
KATALOG UČEBNIC   školní rok 2022/2023

Ale pokud by e-learning nebyl zakoupen společně s výkladovou učebnicí, potom studentská licence 

e-learningu činí 180 Kč.

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

PŘÍKLAD na ceny učebnic vč. e-learningu:

Cena výkladové učebnice pro SŠ a veřejnost   190 Kč,    e-learning   50 Kč celkem   240 Kč

Vážení vyučující,

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. 2022 

a jednotlivé výkladové učebnice mají schvalovací doložku MŠMT. 

Pro lepší názornost jsme pro vás na webu stohl-znojmo.cz zpřístupnili 

vybrané kapitoly.

připravili jsme pro vás nabídku učebnic účetnictví pro nový školní rok. 

Nově lze jako doplněk k učebnicím za výhodných podmínek využívat 

e-learning účetnictví vydaný vzdělávacím střediskem.  

V případě zakoupení e-learningu s výkladovou učebnicí činí cena studentské licence na 12 měsíců symbolických 

50 Kč. 

Poznámka:

  ČLENSTVÍ ŠKOLY V KLUBU VYDAVATELSTVÍ ŠTOHL

– možnost účasti vyučujícího (resp. vyučujících) na prosincovém dvoudenním semináři zdarma (při objednávce 

nad 6 000 Kč jeden vyučující, za každých dalších 15 000 Kč je možnost bezplatné účasti dalšího vyučujícího)

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

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

hodnotě nerealizují, členství není prodlouženo.

– zdarma učitelské publikace (výsledky úloh, učitelské sbírky příkladů a souvislý účetní příklad s řešením)

Škola se stává členem klubu při objednávce učebnic a odborných publikací nad 6 000 Kč v jednom školním 

roce (podrobnější informace na webu vzdělávacího střediska).

– při dodávce učebnic poštovné zdarma 

Členství v klubu přináší školám tyto výhody:

Při nákupu u knihkupců a ostatních prodejců literatury nejsou výhody školám poskytovány.
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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. Na tyto 
základy navazuje základní účtování jednotlivých podnikových agend. Výklad je 
doplněnou řadou schémat účtování a řešenými příklady, které slouží k snadnějšímu 
pochopení problematiky. Na závěr jednotlivých kapitol jsou zařazeny úlohy 
k procvičování.

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. 

Učebnice účetnictví 2022 – 1. díl

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2022              Počet stran: 176             Cena: 190,- Kč

V učebnici je vysvětleno účtování jednotlivých podnikových agend podrobněji. 
Studenti získají znalosti ze všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví 
běžně vyskytují. Výklad je doplněn řadou řešených příkladů, které slouží 
ke snadnějšímu pochopení dané problematiky. Na závěr jednotlivých kapitol jsou 
stejně jako v prvním díle zařazeny úlohy k procvičování.

Učebnice účetnictví 2022 – 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. 2022              Počet stran: 200             Cena: 190,- Kč

Učebnice účetnictví 2022 – 3. díl

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. Na závěr učebnice je zařazena 
kapitola týkající se základů manažerského účetnictví.

Úvodní část je věnována účetní uzávěrce a závěrce. Obsahuje účetní případy 
předcházející uzavření účetních knih (inventarizace, uzávěrkové operace, kontrolní 
vazby mezi jednotlivými účty), 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. 

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. 2022              Počet stran: 172             Cena: 190,- Kč

Kniha se skládá ze dvou částí. V první části publikace je výklad jednotlivých 
tematických celků a druhá část obsahuje příklady na zaúčtování účetních případů 
z jednotlivých okruhů.

Maturitní okruhy z účetnictví 2022

Jedná se o publikaci, která obsahuje 25 okruhů shrnujících středoškolské učivo 
z účetnictví a slouží zejména k zopakování učiva k maturitní zkoušce. 

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2022              Počet stran: 240             Cena: 190,- Kč



Sbírka příkladů k Učebnici účetnictví 2022 – 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. 

