitální podobě, 

 pro tištěnou verzi dokumentu použít maximální velikost písma do 30 bodů, v případě 

požadavku na použití větší velikosti doporučit žákovi přechod na práci s odečítačem a 

hlasovou syntézou a Brailleovým písmem, 

 důležité části textu zvýraznit raději ztučněním nebo barevným zvýrazněním než 

podtržením, které může způsobit nečitelnost textu; zvýraznění nijak nenarušuje čtení textu 

nevidomým žákem pomocí hlasového výstupu a je užitečné pro žáky, kteří mají možnost 

zrakové kontroly, 

 pro nevidomé a těžce slabozraké uživatele zbavit text grafických prvků, vyjma 

jednoduchých tabulek s malým počtem sloupců srozumitelného nebo již osvojeného 

obsahu (např. účetní deník), 

 zadání praktických úloh strukturovat tak, aby korespondovalo se způsobem čtení 

nevidomých a těžce slabozrakých žáků pomocí odečítače a hlasové syntézy, 

 pro praktické využití učebnic a výukových materiálů při výuce upravovat průběžně 

jednotlivé dokumenty s ohledem na postižení a způsob práce konkrétního žáka. 
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2 VYUČOVACÍ METODY A SPECIÁLNÍ POSTUPY 

 

Při výuce účetnictví žáků se zrakovým postižením je možné využít většinu běžných 

vyučovacích metod. Hlavním kritériem jejich výběru je typ a míra zrakového postižení žáka, 

příp. souběžného postižení u žáků s postižením více vadami a úroveň dosud získaných 

dovedností potřebných pro práci s kompenzačními pomůckami a výukovými materiály. Proto 

je důležité seznámit se se specifickými vzdělávacími potřebami žáka nejlépe ještě před 

započetím vzdělávání, kdy hlavním podkladem může být dobře zpracovaný posudek 

speciálně-pedagogického centra (dále jen SPC), které žák navštěvuje. V případě potřeby je 

vhodné se obrátit osobně na příslušného pracovníka SPC, příp. na rodiče žáka nebo učitele 

základní školy, kterou navštěvoval. Nejvíce informací o  míře postižení a vzdělávacích 

potřebách ale poskytne osobní kontakt s žákem, kdy s využitím běžně používaných postupů 

jako je pozorování, rozhovor, praktická ukázka práce s kompenzačními pomůckami aj. 

obvykle nelépe zjistíme nejvhodnější způsob práce s žákem a potřebnou míru uzpůsobení 

podmínek pro jeho efektivní vzdělávání. 

Hlavními vyučovacími metodami v předmětu účetnictví jsou i u žáků se zrakovým 

postižením metody slovní – problémový výklad, řízený dialog, diskuze, písemná cvičení, 

práce s učebnicí a internetem a metody praktické – řešení úloh, vyhotovování dokladů a 

účetních písemností, praktické činnosti v oboru. Ani u žáků se zrakovým postižením se 

nevyhýbáme motivačním a aktivizačním metodám. Přestože by se mohlo zdát, že nevidomý 

žák není vzhledem ke svému postižení schopen samostatně pracovat, je vhodné mu 

přiměřeným způsobem zadávat samostatné dílčí úkoly, které umožňují nácvik dovedností 

zvyšujících jeho šance k pracovnímu uplatnění, rozvoj jeho samostatnosti, zvýšení 

sebevědomí a pocitu uspokojení a úspěchu. 

 

2.1 Začínáme s výukou účetnictví 

Předpokládáme, že obsah učiva předmětu účetnictví oboru vzdělání Obchodní akademie 

je víceméně shodný na všech školách, byť jednotlivá témata mohou být zařazena do 

příslušných ročníků odchylně. S výukou účetnictví se v tomto oboru začíná ve druhém 

ročníku studia, v tzv. prvním koncentrickém okruhu učiva, jehož cílem je osvojení základů 

podvojného účetnictví. V oborech vzdělání, kde účetnictví není profilovým předmětem, 

předpokládáme, že obsah učiva tvoří minimálně právě základy podvojného účetnictví na 

úrovni druhého ročníku obchodní akademie. Obsah učiva předmětu účetnictví na naší škole 

uvádíme ve stručném přehledu v příloze 3. 
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2.1.1 Práce s informačními zdroji 

Žáci se zrakovým postižením při výuce jednotlivých témat průběžně pracují 

s otevřenými informačními zdroji, s právními předpisy z oblasti účetnictví (zákon o 

účetnictví, vyhláška 500 pro podnikatele, české účetní standardy), daní, mzdových předpisů 

apod., vyhledávají potřebné podklady (sazby odpisů, pojištění, daňové sazby aj.). Čas 

potřebný k práci s internetem se u žáků se zrakovým postižením může velmi lišit v závislosti 

na míře osvojení potřebných dovedností a individuálním pracovním tempu, proto je někdy 

vhodné zadat každému žákovi konkrétní dílčí úkol, který je schopen zvládnout v přiměřeném 

čase. Opět by se nemělo jednat o rezignaci na získání dovednosti pracovat s otevřenými 

informačními zdroji a umět vyhodnotit relevantnost získaných informací. I nevidomý žák 

musí být schopen najít na internetu potřebné informace a odpovídajícím způsobem s nimi 

pracovat, tj. rozpoznat jejich sdělovací hodnotu, stáhnout je, upravit a pro vlastní potřebu 

uchovat jejich podstatné části. Práce s internetem je nicméně zejména pro nevidomého žáka 

časově velmi náročná, zdaleka ne každý žák přichází ze základní školy vybaven potřebnými 

dovednostmi. U žáka, který potřebuje v tomto směru větší dopomoc, je nutné úzce 

spolupracovat s asistentem pedagoga, pokud je žákovi přidělen, a/nebo s vyučujícím IT. Je 

také vhodné doporučit nebo zprostředkovat žákovi prohloubení těchto dovedností v rámci 

speciálních kurzů, které organizují instituce zabývající se podporou osob se zrakovým 

postižením (SONS, Tyflokabinet aj.).  

 

2.1.2 Účetní doklady  

Názorné ukázky účetních dokladů před započetím vlastní práce žáků s konkrétními 

doklady je vhodné připravit v podobě běžně užívané v praxi. Pro slabozraké žáky využíváme 

běžný nebo zvětšený tisk, pro žáky nevidomé pak reliéfní nebo braillský tisk jednodušších 

typů dokladů – pokladních dokladů, stvrzenek, bankovních výpisů. 
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Obr. 12 – Ukázka dokladu – elektronická verze využitelná i pro tisk pro těžce slabozraké žáky 

 

 

VÝPIS Z ÚČTU 
Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015 
Účet: 255043344/0300 
Název účtu: Viděno hmatem 
Strana: 1/1 
Rok / č. výpisu: 2015/8 
BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ22 0300 0000 0002 5504 3344 
Typ účtu: Účet pro neziskovky v CZK 
Frekvence: měsíční 
X 
Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015 

Datum Označení platby   Identifikace  Částka 
Valuta Protiúčet nebo poznámka VS   KS   

 
03. 08.  Došlá platba 

218298700/0300     401   1 000,00 

 
29. 08.  Poplatek-platební karta   402          -22,00 

Místo: POPL. ERA DEBIT MC  
Částka: 22 CZK 27.08.2015 

 
29. 08.  Za vedení účtu, výpisy a transakce 403               -5,00 

od 26.07.2015 do 29.08.2015 
Za vedení účtu a výpisy: 0,00 
Za transakce: 5,00 
Z toho: 1 x došlá platba v rámci ČSOB 5,00 

 
31. 08.  Zúčtování kladných úroků   406                   0,18 

Celková částka: 0,22 
Daň z úroků: 0,04 
Jistina: 0,18 

 
Souhrnné informace 
Počet kreditních položek: 2 
Počet debetních položek: 2 
 
 

Počáteční zůstatek: 24 985,80 
Celkové příjmy: 1 000,18 
Celkové výdaje: 27,00 
Konečný zůstatek: 25 958,98 

 
Viděno hmatem, spolek 
Radlická 591/115 
158 00 Praha 5 - Jinonice 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – Ukázka dokladu v reliéfním tisku pro nevidomé žáky 

 

Žáci se zrakovým postižením v pásmu střední slabozrakosti pracují bez problémů 

s elektronickou nebo tištěnou verzí dokladů, podle individuálních potřeb žáků je možné 

zvětšení tištěných dokladů na kopírce nebo tiskem ve zvětšeném písmu. Použití větší velikosti 

písma pro tištěné doklady může významně snížit přehlednost dokladů s více údaji (viz např. 

faktury), v takovém případě je i u slabozrakého žáka vhodnější pracovat s elektronickou verzí 

dokladu s využitím softwarové lupy. 

