OBSAH AKREDITACE
Pracovní činnost:
Manažer (se zaměřením na controlling)

Kód DK dle Celková hod. dotace kurzu
NSK
Teoretická
Praktická
(45 minut)
(60 minut)
120
vyučovacích
hodin

Vstupní předpoklady (podmínky) pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle
rekvalifikačního programu:
Ukončené střední vzdělání (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů)

Profil absolventa:
Účastník kurzu po jeho absolvování bude schopen:
- zpracovat kvalifikované rozbory vycházející z informací z finančního účetnictví
s aplikací ekonomických principů a vzájemných vazeb
- nadefinovat a využít manažerského účetnictví ve firmě
- realizovat opatření na základě negativních informací zjištěných ve finančním a
manažerském účetnictví
- sestavit konkrétní kalkulační vzorec pro jednotlivá střediska a činnosti ve firmě,
vyhodnotit jednotlivé úrovně kalkulací na bázi druhového členění nákladů
- alokovat jednotlivé druhy nákladů a spolupodílet se tak na řízení rozhodujících
procesů ve firmě
- podílet se na řízení klíčových oblastí firmy – prodeje, marketingu, výroby, nákupu,
správy
- podávat odborné analýzy o návratnosti předpokládaných investic a přispěje
k racionálnějšímu investičnímu rozhodování
- spolupodílet se na řízení financí – práce s pracovním kapitálem a řízení cash flow
- zpracovávat finanční analýzu v porovnání s benchmarkingem obdobných oborů
- navrhovat strategii firmy a spolupodílet se na strategickém řízení
- sestavit a aktualizovat roční a střednědobý rozpočet
- navrhnout funkční reporting včetně rozboru veškerých odchylek a návrhu opatření
- aplikovat konkrétní finanční situaci firmy ve vazbě na její motivační systém
- získá dovednosti práce s firemními informačními systémy a dokáže zoptimalizovat
sběr dat a následnou efektivnější práci s nimi

Název předmětu/modulu

Základy finančního účetnictví

Počet hodin
teoretické výuky
(vyučovací hodina
= 45 minut)
14

Počet hodin
praktické výuky
(vyučovací hodina
= 60 minut)

Controlling a manažerské účetnictví
Kalkulační systém
Alokace nákladů a jejich řízení
Controllingové řízení oblastí
Investice a investiční rozhodování
Řízení financí
Finanční analýza a benchmarking
Strategie a strategické plánování
Systém plánování, rozpočty
Systém reportingu a motivace
Školení BOZP a PO

Celkem
Závěrečné zkoušky

8
8
8
14
16
12
12
8
8
8
4

120
ústní část/ písemná
část

1/2

praktická část

EUROFIN MANAGEMENT, s.r.o., Na Vyšehradě 408, 503 02 Předměřice nad Labem

Zařízení akreditováno MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

OSVĚDČENÍ
O REKVALIFIKACI
po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle
vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci
vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a
způsob jeho ukončení.
Jméno, Příjmení, titul
Datum a místo narození
absolvoval(a) vzdělávací program: Controlling a podpora manažerského řízení firmy
pro pracovní činnost: Manažer (se zaměřením na controlling)
Kurs proběhl v období od …………. do ……………
v rozsahu

- na teorii
- na praxi

120 vyučovacích hodin
0
vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tématické celky):
Základy finančního účetnictví, manažerské účetnictví
Kalkulační systém, alokace nákladů
Controllingové řízení oblastí
Investice a investiční rozhodování
Řízení financí
Finanční analýza a benchmarking
Strategie a strategické plánování, systém plánování
Systém reportingu a motivace
BOZP a PO
Jmenovaný(á) vykonal(a) úspěšně závěrečné zkoušky
V …………. dne ……………

22 hodin
16 hodin
14 hodin
16 hodin
12 hodin
12 hodin
16 hodin
8 hodin
4 hodin

