
Aktuální problémy účetnictví a řešené případové studie 
 

1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí 

hodinové dotace: 
 

Program je navrhovaný pro stávající pedagogické pracovníky zejména středních škol a 

vyšších odborných škol, vyučující základů společenských věd a odborných předmětů 

zaměřených na podnikovou ekonomiku, daně, účetnictví a finance.  

Bude složen z následujících témat: 

1. Účetní výkaznictví podle IFRS 
2. Digitální komunikace v účetnictví 
3. Odpisy dlouhodobých aktiv 
4. Aktuální problémy účetní legislativy 
5. Případové studie 
6. Diskuse problémových míst a novinek 

 
Anotace 

Seminář bude zaměřen na aktuální novinky v českém účetnictví a bude orientován i na řešení 

konkrétních příkladů a případových studií využitelných jak pro výuku v odborných 

středoškolských předmětech, tak pro řídící praxi škol nebo projektů. 

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků. 

Hodinová dotace: 8 výukových hodin. 

 

 

2. Vzdělávací cíl: 

 
Získání celkového přehledu o nových informacích v oblasti účetnictví. Do výuky budou 

zapojeny případové studie. Některé případové studie budou moci posluchači s mírnou 

modifikací použít i při výuce studentů na středních školách.  

Využití dosažených cílů ve výchovně vzdělávacím procesu: 

 Možnost využití nově získaných informací při výuce odborných předmětů na SŠ. 

 Možnost využití nově získaných dovedností v IT pro výuku.  

 Možnosti využití případových studií pro výuku odborných předmětů na SŠ. 

 Využití nových znalostí a dovedností pro současné nebo budoucí manažerské pozice 
v rámci fungování školy nebo řízení projektů. 

 Metodou výuky je přímá výuka formou kombinace přednášky, řešení příkladů a 
případových studií a diskuse. Výuka je podpořena umístěním materiálů v elektronické 
formě na webových stránkách.  

 

 



3. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci 

a přehled průběhu praxe: 
 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 

 Děkan Fakulty financí a účetnictví 

 člen vědeckých rad několika VŠ v ČR 

 člen Evropské účetní asociace (EAA - European Accounting Association 

 specializace na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví  

 národní koordinátor EU pro implementaci XBRL v ČR  

  garant řady žádaných kurzů vyučovaných na FFÚ 

  koordinátor prvního oficiálního překladu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
(IFRS - International Financial Reporting Standards) do češtiny 

 auditor zapsaný v Komoře auditorů České republiky 
 
 Ing. Jiří Pelák, Ph.D. 

 autor VŠ učebnice „Účetnictví v příkladech“ 

 vyučující v oblastech obecného finančního účetnictví, mezinárodního účetnictví, 
auditingu a vybraných pokročilých problémů účetnictví a auditingu 

 přednášející v postgraduálních kurzech pořádaných katedrou finančního účetnictví 

 autor řady článků s účetní a auditorskou problematikou 

 zkušební komisař Komory auditorů ČR v oblasti podnikových kombinací 

 člen Evropské účetní asociace, člen Americké účetní asociace 
 

Doc. Ing. David Procházka, Ph.D. 

 vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu  

 spolupráce s odborným časopisem „Účetnictví“. 

 spolupráce se specializovaným portálem „Účetní svět“. 

 člen Evropské účetní asociace. 
 

Ing. Jan Molín, Ph.D. 

 spolupráce s odborným časopisem „Účetnictví“. 

 spolupráce s časopisem „Auditor“. 

 Spoluřešitel grantů GAČR 

 Publikační činnost zaměřená na oblast účetnictví a auditingu  