Žáci, kteří nemají možnost dostatečné zrakové kontroly (těžce slabozrací a nevidomí) 

pracují s elektronickou verzí dokladů, příp. s doklady v braillském tisku. Obě verze dokladů 

je možné připravit tak, aby je žáci mohli vyplňovat jako běžný tištěný doklad, tedy jako 

formulář. Elektronický doklad vyplňují žáci na počítači, doklad v braillském tisku na Pichtově 

stroji. Opět platí zásada, že takto připravený doklad musí být formálně zjednodušen tak, aby 

se v něm žák dostatečně rychle zorientoval, tedy nejlépe jako prostý text bez grafických prvků 

a tabulek. U braillského tisku je navíc třeba vynechat dostatečný počet volných řádků pro 

vyplnění potřebných údajů – např. pro adresu dodavatele, označení položek nebo účel platby.   
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Obr. 14 – Formulář dokladu k vyplnění v braillském tisku  
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Výdajový pokladní doklad číslo: 
Ze dne: 
 
Firma (název a adresa do sloupce): 
 
 
IČ: 
 
Vyplaceno komu (jméno/název a adresa): 
Částka v Kč: 
Slovy: 
Účel výplaty: 
 
Pokladník: 
Přijal: 
Schválil: 
 
Účtovací předpis: 
Účetní doklad číslo: 
Ze dne: 
Text: 
Účet Má dáti 
Zaúčtoval: 
Dne: 

Obr. 15 – Elektronický formulář dokladu k vyplnění pro žáky bez možnosti zrakové kontroly 

 

Ať už zvolíme a připravíme jakoukoliv verzi dokladu, je třeba počítat s tím, že žáci 

s těžším zrakovým postižením potřebují na práci s nimi více času než žáci lehce slabozrací 

nebo žáci bez postižení. Doporučujeme proto zjednodušit zadávané úlohy tak, aby žáci např. 

zbytečně nevyplňovali několik stejných typů dokladů, ale vyzkoušeli si práci se všemi typy 

nejpoužívanějších dokladů. Příkladem takového uzpůsobení může být úloha 2.4 z Učebnice 

účetnictví 1. díl (Ing. Pavel Štohl), kde úkol 2 je modifikován tak, aby žák nemusel 

vyhotovovat všechny doklady, které jsou typově totožné, ale vyzkoušel si vyhotovení tří 

různých typů dokladů – příjmového pokladního, výdajového pokladního a faktury vystavené. 

Vyhotovení všech požadovaných dokladů by bylo časově příliš náročné, a pokud usoudíme, 

že žák potřebuje práci s doklady procvičit, lze mu zbývající typově shodné doklady zadat 

v rámci domácí přípravy.  
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Učebnice účetnictví 1. díl 
Úloha 2.4 pro nevidomé - modifikovaná 
 

Úkol 2: Založili jste si vlastní podnik na vedení účetnictví pro jiné podnikatelské 
subjekty. Podnik vystupuje pod obchodní firmou, kterou je Vaše jméno a příjmení, 
adresu sídla si vymyslete. Vyhotovte odpovídající účetní doklady k následujícím 
účetním operacím. Doklady k vyplnění jsou umístěny vždy pod zadáním úlohy. 
 

1. účetní případ: 
10. 4. 2015 jste ohlásili živnost živnostenskému odboru příslušného úřadu a za 
vydání výpisu z živnostenského rejstříku jste zaplatili správní poplatek 1000,-- Kč 
podle potvrzení živnostenského úřadu v příloze 1: 
 

Příloha 1 - začátek 
Příjmový pokladní doklad č. 7067 
ze dne 10. 4. 2015 
Úřad městské části Praha 5, Radlická 158, Praha 5, IČ 29388100 
Plátce: Vaše firma 
Částka: 1000,-- Kč 
Slovy: Jedentisíc----------- 
Účel platby: vydání výpisu z živnostenského rejstříku 
V Praze 10. 4. 2015 
Podpis: Jan Úředník 
Konec přílohy 1 
 

Vyhotovte výdajový pokladní doklad na zaplacení poplatku: 
 

Výdajový pokladní doklad č. 
Ze dne:  
Firma: 
Vyplaceno komu: 
Kč: 
Slovy: 
Účel platby: 
Schválil: 
Přijal: 
Vydal: 
 

2. účetní případ: 
Získali jste prvního zákazníka, pana Petra Molíka, Želešice, Školní 14 a poskytli jste 
mu konzultaci k vedení účetnictví. Za tuto službu zaplatil zákazník dne 10. 6. 2015 
v hotovosti 1000,-- Kč. Vyhotovte příjmový pokladní doklad jako potvrzení o přijetí 
peněžní částky: 
 

Příjmový pokladní doklad č.  
ze dne 
Firma: 
Přijato od:  
Kč: 
Slovy:  
Účel platby:  
Přijal: 



 

22 

 

 

3. účetní případ: 
Získali jste dalšího zákazníka, firmu Monta, s. r. o., Dukelská 14, Znojmo a zpracovali 
jste mu účetnictví za 1. pololetí roku 2015. Dohodli jste se na ceně 20000,-- Kč za 
tuto práci. Zákazník požaduje fakturu, kterou uhradí převodem na účet. Fakturace 
byla provedena 10. 7. 2015, dohodnutý termín splatnosti je 24. 7. 2015. Vystavte 
fakturu na provedené služby: 
 

Faktura číslo: 
Variabilní symbol:  
Konstantní symbol:  
Dodavatel:  
IČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Odběratel:  
IČ: 
Platební podmínky: 
Datum vystavení dokladu: 
Datum splatnosti: 
Způsob úhrady: 
Položky: 
Množství: 
Cena za MJ: 
Cena celkem: 
Vystavil:  
Telefon:  
Podpis:  

Obr. 16 – Modifikovaná úloha 2.4 pro těžce slabozraké a nevidomé žáky 

 

Přílohy je vhodné umístit v zadání tak, aby je žák v dokumentu dlouho nehledal, nejlépe 

hned za odstavcem, který na přílohu odkazuje. Je také účelné vyznačit jejich začátek a konec, 

aby žák věděl, že další text již není součástí přílohy. Zvýraznění je v textu provedeno pouze 

pro rychlejší orientaci učitele při práci s žákem, pro nevidomého žáka nemá pochopitelně 

žádný význam. 

 

2.1.3 Účetní knihy 

Názorné ukázky účetních knih je možné žákům zprostředkovat podobně jako ukázky 

dokladů – pro slabozraké žáky běžné vázané knihy nebo tištěné zvětšené ukázky, pro 

nevidomé žáky elektronickou verzi, reliéfní tisk nebo braillský tisk hlavní knihy, účetního 

deníku, příp. knih analytické evidence (karty dlouhodobého majetku, skladní karty aj.). 
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Obr. 17 – Ukázka účetního deníku – reliéfní a braillský tisk 

 

Při práci s účetními knihami používáme rovněž především jejich digitalizovanou formu, 

pokud žák není schopen pracovat s tištěnou formou. Vzhledem k výrazně snížené možnosti 

pracovat s účty v hlavní knize, byť ve zjednodušené formě v podobě „téček“, seznamujeme 

žáky se zrakovým postižením s tímto názorným způsobem účtování jen okrajově a velmi záhy 

nahrazujeme práci s účty v hlavní knize zápisem do účetního deníku.  

V tématu Základy podvojného účetnictví pracujeme nejprve se zjednodušeným 

deníkovým zápisem, který umožní žákům procvičení základního principu podvojnosti.  

V dalších tématech zabývajících se základními účetními operacemi dílčích části předmětu 

účetnictví jak v prvním, tak ve druhém koncentrickém okruhu učiva, používáme již výhradně 

úplný účetní deník obsahující všechny povinné náležitosti ve formě tabulky v aplikaci word 

nebo excel. I nevidomí žáci si tento způsob zápisu dokáží velmi dobře osvojit a pracovat 

přitom přiměřeně efektivně. 
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Učebnice účetnictví 1. díl, úloha 5.9 – pro nevidomé 
 
Na účtu Krátkodobé bankovní úvěry byl počáteční stav 248000 Kč. Na straně MD 
bylo zaúčtováno 20000 Kč a 8000 Kč a na straně D 400000 Kč 
 
Úkol 1: Otevřete účet Krátkodobé bankovní úvěry, zapište jednotlivé změny a uveďte 
příčiny těchto změn. 
 
