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Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace
„Účetnictví a finanční řízení podniku“ a z vedlejší specializace „Controlling“
Část Finanční účetnictví

Upozornění:


Garantem státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení
podniku“ a z vedlejší specializace „Controlling“ je katedra manažerského účetnictví.

Bližší informace k části za manažerské účetnictví:


katedra manažerského účetnictví: http://kmu.vse.cz/studenti-vse/statni-zkousky/

Bližší informace k části za finanční účetnictví:


katedra fin. účetnictví a auditingu: http://kfua.vse.cz/pro-studenty/zaverecne-zkousky/

Praha, 23. září 2013

Okruhy otázek ke státní zkoušce z vedlejších specializací – část Finanční účetnictví
Okruh
1

Předmět účetnictví, jeho charakteristika a struktura.

2

Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na ně. Zdroje účetních informací pro
externí a interní uživatele.

3

Přístupy k regulaci účetnictví. Mezinárodní harmonizace účetního výkaznictví.

4

Koncepční rámec IFRS (cíle účetní závěrky, hlavní předpoklady) a porovnání s
koncepčním rámcem českého účetnictví.

5

Legislativní úprava účetnictví v ČR. Vazba na daňovou soustavu.

6

Obecně uznávané účetní zásady a jejich vliv na účetní praxi.

7

Věrné zobrazení skutečnosti v účetnictví (true and fair view) a ověřování věrného
zobrazení skutečnosti.

8

Metodické prvky účetnictví. Specifika metody účetní práce při účetnictví vedeném na
počítači.

9

Inventarizace: funkce a etapy inventarizace, typy inventur, účtování inventarizačních
rozdílů.

10

Účetní uzávěrka, funkce rozvažných účtů. Účetní závěrka, obsah a funkce.

11

Hlavní oceňovací základny, jejich výhody a nevýhody. Klíčové rozdíly v oceňování aktiv a
dluhů dle IFRS a dle českého zákona o účetnictví.

12

Akruální báze vs. peněžní báze: definice a hlavní rozdíly. Projevy akruální báze v účetní
závěrce.

13

Rozvaha: struktura a obsah, definice hlavních prvků, kritéria členění. Informace, které lze
určit z rozvahy.

14

Výsledovka: struktura a obsah, definice hlavních prvků. Informace, které lze určit z
výsledovky.

15

Výkaz peněžních toků: struktura a obsah. Informace, které lze určit z výkazu peněžních
toků. Využití ve finančním řízení.

16

Účetní hospodářský výsledek. Obsah, zjišťování, daňové souvislosti, splatná a odložená
daň.
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17

Rozdělování hospodářského výsledku. Základní principy, vliv právní formy účetní jednotky
na rozdělování hospodářského výsledku.

18

Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva: vymezení, oceňování při pořízení, inventarizace.
Opravné položky k dlouhodobým aktivům.

19

Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva: základní principy pro odepisování.

20

Zásoby: oceňování, inventarizace, užívání, účtování.

21

Investice: členění na dlouhodobé a krátkodobé, oceňování, vykazování.

22

Krátkodobé pohledávky a závazky: důvody vzniku, typy, oceňování, inventarizace.

23

Vlastní kapitál: definice, struktura vlastního kapitálu ve vazbě na právní formu podnikání.
Účetní požadavky na strukturu vlastního kapitálu.

24

Dlouhodobé dluhy: vznik, oceňování. Rezervy.

25

Snížení hodnoty aktiv (opravné položky): identifikace aktiv se sníženou hodnotou, výpočet
ztráty, dopady na účetnictví v příštích obdobích.

26

Hlavní typy daní a způsob jejich zachycení v účetnictví.

27

Vypovídací schopnost účetnictví: ukazatele charakterizující podnik a jeho hospodaření,
informační obsah a vzájemné vazby.

28

Účetní závěrka a výroční zpráva: hlavní charakteristiky. Požadavky na jejich přípravu a
zveřejňování v ČR.

Literatura základní:


Dvořáková, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů
IFRS. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3652-2.

Literatura doporučená:


Kovanicová, D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům.
Praha: Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9.



Dvořáková, D.: Základy účetnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-807357-544-1.



IASB: International Financial Reporting Standards (aktuální verze IFRS vydaná
IASB)
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