
EASY Accounting 
ú č e t n i c t v í   b e z   h r a n i c 

 

• EASY Accounting je výukový účetní program určený pro každého. • 
• Tento speciálně vyvinutý software je určen pro široké spektrum uživatelů. • 

• Odbourává hranice mezi teorií a praxí. • 
 
Komu je tento program určen? 
Hlavním cílem tohoto programu je poskytnout studentům dobrého pomocníka při 
praktických cvičeních z podvojného účetnictví. Vyučujícím umožnit jednoduché 
ukázky pro zpřehlednění účetní teorie s důrazem na přenesení do reálného účetního 
prostředí. Malým podnikům sloužit za kvalitní nástroj pro vedení firemního účetnictví 
v aplikaci, která je přizpůsobena českým účetním standardům s aktuální účetní 
osnovou. 
 

 
 
 
Jaké jsou možnosti tohoto programu? 
Základním prvkem pro přístup do programu jsou 3 různé druhy přístupu umožňující 
odlišný způsob práce. 
 
Student 
Studentský přístup je cíleně přizpůsoben tak, aby mohl student na praktických cvičeních 
z účetnictví zaznamenávat a účtovat cvičné příklady do tohoto programu ve zkrácené 
podobě jednotlivých záznamů. Na konci příkladu pak může účetnictví uzavřít a vytvořit 
přehled všech účtů včetně počáteční a konečné rozvahy a výsledovky optimalizovaný pro 
tisk. 
 
Možnosti studentského přístupu: 



• vytvoření účtového rozvrhu přidáním účtů podle účtové osnovy s nutností rozlišit typ 
účtu na aktivní, pasivní, nákladový nebo výnosový 

• evidence zkrácené podoby jednotlivých účetních operací 
• vedení peněžního deníku 
• zobrazení samostatných účtů v klasickém tvaru T („téčka“) 
• rychlé uzavření účetnictví s výpočtem zisku nebo ztráty 
• vytvoření výpisu z účetnictví optimalizovaného pro tisk 

 

 
Příklad počáteční rozvahy. 
 
Učitel 
Prostředí pro vyučujícího má za cíl rychlé zobrazení ukázkových případů v účetní teorii. Pro 
přehledné poukázání na problematiku jednotlivých účetních operací je připraveno speciální 
okno s možností promítnutí dvou účtů najednou. Vyučující mám možnost přepínat mezi 
způsobem zobrazení účtů a to ve formě klasických T účtů s modernější tabulkovou úpravou 
používanou v účetní praxi. 
 
Možnosti učitelského prostředí: 

• příprava na přednášky vytvořením účetního příkladu 
• dvojité okno pro porovnávání dvou účtů 
• možnost přepnutí mezi způsoby zobrazení účtů 
• vytvoření výpisu z účetnictví optimalizovaného pro tisk a předání studentům 
• názorné předvedení dopadů  účetních operací do konečné rozvahy a výsledovky 

 

 
Ukázka výběru zobrazení v učitelském rozhraní. 
 
Business 
Jednoduchý nástroj na vedení podvojného účetnictví menšího ekonomického subjektu. 
Program přizpůsobený českým účetním standardům s aktuální účetní osnovou. 
 
Možnosti učitelského prostředí: 

• vytvoření účtového rozvrhu přidáním účtů podle účtové osnovy bez nutnosti rozlišit 
typ účtu na aktivní, pasivní, nákladový nebo výnosový 

• evidence plnohodnotné podoby jednotlivých účetních operací 
• vedení peněžního deníku 
• zobrazení samostatných účtů v tabulkovém přehledu 
• rychlé uzavření účetnictví s výpočtem hospodářského výsledku 



• možnost změny účetní osnovy pro vnitřní potřeby podniku 
 
Jaké jsou požadavky tohoto programu? 
Program funguje na bázi Microsoft Excel ze sady Microsoft Office. Na používání programu 
není třeba mít speciální znalosti Excelu. 
 
Systémové požadavky: 
Microsoft Excel – verze do roku 2003 i nová verze ze sady Microsoft Office 2007 
místo na disku – maximálně 10 MB 
 
                   
 
Program EASY Accounting vytvořil Jiří Horčička za spolupráce s Ing. Theodorem Beranem, 
Ph.D. z Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT. 