Účet Krátkodobé bankovní úvěry 
 
Strana Má dáti (MD): 
20000 Kč = splátka úvěru 
8000 Kč = splátka úvěru 
Obrat MD = 28000 Kč 
 
Strana Dal (D): 
PS 248000 Kč 
400000 Kč = přijetí dalšího úvěru 
Obrat D = 400000 Kč 
KZ 620000 Kč 
 
Úkol 2: Vypočítejte zůstatek na konci účetního období, porovnejte s počátečním 
stavem a zdůvodněte rozdíl, případně posuďte, jaké to může mít důsledky pro 
podnikatele. 
KZ = PS + obrat D – obrat MD = 620000 Kč 

Obr. 18 – Zjednodušená forma účtu pro práci nevidomých žáků 

 

Učebnice účetnictví 1. díl, úloha 5.12 – pro nevidomé 
 
Úkol: Naznačte účtování jednotlivých účetních případů: 
 
Ukázka: 
Faktura přijatá za reklamu v novinách 
Řešení: MD nákladový účet Služby, D účet Dodavatelé 
 
1. Faktury přijaté za: 
- nákup dlouhodobého majetku 
MD účet Dlouhodobý majetek, D účet Dodavatelé 
- nákup zásob 
MD účet Zásoby, D účet Dodavatelé 
- služby (např. nájemné, přepravné apod.) 
 

Obr. 19 – Zjednodušený deníkový zápis pro nácvik podvojnosti účtování 
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Učebnice účetnictví 1. díl, úloha 6.9 
 

ÚJ má na vybraných účtech tyto počáteční stavy: 
Pokladna 19 800 Kč 
Materiál na skladě 94 000 Kč 
 

Úkol 1: Zaúčtujte jako neplátci DPH následující operace 
Účetní deník – neplátce DPH 

Dat. Dokl. Text Částka MD D 

1. VPD 

Nákup materiálu – bez DPH 10000   

DPH 21 % 2100   

Celkem 12100   

2. FP 

Provize za zprostředkování 
nákupu – bez DPH 

5000   

DPH 21 % 1050   

Cena bez DPH 6050   

3. PŘÍJ Uskladnění materiálu    

4. VÝD Výdej materiálu do výroby 27000   

6. VBÚ Úhrada faktury za provizi    

Obr. 20 – Úplný deníkový zápis pro řešení úloh   

 

2.2 Rozšíření a prohloubení učiva – třetí a čtvrtý ročník 

V rámci druhého koncentrického okruhu učiva předmětu účetnictví vyučujeme dle ŠVP 

vytvořeného v naší škole témata uvedená v příloze 3. I v těchto tématech používáme při výuce 

výše popsané postupy a metody, proto dále vybíráme pouze dílčí problémy, které je třeba ve 

vyšších ročnících výuky účetnictví řešit. 

 

2.2.1 Účtová osnova a účtový rozvrh 

Ve druhém ročníku oboru vzdělání Obchodní akademie důsledně používáme pro 

zachycení účetních operací pouze názvy účtů tak, aby si žáci osvojili a fixovali jejich typ a 

obsah. Ve třetím ročníku přecházíme na práci s účtovou osnovou a vzorovým účtovým 

rozvrhem, který je třeba připravit pro žáky v různých verzích v závislosti na typu a míře 

zrakového postižení. 

Slabozrací žáci bez problémů pracují s tištěnou verzí účtového rozvrhu v různé míře 

zvětšení – viz pravidla pro tvorbu digitálních učebnic a materiálů. Nevidomí a těžce 

slabozrací žáci mají k dispozici elektronický účtový rozvrh ve formě dokumentu vytvořeného 

v aplikaci: 
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Směrná účtová osnova 
  

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 
06 – Dlouhodobý finanční majetek 
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku 
 

Účtová třída 1 – Zásoby  
11 – Materiál 
12 – Zásoby vlastní činnosti 
13 – Zboží 
15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 
19 – Opravné položky k zásobám 
 

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 
21 – Peněžní prostředky v pokladně 
22 – Peněžní prostředky na účtech 
23 – Krátkodobé bankovní úvěry 
24 – Krátkodobé finanční výpomoci 
25 – Krátkodobý finanční majetek  
26 – Převody mezi finančními účty 
29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 
 

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 
32 – Závazky (krátkodobé) 
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
34 – Zúčtování daní a dotací 
35 – Pohledávky za společníky 
36 – Závazky ke společníkům  
37 – Jiné pohledávky a závazky 
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 
39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování  
 

a) word – obvykle jeden dokument se zvýrazněným označením účtových tříd a skupin; 

zvýraznění umožňuje žákům se zachovanou možností zrakové kontroly lepší orientaci; 

s touto verzí pracují hlavně žáci s těžším zrakovým postižením (těžce slabozrací a 

nevidomí), kteří nemají dostatečně osvojené dovednosti pro práci s aplikací excel,  

Obr. 21 – Směrná účtová osnova (část) vytvořená v aplikaci word ve zvětšeném tisku 
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Tip: Pro efektivnější práci s rozsáhlejšími dokumenty jako je právě účtový rozvrh je vhodné 

využít nástroje „Najít“ (název účtové třídy, účtové skupiny, účtu, číselné nebo slovní 

označení účtu aj.) nebo „Přejít na“ (číslo stránky). 

 

b) excel – pro každou účtovou třídu je vytvořen samostatný list, což umožňuje lepší práci 

s celým dokumentem; u nevidomých žáků jsou nutným předpokladem pro práci s touto 

verzí účtového rozvrhu dostatečně osvojené dovednosti s odečítačem obrazovky a 

hlasovým výstupem, příp. braillským řádkem 

Obr. 22 – Vzorový účtový rozvrh v aplikaci excel, každá účtová třída je na samostatném listu 
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Pro nevidomé žáky je možné účtový rozvrh připravit rovněž v braillském tisku, je ale 

třeba počítat s tím, že se jedná o publikaci o značném počtu stránek, což výrazně ztěžuje 

vyhledávání jednotlivých účtů a zpomaluje tempo práce. Účtový rozvrh v této formě může 

nicméně pro nevidomého žáka znamenat určitou jistotu, proto lze doporučit jeho souběžné 

použití s elektronickou (digitální) verzí. I žáci se zrakovým postižením se ale v průběhu studia 

bez problémů naučí čísla nejpoužívanějších účtů zpaměti, proto není třeba se práce s účtovým 

rozvrhem v této neobvyklé formě zbytečně obávat.  

 

2.2.2 Účetní výkazy 

V rámci tématu Účetní závěrka používáme rovněž účetní výkazy v různé formě podle 

potřeby individuálního uzpůsobení pro žáky s konkrétním zrakovým postižením – běžný nebo 

zvětšený tisk,  digitalizovaná forma, braillský tisk – viz kapitoly účetní doklady a knihy.  

Pro žáky s těžkým zrakovým postižením je třeba účetní výkazy zjednodušit především 

formálně, neboť práce s výkazy ve formě tabulek je pro ně prakticky nemožná. Stejně jako 

v případě účetních dokladů a knih jdeme cestou převodu tabulek na prostý text. Žáci pak 

doplňují potřebné údaje do řádku, ve kterém je předepsána příslušná položka výkazu. Pokud 

je ve stejném řádku třeba uvést více údajů (např. v rozvaze údaje za běžné a minulé období; 

stav aktiv brutto, korekce, netto), oddělují je od sebe čárkami, příp. uvádějí jen výslednou 

hodnotu – např. jen netto stav aktiv. Na pravidlech zpracování údajů je třeba se s žákem 

předem domluvit, aby měl jistotu, že postupuje správně. Někdy je účelné poskytnout žákovi 

metodickou pomůcku např. v braillském nebo významně zvětšeném tisku, která mu umožní 

kdykoliv si ujasnit pořadí uváděných údajů. V případě běžného tisku se nemusíme obávat 

zvětšení písma dle požadavků žáka tak, aby byl skutečně schopen s pomůckou pracovat, tedy 

i velikost přesahující 30 bodů. 

