
KATALOG UČEBNIC   školní rok 2020/2021

Na závěr bych vám rád popřál, aby naše učebnice pomáhaly vám i vašim 
studentům v hodinách účetnictví.

připravili jsme pro vás nabídku učebnic účetnictví pro nový školní rok. 
Při tvorbě této nabídky jsme se snažili využít vaše připomínky a náměty 
tak, aby učebnice co nejvíce odpovídaly vašim představám.

Všechny učebnice jsou aktualizovány dle právních předpisů k 1. 1. 2020 
a jednotlivé výkladové učebnice mají schvalovací doložku MŠMT 
s platností do roku 2022. 

Pro lepší názornost jsme pro vás na webu štohl-znojmo.cz zpřístupnili 
vybrané kapitoly.

Vážení vyučující,

*2)
 Na každých 50 kusů výkladových učebnice je nárok na 1 ks publikace Výsledky úloh, na každých 25 ks studentských sbírek, 
resp. souvislého účetního příkladu je nárok na 1 ks učitelské publikace.

*3) Při objednávce nad 5 000 Kč je bezplatná účast pro 1 vyučujícího a za každých dalších 10 000 Kč je možnost bezplatné 

účasti dalšího vyučujícího.

*1)
 Započítávají se nejen výkladové učebnice (1., 2., a 3. díl), ale také Sbírky příkladů (1. a 2. díl), Souvislý účetní příklad, 
Daňová evidence a Maturitní okruhy. 

 
- Při dodávce učebnic poštovné zdarma

Poznámka: Přístup na web Moderní výuky zdarma je již při odběru 15 kusů výkladových učebnic.

Klubové výhody je možné využít pouze při objednání učebnic přímo v nakladatelství Ing. Pavel Štohl.

Členství v klubu přináší školám tyto výhody:

*3)
- Možnost účasti vyučujícího (resp. vyučujících) na účetním a daňovém semináři zdarma 

Při nákupu u knihkupců a ostatních prodejců literatury nejsou výhody školám poskytovány.

*2)
- Zdarma učitelské publikace (výsledky úloh, učitelské sbírky příkladů a souvislý účetní příklad s řešením) 

   ČLENSTVÍ ŠKOLY V KLUBU VYDAVATELSTVÍ ŠTOHL
*1)

Škola se stává členem klubu při objednávce učebnic a odborných publikací  nad 5 000 Kč v jednom školním roce.

Členství v klubu je platné vždy pro příslušný školní rok, tzn. pokud školy v následujícím roce objednávku v dané 

hodnotě nerealizují, členství není prodlouženo.
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Na tyto základy navazuje základní účtování jednotlivých podnikových 
agend týkající se zejména krátkodobého finančního majetku, zásob, 
dlouhodobého majetku a zaměstnanců. Výklad je doplněnou řadou schémat 
účtování a řešenými příklady, které obsahují účetní případy z běžné praxe 
účetního pracovníka a slouží k snadnějšímu pochopení problematiky. 
Na závěr jednotlivých kapitol jsou zařazeny úlohy k procvičování, na nichž si 
studenti mohou ověřit, zda příslušnou problematiku zvládli.

Učebnice účetnictví 2020 – 1. díl

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních 
akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Studenti se zde 
seznamují se základy daňové evidence a podvojného účetnictví. 

V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a princip podvojného účetnictví. 
Důraz je kladen na pochopení podstaty podvojného účetnictví, zaznamenání 
důsledků jednotlivých hospodářských operací na rozvahu a výsledek 
hospodaření. 

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2020              Počet stran: 172             Cena: 160,- Kč

Ve druhém díle je účtování jednotlivých podnikových agend vysvětleno 
podrobně. Studenti získají znalosti ze všech účetních oblastí, které se v praxi 
při vedení účetnictví běžně vyskytují. Výklad je doplněn řadou řešených 
příkladů, které slouží k snadnějšímu pochopení dané problematiky. Na závěr 
jednotlivých kapitol jsou stejně jako v prvním díle zařazeny úlohy 
k procvičování, jejichž řešení je možné zkontrolovat ve webové aplikaci 
Moderní výuka.

Učebnice účetnictví 2020 – 2. díl

Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních 
akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Navazuje na 
učebnici Účetnictví 1.díl, kde se studenti seznámili se základy podvojného 
účetnictví. 

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2020              Počet stran: 216             Cena: 160,- Kč

Učebnice účetnictví 2020 – 3. díl

V učebnici je také zařazena kapitola týkající se manažerského účetnictví, 
kde jsou vysvětleny jeho jednotlivé složky, tj. zejména rozpočetnictví 
a kalkulace.

Úvodní část je věnována účetní závěrce, a to zejména sestavování 
účetních výkazů včetně přehledu o peněžních tocích. Důraz je kladen také na 
to, aby studenti porozuměli informacím uvedeným v účetních výkazech, 
tj. uměli je správně vyhodnotit. 

Další část je věnována účtování v jednotlivých právních formách, 
tj. podnikající fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové 
společnosti, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních 
akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. 

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2020              Počet stran: 172             Cena: 140,- Kč



Sbírka příkladů k Učebnici účetnictví 2020 – 1. díl

Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k Učebnici účetnictví 1. díl, tzn. ke každé 
kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat 
přímo do učebnice. 

