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Student si u zkoušky losuje jednu otázku z problematiky vymezené 
následujícími okruhy. Pro úspěšné složení státní zkoušky se předpokládají 
znalosti z povinných předmětů bakalářského a navazujícího magisterského 
studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. 
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(1) Uživatelé účetních výkazů: vymezení uživatelů a jejich informačních potřeb, možnosti a 

meze účetního výkaznictví při naplňování informačních požadavků. Typologie 
podnikových kombinací (majetkové akvizice, kapitálové akvizice, přeměny obchodních 
korporací) a informační požadavky různých uživatelů. Vypovídací schopnost 
konsolidované závěrky. Informační asymetrie a funkce auditu.   

(2) Koncepční rámec účetnictví (IFRS, US GAAP, české účetní předpisy): obsah, význam, 
důsledky pro běžné účetnictví a pro účetní výkazy. Základní koncepce účetních metod 
v podnikových kombinacích. Možnosti využití těchto koncepcí při konsolidaci účetních 
výkazů. Význam koncepčního rámce pro ověření účetní závěrky. 

(3) Předpoklady trvání podniku a akruální báze: vymezení, nástroje k jejich zajištění, 
důsledky přijatých předpokladů pro běžné účetnictví, vliv na obsah a vypovídací 
schopnost výkazů. Předpoklad trvání podniku při podnikových kombinacích. Specifika 
posuzování předpokladu trvání podniku u konsolidačních celků. Posuzování předpokladu 
trvání podniku při auditu individuální i konsolidované účetní závěrky. 

(4) Věrný a poctivý obraz účetnictví, jeho vliv na účetní metody a důsledky pro zobrazování 
transakcí, oceňování a vykazování aktiv, dluhů, vlastního kapitálu, výnosů a nákladů. 
Věrný a poctivý obraz při podnikových kombinacích. Specifika při sestavování 
konsolidovaných účetních výkazů. Auditorské ověřování věrného a poctivého obrazu. 

(5) Oceňování aktiv a dluhů: význam; obecné důsledky; oceňovací základny (modely); hlavní 
rozdíly mezi českou účetní úpravou a IFRS. Majetková podstata podniku a její význam 
pro podnikové kombinace. Oceňování položek nabývané jednotky pro účely konsolidace 
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účetních výkazů. Princip opatrnosti versus princip neutrality účetních informací z pohledu 
auditora. 

(6) Proces přípravy účetní závěrky: uzávěrkové a závěrkové práce, kontrola věcné a formální 
správnosti. Specifika přípravy účetní závěrky pro potřeby podnikových kombinací. 
Specifika přípravy konsolidované účetní závěrky. Role a účast auditora při procesu 
přípravy účetní závěrky. 

(7) Systémy národní a mezinárodní regulace účetnictví. Úprava podnikových kombinací 
v ČR. Kritéria pro sestavení konsolidované účetní závěrky podle českých účetních 
předpisů a podle IFRS. Právní úprava auditu v EU a České republice, Etický kodex 
auditorů. 

(8) Rozvaha: význam a struktura výkazu; definice aktiv, dluhů a vlastního kapitálu; obecná 
kritéria pro uznání a klasifikaci aktiv a dluhů; hlavní rozdíly mezi českou účetní úpravou a   
IFRS. Specifika sestavení zahajovací rozvahy u podnikových kombinací. Specifické 
položky konsolidované rozvahy. Auditorské ověřování rozvahových položek. 

(9) Výsledovka: význam a struktura výkazu; definice výnosů a nákladů; hlavní rozdíly mezi 
českou účetní úpravou a IFRS. Význam informací o zisku (a jeho položkách) pro 
oceňování v rámci podnikových kombinací. Specifické položky konsolidované 
výsledovky. Auditorské ověřování výsledkových položek. 

(10) Výkaz peněžních toků a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu: význam a struktury 
výkazů; vazby na ostatní výkazy; metody sestavení výkazů; hlavní rozdíly mezi českou 
účetní úpravou a IFRS. Vliv podnikových kombinací na obsah výkazu o změnách 
vlastního kapitálu. Specifické položky v konsolidovaném výkazu o změnách vlastního 
kapitálu. Význam výkazu peněžních toků při ověřování předpokladu trvání podniku. 

(11) Příloha k účetním výkazům: význam a obsah; hlavní rozdíly mezi českou účetní úpravou a 
IFRS; zohlednění událostí po rozvahovém datu. Požadavky na zveřejnění informací o 
podnikových kombinacích v příloze k účetním výkazům. Specifické složky přílohy u 
konsolidované účetní závěrky. Auditorské ověřování přílohy a výroční zprávy.  

(12) Individuální versus konsolidovaná účetní závěrka: hlavní rozdíly; vymezení 
konsolidačního celku; metody konsolidace. Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku: definice; výpočet při podnikových kombinacích, ocenění a vykázání 
v konsolidované účetní závěrce. Specifika auditu konsolidované účetní závěrky. 

(13) Vybrané oblasti účetního výkaznictví (dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva, finanční 
aktiva, zásoby, pohledávky, rezervy, opravné položky): hlavní rozdíly mezi českou účetní 
úpravou a IFRS; daňové souvislosti; specifika v podnikových kombinacích a 
konsolidovaných účetních závěrkách. Auditorské riziko v těchto oblastech, význam a 
způsoby stanovení hranice významnosti při auditu. 

(14) Účetní zobrazení daní: účetní zobrazení přímých a nepřímých daní; účetní a daňové 
doklady; splatná versus odložená daň ze zisku a požadavky účetních předpisů na 
zveřejnění informací. Specifika splatné daně v podnikových kombinacích. Odložená daň 
v konsolidované účetní závěrce. Mezinárodní auditorské standardy, jejich struktura, obsah 
a využití. 

(15) Využití ICT v účetnictví: účetní formy a techniky a jejich vývoj; účetní směrnice; 
průkaznost účetnictví v počítačovém prostředí; právní úprava v ČR. Skupinové účetní 
směrnice. Možnosti a meze využití ICT pro sestavení konsolidované účetní závěrky. 
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Specifika auditu účetních závěrek v počítačovém prostředí; testy kontrol a testy věcné 
správnosti v auditu. 

LITERATURA: 
 

Povinná a doporučená literatura se shoduje s povinnou a doporučenou literaturou povinných 
předmětů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku uvedenou v akreditačních 
spisech v ISISu. 

 