ROZVAHA 

Aktiva – pořadí údajů v jednotlivých položkách (řádcích) 

Běžné období brutto, korekce, netto; Minulé období netto 

Obr. 23 – Ukázka pomůcky ve zvětšeném tisku (velikost písma 16 bodů) 

 

Pro těžce slabozraké a nevidomé žáky uplatňujeme při běžné výuce do jisté míry i 

obsahové zjednodušení výkazů, které umožní rychlejší procvičení a řešení úloh důležitých 

k osvojení učiva. Obsahové zjednodušení odpovídá zhruba výkazům sestavovaným ve 
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zjednodušeném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty je dále obsahově upraven v závislosti na typu 

úlohy, kdy členění provozních výnosů a nákladů je většinou zachováno dle vyhlášky, finanční 

výnosy a náklady v případě, že je to účelné, uvádějí tito žáci pouze v úhrnu. 

Práce s účetními výkazy je nehledě na formální a případně i obsahově zjednodušení pro 

žáky s těžkým zrakovým postižením časově velmi náročná, proto je dobré každou úlohu 

předem dobře promyslet a připravit tak, aby ji žák ve vymezeném čase zvládl.  Máte-li 

možnost využít v tomto tématu pomoci asistenta pedagoga, vřele ji doporučujeme. Ze 

stejného důvodu je účelné v tématu Účetní závěrka více než v ostatních tématech předmětu 

účetnictví zadávat úlohy pro procvičování učiva v rámci domácí přípravy.  

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 
v celých tisících Kč 
 

AKTIVA 
Název položky; Běžné období brutto, korekce netto; Minulé období netto 
Aktiva celkem (A. + B. + C. + D.) 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 
B. Dlouhodobý majetek 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 
C. Oběžná aktiva 
C.I. Zásoby 
C.I. Dlouhodobé pohledávky 
C.III. Krátkodobé pohledávky 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 
D. Časové rozlišení 
 

PASIVA 
Název položky; Běžné období; Minulé období 
Pasiva celkem (A. + B. + C.) 
A. Vlastní kapitál 
A.I. Základní kapitál 
A.II. Kapitálové fondy 
A.III. Fondy ze zisku 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 
A.V. Výsledek hospodaření běžného období 
B. Cizí zdroje 
B.I. Rezervy 
B.II. Dlouhodobé závazky 
B.III. Krátkodobé závazky 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 
C. Časové rozlišení 
 

Sestaveno dne: 
Podpisový záznam 

Obr. 24 – Rozvaha v digitální formě pro práci žáků s těžkým zrakovým postižením 
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2.2.3 Praktické účetnictví 

Praktická výuka vedení účetnictví a daňové evidence je v naší škole v učebním plánu 

oboru vzdělání Obchodní akademie zařazena ve čtvrtém ročníku jako samostatný předmět 

s názvem Učební praxe. Jako hlavní výukovou metodu zde využíváme fiktivní firmu. 

Praktické účetnictví je nicméně  průběžnou součástí předmětu účetnictví ve všech postupných 

ročnících. Pro vedení účetnictví a daňové evidence používáme počítačovou aplikaci 

Ekonomický systém POHODA. 

Slabozrací žáci využívají při práci s aplikací softwarovou lupu (střední nebo silná 

slabozrakost) nebo zvětšovací program ZoomText (těžká nebo silná slabozrakost). Práce se 

zvětšovacími programy přináší určitá úskalí, s kterými je třeba počítat a odpovídajícím 

způsobem se s nimi vypořádat. Na prvním místě je to ztížená zraková orientace na obrazovce 

obvykle již při zvětšení vyšším než čtyřnásobném, kdy se na monitoru zobrazuje pouze 

příslušná výseč celkového zobrazení v závislosti na míře zvětšení. Tento problém lze částečně 

vyřešit pořízením většího monitoru. V naší odborné učebně používáme aktuálně monitory 

s úhlopříčkou 23 palců, ale velikost obrazovky je omezená prakticky pouze dostupností její 

pořizovací ceny. 

 

Obr. 25 – Zobrazení v ES Pohoda bez zvětšení
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Obr. 26 – Výseč zobrazení v ES Pohoda při dvojnásobném zvětšení 

  

Obr. 27 – Výseč zobrazení v ES Pohoda při čtyřnásobném zvětšení 
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Druhým zásadním problémem je špatná čitelnost zobrazovaných tiskových 

sestav, kterou lze velmi dobře zlepšit nebo úplně odstranit pomocí softwarových nástrojů pro 

tzv. vyhlazení písma. V operačním systému Windows nalezneme tento nástroj 

v nabídce Ovládací panely – Vzhled a přizpůsobení – Písma – Upravit text ClearType – 

Usnadnit čtení textu na obrazovce – Zapnout technologii ClearType zaškrtnuto. 

Obr. 28 – Náhled tiskové sestavy v ES Pohoda při čtyřnásobném zvětšení 

Obr. 29 – Náhled tiskové sestavy při čtyřnásobném zvětšení s použitím vyhlazení písma 
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Pro nevidomé žáky (praktická i úplná nevidomost) je práce s počítačovými aplikacemi 

mimo balíček MS Office navzdory využití odečítače a hlasové syntézy obtížná a v některých 

případech prakticky nemožná. Proto je třeba všechny praktické úlohy včetně potřebných 

podkladů pro práci (přijaté doklady, sazby, slevy aj.) převést do elektronické verze. Žáci 

potom vedou praktické účetnictví nebo daňovou evidenci v rámci knih vytvořených 

v aplikacích word nebo excel – viz účetní knihy a doklady. Knihy analytické evidence 

(inventární karty, skladní karty, mzdové listy apod.) doporučujeme připravit ve zjednodušené 

formě bez grafických prvků, podobně jako formuláře pro vyhotovení účetních dokladů 

(zejména pokladní doklady, vystavené faktury a různé interní doklady) a účetní výkazy 

(rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu). Ukázky zadání úloh pro výuku 

praktického účetnictví uvádíme v příloze 4. 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním problémem při výuce praktického účetnictví žáků 

s těžkým zrakovým postižením je značná náročnost jak na přípravu zadání a podkladů, tak na 

práci učitele ve třídě, která vyžaduje výrazně individuální přístup a průběžnou kontrolu 

pracovního postupu a výsledků práce žáka. Pokud je žák vzděláván v hlavním vzdělávacím 

proudu, doporučujeme vyžádat si pro praktickou výuku účetnictví žáků s těžkým zrakovým 

postižením asistenta pedagoga. 
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3 MATURITNÍ ZKOUŠKA  

 

Účetnictví je v naší škole součástí profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 

Obchodní akademie, která se skládá z tří povinných zkoušek: 

a) praktická zkouška pojatá jako soubor odborných ekonomických předmětů zahrnující 

účetnictví, ekonomiku podniku, obchodní korespondenci, informační technologie a právo, 

b) ústní zkouška z ekonomiky podniku, 

c) ústní nebo písemná zkouška z předmětu zvoleného žákem z nabídky sestavené na návrh 

vyučujících – jedná se zejména o odborné ekonomické předměty (účetnictví, obchodní 

korespondence, informační technologie, právo), případně cizí jazyky a matematiku, pokud 

si tyto předměty žák nezvolil ve společné části maturitní zkoušky. 

 

3.1 Praktická maturitní zkouška 

Je koncipována jako dvoudenní zkouška v rozsahu 270 minut v každém dni. Na návrh 

vyučujících příslušných odborných předmětů a v souladu s doporučeními podle posudku SPC 

může být doba trvání zkoušky u jednotlivých žáků prodloužena až o 150 minut v každém dni.  

V prvním dni žáci řeší dílčí úlohy z obchodní korespondence, informačních technologií, 

ekonomiky podniku a práva. Pro přípravu zadání této části zkoušky odkazujeme na materiál  

Kompenzace zrakového handicapu využitím výpočetní techniky zpracovaný v rámci projektu 

Poskytování tyflopedických služeb. 

Obsahem zkoušky v druhém dni je řešení souvislé úlohy zaměřené na vedení účetnictví 

a provedení souvisejících ekonomických výpočtů pro konkrétní fiktivní firmu. Žáci řeší 

jednotlivé úlohy v závislosti na svém postižení buď s využitím ekonomické aplikace Pohoda 

nebo formou účetních dokladů a knih vyhotovených s využitím aplikací word nebo excel, jak 

je popsáno v kapitole 2.2.3 Praktické účetnictví.  