Ve sbírce jsou ve vybraných kapitolách zařazeny také úlohy, kde je procvičování 
látky řešeno zábavnou formou. Jedná se zejména o sestavení účetní křížovky nebo 
osmisměrky.

Kromě standardních příkladů na zaúčtování hospodářských operací jsou ve sbírce 
zařazeny také úlohy, které po studentech požadují nejen znalosti na zaúčtování, ale 
také odvozování obsahu hospodářských operací.

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2020              Počet stran: 140             Cena: 140,- Kč

Sbírka příkladů k Učebnici účetnictví 2020 – 2. díl

Úlohy obsahují účetní případy z běžné praxe účetního pracovníka a slouží 
k snadnějšímu pochopení dané problematiky.

Ve sbírce jsou uvedeny také příklady na zpracování dokladů pomocí účetního 
softwaru a dále úlohy, kde procvičování je řešeno zábavnou formou, například najít 
v textu chybně zaúčtované účetní případy nebo opakování vybraných kapitol formou 
sestavování křížovky.

Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k Učebnici účetnictví 2. díl a vybraným 
kapitolám učebnice Účetnictví 3. díl. K jednotlivým kapitolám jsou uvedeny úlohy na 
procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.  

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2020              Počet stran: 160             Cena: 140,- Kč

Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady (faktury přijaté, faktury 
vystavené, pokladní doklady, bankovní výpisy, leasingová smlouva včetně 
splátkového kalendáře, mzdová listina, nájemní smlouvy apod.), který lze zpracovat 
jak v rámci daňové evidence, tak v rámci účetnictví.

Souvislý účetní příklad je vhodný využívat zejména v rámci "počítačového 
zpracování účetnictví".

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2020

                         Počet stran: 156             Cena: 140,- Kč

Maturitní okruhy z účetnictví 2020

Jedná se o publikaci, která obsahuje 25 okruhů shrnujících středoškolské učivo z 
účetnictví. Kniha se skládá ze dvou částí. V první části jsou témata, která lze využít 
zejména u ústní maturitní zkoušky. Druhá část obsahuje příklady účtování k vybraným 
okruhům.

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2020              Počet stran: 244             Cena: 160,- Kč



V rámci jednotlivých kapitol jsou zařazeny úlohy na procvičení jednotlivých oblastí 
a na konci každého z tematických celků jsou uvedeny souhrnné příklady. Výsledky 
všech úloh jsou na konci publikace.

Daně 2020 – výklad a praktické příklady

Publikace je určena posluchačům vysokých škol s ekonomickým zaměřením, 
ale mohou ji využívat také studenti na obchodních akademiích a studenti 
ekonomických oborů na středních odborných školách a vyšších odborných školách.

Zahrnuje výklad zaměřený na daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických 
osob a daň z přidané hodnoty.

                Počet stran: 64            Cena: 80,- Kč

Účetní a daňové publikace vydávané SVŠE Znojmo

Správnost řešení testových otázek a účetních příkladů si studenti mohou 
zkontrolovat ve druhé části pracovního sešitu.

Základy účetnictví a Finanční účetnictví – pracovní sešity

Pracovní sešity jsou vhodným doplňkem k výkladovým učebnicím účetnictví.

Na úvod je vždy uvedena stručná rekapitulace učiva. Na ni potom navazují účetní 
předkontace hospodářských operací, které se v dané oblasti mohou objevit. 
Poté následují TESTOVÉ OTÁZKY, které ověřují zvládnutí teoretické části dané 
problematiky a PŘÍKLADY na zaúčtování hospodářských  operací příslušné agendy..

Publikaci může využít také odborná veřejnost při řešení situací spojených 
s účtováním v organizacích veřejného sektoru.

Účetnictví veřejného sektoru

Studijní text je určen pro studenty obchodních akademií a středních odborných škol 
s výukou účetnictví jako doplněk k ostatním učebnicím účetnictví zaměřených na 
podnikatelské subjekty.

Jsou zde zařazeny především ty tematické celky, ve kterých je účtování ve veřejném 
sektoru odlišné od účtování podnikatelských subjektů.

Daně I a Daně II – pracovní sešity

V letošním roce byly nově vydány pracovní sešity k publikaci Daně, které  jsou 
vhodnou učební pomůckou pro procvičování znalostí daňové problematiky. 

Obsahují teoretické otázky a cvičné příklady, které jsou uspořádány  do okruhů 
obdobným způsobem jako jsou setříděny kapitoly v publikaci Daně. 

Pracovní sešity jsou vydány samostatně pro přímé daně (DPFO, DPPO) – 
PRACOVNÍ SEŠIT 1 a samostatně pro nepřímé daně (DPH) – PRACOVNÍ SEŠIT 2.

V první části sešitu jsou obsažena zadání jednotlivých příkladů a ve druhé části 
potom jsou tyto příklady vyřešené. V řešení není zpravidla již vysvětlováno zdůvodnění 
jednotlivých algoritmů, neboť k tomu slouží výkladové studijní texty.

                Počet stran: 200           Cena: 180,- Kč

 Daně 1 – pracovní sešit                       Počet stran: 70              Cena: 120,- Kč
 Daně 2 – pracovní sešit                       Počet stran: 60              Cena: 100,- Kč

 Základy účetnictví – pracovní sešit  Počet stran: 128            Cena: 150,- Kč
 Finanční účetnictví – pracovní sešit       Počet stran: 180            Cena: 180,- Kč