Kromě standardních úloh na zaúčtování hospodářských operací jsou ve sbírce 
zařazeny také příklady, ve kterých musí studenti odvodit obsah hospodářských 
operací, nebo úlohy, kde je procvičování učiva řešeno zábavnou formou. Jedná se 
zejména o vyřešení účetní křížovky nebo osmisměrky.

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2022              Počet stran: 144             Cena: 160,- Kč

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

Sbírka příkladů k Učebnici účetnictví 2022 – 2. díl

Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k Učebnici účetnictví 2. díl a dále 
k vybraným kapitolám Učebnice účetnictví 3. díl. Úlohy obsahují účetní případy z běžné 
praxe účetního pracovníka a slouží k procvičení probraného učiva. Řešení úloh lze 
vypracovávat přímo do učebnice.  

Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2022              Počet stran: 168             Cena: 160,- Kč

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2022

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

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

 Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2022                Počet stran: 156            Cena: 160,- Kč

 Učebnice je zpracována dle právního stavu k 1. 1. 2022     Počet stran: 128            Cena: 160,- Kč

V první části sešitu je zadání jednotlivých úloh a ve druhé části je uvedeno řešení.  
Je tedy možné tuto publikaci využít nejen k procvičování učiva se studenty ve škole, ale 
také je možné ji využít k samostatnému opakování.

Základy účetnictví – pracovní sešit

Pracovní sešit doplňuje učebnici Základy účetnictví a daňová evidence a slouží 
k procvičování učiva. Jednotlivé kapitoly obsahují nejprve procvičování teorie pomocí 
testových otázek a poté následují úlohy na zaúčtování účetních případů. 



Kromě výkladu jsou u většiny kapitol zařazeny řešené příklady a úlohy 
k procvičování. Výsledky všech úloh jsou na konci publikace. 

Daně 2022 – výklad a praktické příklady

Publikace je určena studentům středních a vysokých škol s ekonomickým 
zaměřením. Zahrnuje výklad zaměřený na daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů 
právnických osob a daň z přidané hodnoty. 

 Učebnice je zpracována dle právního stavu k 1. 1. 2021   Počet stran: 164              Cena: 210,- Kč

Finanční účetnictví podnikatelských subjektů 2022

Zcela nová učebnice finančního účetnictví je určena především pro studenty 
středních škol s ekonomickým zaměřením. Způsobem zpracování navazuje na 
učebnici Základy účetnictví a daňová evidence, tzn. učebnice je plnobarevná s celou 
řadou fotografií dokumentujících jednotlivé příklady.

Obsah učebnice je obdobný Učebnici účetnictví 2. díl (pro střední školy a veřejnost). 
Na rozdíl od této učebnice jsou zde však některé složitější části vypuštěny nebo 
alespoň omezeny. Například výrazně zjednodušena je část týkající se cenných papírů, 
rezerv, finančního leasingu, účetní uzávěrky apod.

Základy účetnictví a daňová evidence

Cílem učebnice je vysvětlit vedení daňové evidence a účetnictví pokud možno co 
nejjednodušším způsobem, ale na druhé straně tak, aby studenti správně pochopili 
podstatu dané problematiky. Důležité věci jsou při výkladu a příkladech často 
opakovány, aby si studenti uvědomili jejich význam. 

Učebnice je určena především pro studenty středních škol se zaměřením na ekonomiku 
a podnikání. Seznamuje je s různými způsoby evidence podnikatelské činnosti. Učebnice je 
plnobarevná s celou řadou fotografií dokumentujících jednotlivé příklady. 

Výklad jednotlivých kapitol je doplněn řadou schémat účtování, řešených příkladů 
a procvičovacích úloh.

Učebnice je určena studentům obchodních akademií a středních odborných škol 
s ekonomickým zaměřením. Obsahuje srozumitelný výklad většiny oblastí, se kterými 
se studenti v praxi při vedení daňové evidence mohou setkat.

Daňová evidence 2021

 Učebnice je zpracována dle právního stavu k 1. 1. 2022     Počet stran: 164            Cena: 230,- Kč

 Publikace je zpracována dle právního stavu k 1. 1. 2022    Počet stran: 200            Cena: 200,- Kč

 Upravené vydání dle právního stavu k 1. 1. 2021                Počet stran: 164            Cena: 180,- Kč