Zadání praktické maturitní zkoušky připravujeme podobně jako u žáků bez postižení 

v hlavním vzdělávacím proudu s ohledem na znalosti, dovednosti a pracovní tempo 

průměrného žáka, v žádném případě nejdeme cestou redukce požadovaných výstupů. 

V závislosti na míře postižení a použitém způsobu vypracování jednotlivých úloh ale zvlášť 

uzpůsobujeme podmínky pro každého konkrétního žáka. Jde především o přípravu zadání 

v požadované formě, sestavení konkrétního souboru kompenzačních pomůcek, prodloužení 

času na konání zkoušky a v odůvodněných případech využití služeb asistenta pedagoga. 

Zásadní podmínkou úspěšnosti jsou tedy dostatečně osvojené znalosti a dovednosti žáka a 

optimální vyladění podmínek pro vykonání zkoušky. V této souvislosti je třeba upozornit na 



 

35 

 

skutečnost, že SPC obvykle doporučuje žákům s těžkým zrakovým postižením stoprocentní 

navýšení času na konání jednotlivých zkoušek. Toto doporučení se však vztahuje především 

na didaktické testy a písemné práce v rámci společné části maturitní zkoušky, které obvykle 

trvají maximálně 60 – 90 minut. Naše zkušenosti potvrzují fakt, že není účelné stoprocentně 

navyšovat čas na konání praktické zkoušky. Řešení úloh je natolik náročné, že příliš velké 

navýšení času vede ke ztrátě koncentrace a zvýšené psychické únavě a v konečném důsledku 

je spíše kontraproduktivní. 

 

3.2 Maturitní zkouška z účetnictví 

Jedná se o dílčí samostatnou zkoušku, kterou si žák volí z nabídky předmětů navržené 

předmětovou komisí a schválené ředitelem školy. Je koncipována výhradně jako písemná, 

neboť máme za to, že teoretické znalosti z oblasti účetnictví a daní bez schopnosti jejich 

správné aplikace při řešení praktických problémových úloh nemohou dostatečně prokázat 

úroveň dosažených výsledků vzdělání dle ŠVP. Jedná se o komplexní zkoušku, kdy v rámci 

souvislého příkladu žáci řeší jednotlivé dílčí úlohy týkající se různých částí předmětu 

účetnictví. Vzhledem k tomu, že tuto zkoušku si volí obvykle žáci s vysokou motivací 

k pracovnímu uplatnění v oboru účetnictví, jsou zadávané úlohy zaměřeny na složitější 

praktické problémy. Nedílnou součástí zkoušky jsou také náročnější výpočty z oblasti daní a 

účetní výkazy.   

Písemnou zkoušku z účetnictví vypracovávají žáci na počítači s podporou aplikací 

word a excel, v odůvodněných případech ji lze vypracovat ručně do připravených účetních 

knih, tabulek a formulářů. V případě souběžného tělesného postižení, které žákovi 

znesnadňuje nebo znemožňuje samostatně provádět ruční nebo digitální zápis je však 

smysluplnější  využít služeb asistenta pedagoga.  

Zkouška trvá 210 minut, na návrh vyučujícího lze prodloužit tuto dobu až o 60 minut.  

 

3.3 Příprava zadání a podkladů 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 2.2.3 Praktické účetnictví, příprava zadání a podkladů 

pro praktické úlohy velkého rozsahu je náročná na čas a invenci učitele. Přesto je velmi 

důležité, aby měl každý žák k dispozici vlastní balíček zadání a nutných podkladů „ušitý na 

míru“ jeho potřebám vyplývajícím z konkrétního zrakového nebo jiného souběžného 

postižení a tomu odpovídajícího způsobu práce.  

Pro vypracování praktické maturitní zkoušky připravujeme podle počtu žáků přihlášených 

k jejímu vykonání buď jedno nebo dvě témata (fiktivní firmy). Zadání mají všichni žáci 
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k dispozici především v elektronické verzi. Pro žáky s možností zrakové kontroly 

vyhotovujeme současně tištěnou verzi v požadovaném zvětšení, pro žáky s těžkým zrakovým 

postižením pak verzi v braillském tisku, pokud ho požadují.  Tito žáci obvykle vypracovávají 

jednotlivé dílčí úlohy z oblasti účetnictví přímo do příslušných účetních knih připravených 

v rámci zadání. Účetní doklady, daňová přiznání, účetní výkazy vyhotovují do 

zjednodušených formulářů v elektronické formě nebo v braillském tisku.  

Zadání písemné maturitní zkoušky z účetnictví připravujeme vzhledem ke způsobu 

vypracování v elektronické verzi, s kterou žáci přímo pracují, tedy řeší jednotlivé úlohy 

doplňováním a dopočítáváním požadovaných údajů do příslušných účetních knih, tabulek a 

formulářů. Také u této zkoušky je možné poskytnout žákům tištěné zadání (běžný nebo 

braillský tisk), pokud ho požadují. 

Zadání dílčích úloh je, podobně jako v případě učebnic a cvičebnic, účelné rozdělit do 

několika samostatných jednoznačně označených dokumentů. V rozsáhlém dokumentu 

obsahujícím všechny dílčí úlohy ztrácejí žáci se zrakovým postižením orientaci a zdlouhavé 

vyhledávání potřebných částí textu vede ke zbytečné ztrátě času, který má žák k dispozici. Je 

třeba mít také na mysli, že žáci se mnohdy potřebují vrátit k rozpracované úloze nebo z ní 

čerpat údaje pro řešení navazující úlohy. 

Podklady pro řešení jednotlivých úloh – sazby daňových odpisů, zdravotního a sociální 

pojištění, slevy na dani z příjmů fyzických osob, různé vnitřní směrnice, účtový rozvrh aj. – je 

nutné pro obě zkoušky vždy připravit i v tištěné verzi (běžný nebo braillský tisk), aby je žáci 

měli kdykoliv k dispozici a nezdržovali se přepínáním mezi jednotlivými dokumenty.  

V příloze 4 uvádíme ukázku zadání praktické maturitní zkoušky, která je současně 

k dispozici pedagogických pracovníků, kterým je tato publikace určena. 
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ZÁVĚR  

 

Vzdělávání osob se zrakovým postižením je pro všechny pedagogické pracovníky 

zapojené do tohoto procesu velmi náročné a vyžaduje jejich průběžnou připravenost, ochotu 

učit se novým postupům a měnit zavedené stereotypy. I s ohledem na změny připravované 

MŠMT směrem k posílení trendu k inkluzívní škole lze předpokládat potřebu celoživotního 

vzdělávání v této oblasti.  

Účetnictví a daňová evidence jsou obory s vysokou zrakovou zátěží, přesto má jeho výuka 

u žáků se zrakovým postižením smysl. Podobně jako u žáků bez postižení je totiž i mezi žáky 

se zrakovým postižením vždy určité procento nadaných a dobře motivovaných jedinců, kteří 

se tomuto oboru chtějí věnovat, případně se v něm dále rozvíjet a vzdělávat, navzdory svému 

postižení. Praktické rady a doporučení uvedená v této publikaci mohou tedy být prvním 

krokem na cestě ke smysluplnému cíli – poskytnout žákům se zrakovým postižením stejné 

vzdělání jako žákům bez postižení a vytvořit pro ně srovnatelné podmínky k plnohodnotnému 

pracovnímu uplatnění a seberealizaci. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Úloha 6.16 – původní zadání dle učebnice 
 

Účetní jednotka ROMAN, s. r. o., má v pracovním poměru 2 zaměstnance. K 1. 11. 2015 byly 

na vybraných účtech tyto zůstatky: 

Zaměstnanci       25 166 Kč 

Daň z příjmů zaměstnance           2 265 Kč 

Zúčtování se zdravotními pojišťovnami     4 233 Kč 

Zúčtování se správou sociálního zabezpečení  10 659 Kč 

Pokladna       15 000 Kč 

Bankovní účet      82 400 Kč 
 

Údaje o mzdách za měsíc listopad 2015 jsou uvedeny ve mzdových listech (příloha č. 1). 
 

