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TÉMATA - ÚČETNICTVÍ 

 

 

Téma č. 1:  Účtování dlouhodobého majetku 

 

Téma č. 2:  Účtování materiálu a zboží 

 

Téma č. 3:  Účtování zásob vlastní výroby 

 

Téma č. 4:  Účtování nákladů a výnosů 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Kohutová   

 

 

 

 

TÉMATA - SOCIÁLNÍ POLITIKA 

 

 

Téma č. 1 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů 

nemocenského pojištění, státní sociální podpory a důchodového pojištění 

 

Téma č. 2 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů 

nemocenského pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, státní sociální 

podpory a důchodového pojištění 

 

Téma č. 3 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů 

nemocenského pojištění, státní sociální podpory a důchodového pojištění 



Téma č. 4 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů 

nemocenského pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, státní sociální 

podpory a důchodového pojištění 

 

Téma č. 5 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů 

nemocenského pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, státní sociální 

podpory a důchodového pojištění 

 

Téma č. 6 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů 

nemocenského pojištění, státní sociální podpory a důchodového pojištění 

 

Téma č. 7 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů 

nemocenského pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a státní sociální 

podpory a důchodového pojištění 

 

Téma č. 8 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů 

nemocenského pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a státní sociální 

podpory 

 

Téma č. 9 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů  

důchodového pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a státní sociální 

podpory 

 

Téma č. 10 

 vyhodnocení modelové situace z hlediska nároku na pomoc ze systémů 

nemocenského pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, státní sociální 

podpory a důchodového pojištění 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali:  Mgr. Pavla Kantorová      

Mgr. Martina Janoušková     

 

 

 

 

 

 

 

 


