Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Okruhy pro Státní bakalářskou zkoušku
z Účetnictví a finančního řízení podniku

Okruhy za část KFUA
1. Předmět a metoda účetnictví. Organizace účetnictví. Účtová osnova, účtový rozvrh.
2. Normy regulující účetní výkaznictví. Regulace účetní profese v ČR.
3. Přímé a nepřímé daně podnikatelských subjektů ČR a jejich zachycení v účetnictví.
4. Oceňování ve finančním účetnictví, základny pro ocenění v národních standardech.
5. Zásada opatrnosti v účetnictví (instrumenty, zásady, projev v účetních výkazech).
6. Dlouhodobý majetek (pořízení, oceňování, vyřazení, vykazování k datu závěrky).
7. Zásoby (pořízení a úbytky zásob, oceňování, vykazování k datu závěrky).
8. Investice (pořízení, oceňování, vykazování k datu závěrky).
9. Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty. Problematika cizí měny.
10. Pohledávky a řešení problematických pohledávek.
11. Dohadné položky a účty časového rozlišení.
12. Vlastní kapitál a jeho změny. Rozdělování výsledku hospodaření.
13. Cizí zdroje financování majetku (struktura, ocenění, vykazování k datu závěrky).
14. Výnosy a náklady, účetní výsledek hospodaření. Struktura a obsah výsledovky.
15. Výkazy účetní závěrky, obsah, význam pro uživatele.
16. Ověřování účetních závěrek, význam a obsah výroční zprávy.
17. Hlavní ukazatele finanční analýzy na základě výkazů účetní závěrky.
18. Základní principy hospodaření organizačních složek státu.
19. Základní principy hospodaření územních samosprávných celků.
20. Základní principy hospodaření příspěvkových organizací. Tvorba a užití fondů.
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Okruhy za část KMU
1. Předmět finančního a manažerského účetnictví, vztahy mezi nimi. Metodické řešení
těchto vztahů.
2. Členění podnikových činností z hlediska podílu na tvorbě zisku. Vztah finančního
řízení podniku a manažerského účetnictví. Role treasurera a controllera v podniku.
3. Informace pro měření výkonnosti podniku jako celku a pro řízení výkonnosti hlavní
výdělečné činnosti, vztahy mezi nimi.
4. Pojetí a základní kritéria členění nákladů ve finančním a manažerském účetnictví.
Význam informací o nákladech pro řízení podniku.
5. Měření a vykazování zisku v manažerském účetnictví.
6. Základní průřezy podniku a jejich zobrazení v manažerském účetnictví.
7. Metoda standardních nákladů a výnosů.
8. Kalkulace a jejich využití v manažerském řízení.
9. Metodické otázky sestavení kalkulace.
10. Kalkulační systém a jeho využití v řízení.
11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů. Cíle, obsah, funkce a etapy
sestavení rozpočtu. Kontrola rozpočtu nákladů.
12. Vztah výsledku hospodaření podniku, výsledků hospodaření vnitropodnikových
útvarů a kalkulovaného zisku. Možnosti měření a ocenění interních výkonů; pojetí
výnosů v manažerském účetnictví.
13. Hodnotové informace pro řízení po linii odpovědnosti.

Okruhy za část KFOP
1. Podstata a druhy finančního managementu. Cíle podniku. Racionální a iracionální
chování investorů. Aplikace časové hodnoty peněz ve finančním řízení. Riziko a jeho
pojetí, druhy a metody měření. Efektivní hranice.
2. Základní orientace v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o
peněžních tocích). Daňový systém České republiky a vliv zdanění na finanční
rozhodování. Daňová úspora. Zdroje informací pro finanční analýzu. Výroční zprávy.
3. Finanční analýza podniku. Metodické základy. Poměrové finanční ukazatele
(rentability, nákladovosti, obratovosti, produktivity práce, likvidity, finanční stability)
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a jejich interpretace. Pyramidální soustavy ukazatelů, rozklad rentability úhrnného
vloženého kapitálu a běžné likvidity. Predikce finanční tísně.
4. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků.
Princip Millerova a Orrova modelu. Platební, zajišťovací a finanční instrumenty.
Vymáhání pohledávek. Alternativy krátkodobého financování.
5. Dlouhodobý finanční management. Investiční rozhodování. Finanční a nefinanční
investice. Oceňování akcií a dluhopisů. Řízení finanční struktury. Optimalizace
kapitálové struktury. Alternativy dlouhodobého financování. Rozdělování výsledku
hospodaření. Dividendová politika.
6. Finanční plánování podniku, zásady, koordinace a metody. Odlišnosti v dlouhodobém
a krátkodobém finančním plánu. Vztah finančního plánování k rozpočtu a ke
controllingu. Metody stanovení tržní hodnoty podniku. Teorie zastoupení. Finanční
aspekty spojování podniků. Finanční řízení holdingu.

Literatura:
Literatura je shodná s literaturou předepsanou pro oborově povinné předměty.