V oblasti mezd byly v listopadu 2015 tyto účetní případy: 
 

Datum Dokl. Text Částka  

15. 11.  PPD  Výběr peněz z účtu do pokladny na výplatu mezd za říjen 15 000 

15. 11.  VPD  Výplata mezd zaměstnancům za měsíc říjen 25 166 

15. 11.  VBÚ: 

a) odvod zálohy na daň z příjmů zaměstnanců za říjen  

b) odvod zdravotního pojištění za říjen  

c) odvod sociálního pojištění za říjen  

d) výběr hotovosti na mzdy za říjen 15 000 

30. 11.  ZVL  

Vyúčtování mezd za listopad:  

a) hrubé mzdy  

b) zdravotní pojištění zaměstnanců  

c) sociální pojištění zaměstnanců  

d) zálohy na daň z příjmů zaměstnanců  

30. 11.  VUD  

Pojistné hrazené zaměstnavatelem:  

a) zdravotní pojištění  

b) sociální pojištění  
 

Úkol č. 1: Zapište počáteční stavy na syntetické účty. 

Úkol č. 2: Zaúčtujte účetní případy na účtech a zjistěte konečné zůstatky. 

Úkol č. 3: Porovnejte zůstatek účtu Zaměstnanci se skutečným zůstatkem dle mzdových listů 
 

Příloha č. 1 – MZDOVÉ LISTY: 01. 11. - 30. 11. 2015 
 

Jméno: Milan Nový, Brněnská 2, Znojmo 

Měsíc 
Hrubá 

mzda 

ZP 

9 % 

SP  

25 % 

Zdanit. 

mzda 

Zaokr. zd. 

mzda 

Daň po 

slevách 

ZP  

4,5 % 

SP  

6,5 % 

Částka 

k výplatě 

11/2015 14 000 1 260 3 500 18 760 18 800 750 630 910 11 710 
 

Jméno: Josef Mokrý, Dukelská 15, Znojmo 

Měsíc 
Hrubá 

mzda 

ZP 

9 % 

SP  

25 % 

Zdanit. 

mzda 

Zaokr. zd. 

mzda 

Daň po 

slevách 

ZP  

4,5 % 

SP  

6,5 % 

Částka 

k výplatě 

11/2015 17 000 1 530 4 250 22 780 22 800 253 765 1 105 14 897 
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Příloha 2: Úloha 6.16 – upravené zadání pro žáky se zrakovým postižením (kráceno) 

 

Účetní jednotka ROMAN, s. r. o., má v pracovním poměru 2 zaměstnance. K 1. 11. 
2015 byly na vybraných účtech tyto zůstatky: 
Zaměstnanci 25166 Kč 
Daň z příjmů zaměstnance 2265 Kč 
Zúčtování se zdravotními pojišťovnami 4233 Kč 
Zúčtování se správou sociálního zabezpečení 10659 Kč 
… 

Úkol 1: Proveďte zdanění mezd zaměstnanců za měsíc listopad. Údaje o mzdách 
jsou uvedeny ve mzdových listech: 

Mzdový list 1: Milan Nový, Brněnská 2, Znojmo, listopad 2015 
 

Položka Částka v Kč 

Hrubá mzda  10000 

ZP zaměstnavatele (9 %)   

SP zaměstnavatele (25 %)   

Základ daně (superhrubá mzda)  

Zaokrouhlený základ daně  

Záloha na daň před slevami  

Sleva na poplatníka  

Záloha na daň po slevách  

ZP zaměstnance (4,5 %)  

SP zaměstnance (6,5 %)  

Čistá mzda = částka k výplatě  

… 

Úkol 2: Zaúčtujte účetní operace související s vyúčtováním mezd za listopad, částky 
doplňte podle úkolu 1. 

Účetní deník 
 

Datum Dokl. Text Částka  MD D 

15. 11.  PPD  
Výběr peněz z účtu do pokladny na 
výplatu mezd za říjen 

15000   

15. 11.  VPD  
Výplata mezd zaměstnancům za 
měsíc říjen 

25166   

15. 11.  VBÚ: 

a) odvod zálohy na daň z příjmů 
zaměstnanců za říjen 

   

b) odvod zdravotního pojištění za 
říjen 

   

c) odvod sociálního pojištění za říjen    

d) výběr hotovosti na mzdy za říjen 15000   

... 

Úkol 3: Zjistěte konečné zůstatky účtu Zaměstnanci a porovnejte se zůstatky dle 
mzdových listů. 
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Příloha 3: Přehled učiva v předmětu účetnictví  

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené  

 

2. ročník – 3 hodiny týdně 

Úvod do účetnictví 

Účetní doklady a knihy 

Základy podvojného účetnictví 

Základní účtování peněžních prostředků 

Základní účtování zásob 

Základní účtování dlouhodobého hmotného majetku 

Základní účtování zaměstnanců a mezd 

Základní účtování nákladů a výnosů 

 

3. ročník – 4 hodiny týdně 

Zásoby 

Dlouhodobý majetek 

Krátkodobý finanční majetek 

Zúčtovací vztahy  

Kapitálové účty 

Náklady a výnosy 

 

4. ročník – 4 hodiny týdně 

Manažerské účetnictví 

Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Účetní uzávěrka 

Účetní závěrka 

Výsledek hospodaření 

Příprava k maturitní zkoušce 
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Příloha 4 – Ukázka zadání praktické maturitní zkoušky 

 
Výpis  z obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62607  

Den zápisu: 1. 10. 2011 
Obchodní firma: Martanov, s. r. o. 
Sídlo: Michelská 9/655, 140 00 Praha 4 
Identifikační číslo: 45495118 
Předmět podnikání:  výroba oděvů a oděvních doplňků 
Statutární orgán: jednatel Marta Nováková, r. č. 835618/1604, Kvapilova 12/913, 
140 00 Praha 4 

Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:  
1. společník Marta Nováková, r. č. 835618/1604, Kvapilova 12/913, 140 00 Praha 4 
Vklad: 200000 Kč, splaceno 50 % na účet správce vkladu 
2. společník Jiřina Pečlivá, r. č. 756015/5106, Pod Vinicí 68, 120 00 Praha 2  
Vklad: 50000 Kč, splaceno 30 % na účet správce vkladu 
3. společník, Hana Svižná, r. č. 755816/6005, Ke Mlýnu 15, 149 00 Újezd u Průhonic  
Vklad: 50000 Kč; splaceno: 100 % 
Poznámka: Společník vložil zásoby materiálu (textilní látky) v ocenění 62050 Kč. 
Rozdíl mezi oceněním a částkou zapsanou na základní kapitál je samostatným 
fondem společnosti. 

Základní kapitál: 300000 Kč  
 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ – 1. den 

Vžijte se do pozice zaměstnance firmy Martanov, s. r. o. (viz výpis z obchodního 
rejstříku) a vytvořte pro ni následující materiály: 

Úkol 1: Text emailu, kterým nabídnete již dříve telefonicky kontaktovaným nebo 
předběžně osloveným klientům konkrétní zboží a služby firmy. Nabídka je určena 
firmám, úřadům a institucím, nikoliv soukromým osobám. Text uložte v jakémkoliv 
emailovém klientu jako koncept připravený k úpravě a použití. 

Úkol 2: Prezentaci představující firmu a její zboží a služby potenciálnímu klientovi, 
který projevil předběžný zájem o její nabídku. Prezentace je určena pro zaslání 
emailem, musí tedy být funkční bez slovního doprovodu nebo zásahů ze strany 
klienta a bude tvořit přílohu k výše uvedenému emailu. 

Úkol 3: Vzorovou proforma fakturu, kterou zákazníkům odešlete v případě, že o 
nabízené zboží a služby projeví zájem. Faktura bude obsahovat všechny informace 
důležité k úhradě a neměla by z vaší strany pro použití vyžadovat žádné ručně 
prováděné výpočty. Dokument uložte také jako šablonu. 

Úkol 4: Návrh vzhledu titulní stránky webu firmy. Nemusí se jednat o funkční 
webovou stránku, ale návrh by měl obsahovat dostatečné podklady pro 
webdesignéra, který bude pověřen tvorbou stránek. 

