
                                                        

AKADEMIE – Účetní, ekonomické a právní kurzy 

 

 

 

 

Připravili jsme pro Vás a Vaše zaměstnance pestrou nabídku témat, které jsou cíleně zaměřené na 

jednotlivé profese. Jejich absolvováním se posunete dál nejen profesně, ale budete mít možnost 

navázat kontakty a vyměnit si zkušenosti s lidmi, kteří jsou na stejných či podobných pracovních 

pozicích.  

Níže naleznete seznam akademií s jejich jednotlivými tématy. Tyto akademie se budou vyhlašovat 

převážně na základě zájmu účastníků. Některé budou pro velký zájem vyhlášené několikrát, některé 

jen jednou, některé i vůbec. Sledujte prosím naše webové stránky v sekci Události, zaslané pozvánky, 

nebo kontaktujte napřímo našeho partnera vzdělávání Everesta, s.r.o. a konzultujte své potřeby. 

 

 

 

1. MZDOVÁ ÚČETNÍ / modul praktik (6x 8 hod)  

DEN 1. - Personální minimum a zákoník práce (8 hod) 

DEN 2. - Odměňování a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (8hod) 

DEN 3. - Daň z příjmů (8hod) 

DEN 4. - Pracovní neschopnost a pracovní úrazy (8hod) 

DEN 5. - Srážky ze mzdy (8hod) 

DEN 6. - Cestovní náhrady (8hod) 

 

 

 

 

Vzdělávání má vždy smysl… 

 



                                                        

 

2. VEDOUCÍ ÚČTÁRNY (6x 8 hod)  

DEN 1. - DPH (8 hod) 

DEN 2. - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (8 hod) 

DEN 3. - Daň z příjmů právnických osob I. (8 hod) 

DEN 4. - Daň z příjmů právnických osob II. (8 hod) 

DEN 5. - Správa daně (8 hod) 

DEN 6. - Malé daně (8 hod) 

 

 

3. FINANČNÍ CONTROLLER (6x 8 hod)  

DEN 1. - Controller jako partner managementu (8 hod) 

DEN 2. - Investiční controlling I. (8 hod) 

DEN 3. - Investiční controlling II. (8 hod)  

DEN 4. - Plánování a forecasting (8 hod) 

DEN 5. - Moderní manažerský reporting a KPI’s I. (8 hod) 

DEN 6. - Moderní manažerský reporting a KPI’s II. (8 hod) 

 

 

4. EKONOMIKA PODNIKU V SOUVISLOSTECH PRO LINIOVÉ MANAŽERY (6x 8 hod)  

DEN 1. - Klíčové pojmy a principy finančního a ekonomického řízení výrobních i nevýrobních 

společností + účetnictví a operativní evidence (8 hod) 

DEN 2. - Finanční analýza v praxi – ukazatelé likvidity, finanční stability, aktivity a rentability (8 hod) 

DEN 3. - Personální minimum a zákoník práce (8 hod) 

DEN 4. - Kalkulace nákladů + cenotvorba (8 hod) 

DEN 5. - Plánování a rozpočet (8 hod)  

DEN 6. - Právní minimum (8 hod)  

 

 

 

 



                                                        

 

5. ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU PRO TOP MANAGEMENT (6x 8 hod)  

DEN 1. - Finanční řízení podniku (8 hod) 

DEN 2. - Cíle, obsah a struktura controllingu a manažerského účetnictví (8 hod) 

DEN 3. - Řízení a měření výkonnosti po linii výkonů (produktový controlling) řízení (8 hod) 

DEN 4. - Řízení a měření výkonnosti po linii odpovědnostních středisek (controlling středisek)  

(8 hod)  

DEN 5. - Procesní řízení a jeho informační zajištění (controlling procesů) (8 hod) 

DEN 6. - Plánování a rozpočet (8 hod) 

 

 

6. LEGISLATIVA PRO ŘÍZENÍ PODNIKU (6x 8 hod)  

DEN 1. - Obchodní závazkové vztahy (8 hod) 

DEN 2. - Pracovní právo prakticky (8 hod) 

DEN 3. - Obchodní smlouvy v praxi (8 hod) 

DEN 4. - Základy insolvenčního práva (8 hod)  

DEN 5. - Corporate governance I. (8 hod) 

DEN 6. - Corporate governance II. (8 hod) 

 

 

7. EKONOMICKÉ MINIMUM PRO ASISTENTKY (6x 8 hod)  

DEN 1. - Kalkulace nákladů (8 hod) 

DEN 2. - Plánování a rozpočet (8 hod) 

DEN 3. - Personalistika (8 hod) 

DEN 4. - Zákoník práce (8 hod) 

DEN 5. - Obchodní závazkové vztahy (8 hod) 

DEN 6. - Obchodní smlouvy v praxi (8 hod)  

 

 

 

 



                                                        

 

8. FINANČNÍ EXCELENCE – BEST PRACTICE PRO FINANČNÍ ŘEDITELE (6x 8 hod)  

DEN 1. - Finanční stability ČR, makroekonomika ČNB, aktuální otázky (8 hod) 

DEN 2. - Nová role finančního řízení a CFO budoucnosti (8 hod) 

DEN 3. - Digitální transformace ve finančnictví (8 hod) 

DEN 4. - Firemní strategie z hlediska financí (8 hod)  

DEN 5. - Analýza návratnosti projektu (Business Case) (8 hod) 

DEN 6. - Novela zákona o obchodních korporacích (8 hod)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš partner v oblasti účetní, ekonomické a právní 

Everesta, s.r.o., IČ: 25014650 

Štěpánka Jirušová / koordinátorka vzdělávacích aktivit 

Mobil: +420 777 212 596, email: stepanka.jirusova@everesta.cz 

mailto:stepanka.jirusova@everesta.cz