V závěru své práce se připravte na proslov a debatu, při které návrh webu prosadíte 
a obhájíte před vedením firmy a konkurenčními návrhy jiných zaměstnanců. 
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ZADÁNÍ ÚKOLŮ – 2. den 
 
Příloha 1 - účetní metody 
Společnost bude při vedení účetnictví používat tyto metody: 
1. Účtování zásob podle způsobu B. 
2. Pro oceňování výdejů zásob ze skladu se používá metoda FIFO. 
3. Oděvy nejsou vyráběny na sklad, ale na zakázky. 
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v ocenění do 40 000 Kč včetně 

nejsou zařazeny do dlouhodobého majetku. 
5. Účetní a daňové odpisy jsou rozdílné – viz odpisový plán (příloha 2). 
Konec přílohy 1 
 
 
Úkol 1: 
Otevřete účetnictví podniku - viz dokument výpis z obchodního rejstříku a příloha 2.  

Příloha 2 - výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:  
1. společník Marta Nováková, r. č. 835618/1604, Kvapilova 12/913, 140 00 Praha 4 
Vklad: 200000 Kč, splaceno 50 % na účet správce vkladu 
2. společník Jiřina Pečlivá, r. č. 756015/5106, Pod Vinicí 68, 120 00 Praha 2  
Vklad: 50000 Kč, splaceno 30 % na účet správce vkladu 
3. společník, Hana Svižná, r. č. 755816/6005, Ke Mlýnu 15, 149 00 Újezd u Průhonic  
Vklad: 50000 Kč; splaceno: 100 % 
Poznámka: Společník vložil zásoby materiálu (170 m textilní látky) v ocenění 62050 
Kč. Rozdíl mezi oceněním a částkou zapsanou na základní kapitál je samostatným 
fondem společnosti. 
Konec přílohy 2 
 

Datum, 
doklad 

Text Částka MD D 

01.10. ID otevření účtů – viz příloha 2: xxxxxx   

 a)    

 b)    

 c)    

 d)    

 e)    

01. 10. ID 
převzetí nepeněžitého vkladu - 170 m 
textilní látky (viz účetní metody) 

   

 
Úkol 2: 
Zaznamenejte hospodářské operace účetního období 2011 v příslušných agendách 
podle přiložených dokladů a dále podle zadání. 
 

Datum, 
doklad 

Text Částka MD D 

02. 10. PPD výběr hotovosti z účtu 20000    

02. 10. FP založení společnosti – cena bez DPH 18000   

 DPH 20 % 3600   

 cena celkem 21600   

02. 10. VBÚ výběr hotovosti  20000    
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Datum, 
doklad 

Text Částka MD D 

04. 10. PPD 
záloha od zákaznic na zhotovení šatů včetně 
20 % DPH 

10000     

 DPH 20 %    

 částka bez DPH    

10. 10. VPD 
nákup pomocného materiálu (nitě, cívky, 
zdrhovadla apod.), cena včetně 20 % DPH  

2950    

 DPH 20 %    

 cena bez DPH    

10. 10. VBÚ úhrada faktury za založení společnosti  21600   

15. 10. FP 
nákup šicího stroj Janome memory 
Professional – cena bez DPH 

   

 DPH 20 % 7980   

 elektronický vyšívací stroj Janome MB 4 69500   

 DPH 20 % 13900   

 cena celkem 131280   

15. 10. VBÚ částečná úhrada faktury za šicí stroje  50000    

17. 10. VPD přeprava šicích strojů (od neplátce DPH) 1000   

18. 10. VPD nákup nové žehličky – cena včetně 20 % DPH  2400     

 DPH 20 %    

 cena bez DPH    

18. 10. ID převzetí šicích strojů do užívání: xxxxxx   

 
a) šicí stroj Janome memory Professional – 
cena bez DPH 

   

 b) elektronický vyšívací stroj Janome MB 4    

28. 10. FP 
telefonní poplatky za období 10/2011 – cena 
bez DPH 

1650    

 DPH 20 %  330    

 cena celkem  1980    

29. 10. VPD 
čisticí prostředky, olej na šicí stroje – cena 
včetně 20 % DPH 

1490    

 DPH 20 %    

 cena bez DPH    

31. 10. PPD 
přijato za zhotovené šaty od zákaznic – cena 
bez DPH  

20000    

 DPH 20 %  4000    

 cena celkem  24000    

 zaplacená záloha bez DPH (viz PPD 04. 10.)    

 DPH ze zálohy 20 % (viz PPD 04. 10.)    

 doplatek  14000    

31. 10. ID 
výdej látek do výroby 10/2011, 80 m (viz účetní 
metody) 

   

31. 10. VBÚ poplatky bance za vedení účtu  150    

03. 11. VBÚ přijatá záloha na zakázku pro dopravní firmu  50 000    

05. 11. ID 
daňový doklad k přijaté záloze  
(viz VBÚ 03. 11.): 

xxxxxx   

 DPH 20 %    

 částka bez DPH    
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Datum, 
doklad 

Text Částka MD D 

09. 11. VPD 
pohoštění pro obchodního partnera – cena 
včetně 10 % DPH  

800    

10. 11. VBÚ záloha na energii listopad 2011 2000    

10. 11. FP nákup textilních látek (65 m) – cena bez DPH  23400    

 DPH 20 %  4680    

 cena celkem  28080    

10. 11. VPD úhrada faktury za nákup textilních látek  28080   

10. 11. VPD pracovní cesta – nákup látek na Moravě: xxxxxx   

 a) jízdné 850 Kč – cena včetně DPH     

 - DPH 10 %     

 - cena bez DPH    

 b) nocležné 500  Kč – cena včetně DPH     

 - DPH 20 %     

 - cena bez DPH    

 c) stravné 205 Kč    

10. 11. ID 
převzetí nakoupených textilních látek; 65 m (viz 
FP 10. 11.) 

   

17. 11. VBÚ splátka vkladu společníka  50000    

21. 11. VBÚ úhrada faktury za šicí stroje – doplatek  81280   

28. 11. VBÚ úhrada faktury za telefon 10/2011 1980   

29. 11. FP 
 telefonní poplatky za období 11/2011 - cena 
bez DPH  

2890    

 DPH 20 %  578    

 cena celkem 3468    

30. 11. FV 
za zhotovené pracovní stejnokroje 420 ks 
v jednotkové ceně 300 – cena bez DPH 

   

 DPH 20 %    

 odpočet zálohy bez DPH (viz ID 05. 11.)      

 odpočet DPH 20 % ze zálohy (viz ID 05. 11.)      

 celkem k úhradě    

30. 11. VBÚ poplatky bance za vedení účtu  230    

30. 11. ID 
vyúčtování mzdy za období 11/2011  
(viz úkol 3): 

xxxxxx   

 a)    

 b)    

 c)    

 d)    

30. 11. ID 
výdej látek do výroby 11/2011; 100 m (viz 
účetní metody) 

   

08. 12. VBÚ odvody za zaměstnance 11/2011: xxxxxx   

 a)    

 b)    

 c)    

10. 12. VBÚ výplata mzdy za 11/2011     

10. 12. VBÚ záloha na energii prosinec  2000    

13. 12. VBÚ 
úhrada faktury  za stejnokroje  
(viz FV 30. 11.) 
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Datum, 
doklad 

Text Částka MD D 

23. 12. PPD prodej zhotovených oděvů - cena bez DPH  47500    

 DPH 20 %  9500    

 cena celkem  57000    

27. 12. FP 
vedení účetnictví za období IV/2011 - cena bez 
DPH  

12000    

 DPH 20 %  2400    

 cena celkem 14400    

28. 12. VPD nákup pracovní židle a stolu - bez DPH  9800    

 DPH 20 %  1960    

 cena celkem  11760    

28. 12. VBÚ úhrada faktury  za telefon 11/2011  3468   

31. 12. VBÚ poplatky za vedení účtu   260    

31. 12. VBÚ  připsaný úrok  50    

31. 12. VPD poštovné osvobozeno od DPH 420    

31. 12. ID 
odpisy šicích strojů (viz úkol 2) – souhrn odpisů 
za celé období: 

xxxxxx   

 a) šicí stroj Janome    

 b) elektronický vyšívací stroj    

31. 12. ID 
výdej látek do výroby 12/2011; 20 m (viz účetní 
metody) 

   

31. 12. ID 
vyúčtování mzdy za období 12/2011 
(viz úkol 3): 

xxxxxx   

 a)    

 b)    

 c)    

 d)    

31. 12. ID 
předpis povinného úrazového pojištění 
zaměstnanců za IV/2011, sazba 4,2 promile 
z vyměřovacího základu 

   

31. 12. ID 
telefonní poplatky za období 12/2011, 
fakturováno v lednu 2012, přesná částka bez 
DPH 

2590   

31. 12. ID 
spotřeba energie za listopad a prosinec 2011 – 
odhad  

4360    

31. 12. ID převod počátečního stavu materiálu do nákladů     

31. 12. ID 
konečný zůstatek materiálu zjištěný 
inventarizací  

12600    

31. 12. ID manko u materiálu  1450    

31. 12. ID předpis DPH za IV. čtvrtletí 2011 (viz úkol 5)    

31. 12. ID 
předpis daně z příjmů za období 2011 (viz úkol 
6) 
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Úkol 3: 
Založte evidenci dlouhodobého majetku a vypočítejte odpisy za období 2011 dle 
odpisového plánu (příloha 3). Zařazení majetku do odpisových skupin zjistěte 
v příloze zákona o daních z příjmů. Odpisové sazby a koeficienty daňových odpisů 
jsou uvedeny v tabulce (příloha 4). 
 
Příloha 3 - odpisový plán  
Šicí stroj Janome memory draft 6600 Professional 
daňový odpis – rovnoměrný 
účetní odpis – rovnoměrný, předpokládaná doba životnosti 5 let 

Elektronický vyšívací stroj Janome MB 4 
daňový odpis – zrychlený 
účetní odpis – rovnoměrný, předpokládaná doba životnosti 5 let 

Poznámka: Účetní odpisy se počítají jako měsíční počínaje měsícem převzetí 
majetku do užívání. 
Konec přílohy 3 
 
Inventární karta dlouhodobého majetku číslo 1 
Název (popis) majetku: 
Datum a způsob pořízení: 
Datum uvedení do užívání 
Vstupní cena: 
Datum a způsob vyřazení: 
 
Účetní odpisy - zvolený způsob odpisování: 

Období Sazba Odpis Oprávky Zůstatková cena 

     

     

     

     

     

     

 
Daňové odpisy - zvolená metoda: 
Odpisová skupina: 

Období Sazba Odpis Oprávky Zůstatková cena 

     

     

     

     

     

     

Konec inventární karty číslo 1 
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Inventární karta dlouhodobého majetku číslo 2 
Název (popis) majetku: 
Datum a způsob pořízení: 
Datum uvedení do užívání 
Vstupní cena: 
Datum a způsob vyřazení: 
 
Účetní odpisy - zvolený způsob odpisování: 

Období Sazba Odpis Oprávky Zůstatková cena 

     

     

     

     

     

     

 
Daňové odpisy - zvolená metoda: 
Odpisová skupina: 

Období Sazba Odpis Oprávky Zůstatková cena 

     

     

     

     

     

     

Konec inventární karty číslo 2 
 
 
Úkol 4: 
Proveďte výpočet a zdanění mezd zaměstnance za listopad a prosinec 2011. 
Využijte údaje z osobní karty zaměstnance (příloha 5). 
 
Příloha 5 - osobní karta 01 
Zaměstnanec: Hana Svižná 
Datum narození: 16. 8. 1975 
Místo narození: Praha 
Rodné číslo: 755816/6005 
Adresa bydliště: Ke Mlýnu 15, Újezd u Průhonic, PSČ 149 00 
Rodinný stav: vdaná 
Příjmení a jméno manžela(ky): 
Číslo účtu: 124133118/0800 
Číslo OP: 115 089 645 
Zdravotní pojišťovna: VZP 
Datum nástupu do zaměstnání: 1. 11. 2011 
Pracovní zařazení: švadlena 
Základní tarif – hodinový, 90  Kč 
Počet vyživovaných osob: 2 
Svižná Veronika, RČ 995318/0542 
Svižný Jaroslav, RČ 020503/0203 
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Zaměstnanec je společníkem společnosti, podepsal prohlášení k dani z příjmů, 
uplatňuje daňové zvýhodnění na děti. 
Zaměstnanec nemá žádné příspěvky na penzijní připojištění ani soukromé životní 
pojištění.  
Konec přílohy 5 
 
Výpočet zdanění mzdy za listopad 2011 
Listopad má 21 pracovních dní a 1 den státní svátek; zaměstnankyně odpracovala 
178 hodin, příplatky za práci přesčas se vyplácejí dle zákoníku práce. 
Výpočet proveďte do tabulky, tabulka má dva sloupce: 
 

Položka Částka v Kč 

Hrubá mzda  

Zdravotní pojištění zaměstnavatele  

Sociální pojištění zaměstnavatele  

Základ daně  

Záloha na daň z příjmů  

Slevy na dani  

Záloha na daň po slevách  

Daňové zvýhodnění  

Záloha na daň  

Zdravotní pojištění zaměstnance  

Sociální pojištění zaměstnance  

Čistá mzda  

Náhrada za nemoc  

Jiné srážky  

Částka k výplatě  

 
Výpočet zdanění mzdy za prosinec 2011 
Prosinec má 21 pracovních dní a 1 den státní svátek; zaměstnankyně  odpracovala 
150 hodin, od 27. do 30. 12. čerpala řádnou dovolenou. 
Výpočet proveďte do tabulky, tabulka má dva sloupce: 
 

Položka Částka v Kč 

Hrubá mzda  

Zdravotní pojištění zaměstnavatele  

Sociální pojištění zaměstnavatele  

Základ daně  

Záloha na daň z příjmů  

Slevy na dani  

Záloha na daň po slevách  

Daňové zvýhodnění  

Záloha na daň  

Zdravotní pojištění zaměstnance  

Sociální pojištění zaměstnance  

Čistá mzda  

Náhrada za nemoc  

Jiné srážky  

Částka k výplatě  
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Úkol 5: 
Sestavte podklad pro přiznání k DPH za prosinec 2011. 
 
a) Přijatá zdanitelná plnění – v každém řádku uveďte: 
1 Doklad; 2 Základ daně; 3 DPH na vstupu 20 %; 4 DPH na vstupu 10 %, konec 
 
DPH na vstupu celkem: 
 
b) Uskutečněná zdanitelná plnění – v každém řádku uveďte: 
1 Doklad; 2 Základ daně; 3 DPH na výstupu 20 %; DPH na výstupu 10 %, konec 
 
DPH na výstupu celkem: 
 
c) Výsledný vztah k finančnímu úřadu: 
Vlastní daňová povinnost: 
Nárok na nadměrný odpočet: 
 
 
 
Úkol 6: 
a) Uzavřete výsledkové účty a zjistěte základ daně z příjmů a daň z příjmů účetní 
jednotky za období 2011 jako podklad k přiznání k dani z příjmů.  
Uzavření výsledkových účtů 
V každém řádku uveďte následující 4 údaje: 
1 Účet; 2 Obrat MD; 3 Obrat D; 4 Konečný stav 
 
b) Dále vypočítejte výsledek hospodaření po zdanění.  
 
Výpočet základu daně a daně z příjmů – tabulka o dvou sloupcích: 

Položka Částka v Kč 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
c) Vypočítanou daň a výsledek hospodaření zaúčtujte – viz úkol 1 poslední dva 
účetní případy. 
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Úkol 7: 
Na základě uzavřených účtů sestavte výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném 
rozsahu. Uvádějte pouze stav v běžném období 
 
Zjednodušený výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)  
Částku zapište na konec každého řádku 
Označení řádku; Položka; Stav v běžném období 
I.; Tržby za prodej zboží; 
A.; Náklady vynaložené na prodané zboží; 
+; Obchodní marže; 
II.; Výkony;  
B.; Výkonová spotřeba; 
+; Přidaná hodnota;  
C.; Osobní náklady;  
D.; Daně a poplatky;  
E.; Odpisy dlouhodobého NHM; 
III.; Tržby z prodeje DM a materiálu; 
F.; Zůstatková cena prodaného DM a materiálu; 
G.; Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti;  
IV.; Ostatní provozní výnosy; 
H.; Ostatní provozní náklady;  
*; Provozní výsledek hospodaření; 
X.; Výnosové úroky;  
N.; Nákladové úroky;  
XI.; Ostatní finanční výnosy; 
M.; Ostatní finanční náklady;  
*; Finanční výsledek hospodaření; 
Q.; Daň z příjmů za běžnou činnosti; 
**; Výsledek hospodaření za běžnou činnost; 
***; Výsledek hospodaření za účetní období (+/-); 
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-); 


