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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.

Okruhy platné do 31. srpna 2015
1. Koncepční rámec účetnictví vymezený světovými standardy: obsah, význam, důsledky
pro běžné účetnictví, pro účetní výkazy a jejich ověřování. Koncepce účetních metod pro
spojování podniků (pro majetkové akvizice, pro kapitálové akvizice, pro přeměny
obchodních korporací). Možnosti využití těchto koncepcí při konsolidaci účetních výkazů.
Účetní rámce v pojetí Mezinárodních auditorských standardů.
2. Předpoklady: trvání podniku a akruální báze: vymezení, nástroje k jejich zajištění,
důsledky přijatých předpokladů pro běžné účetnictví, vliv na obsah a vypovídací
schopnost výkazů. Předpoklady trvání podniků v procesu spojování podniků. Posuzování
principu going concern při auditu účetní závěrky.
3. Obecně uznávané účetní zásady a jejich důsledky pro zobrazování transakcí
(hospodářských operací) a pro vykazování aktiv, dluhů, vlastního kapitálu, výnosů a
nákladů. Ověřování „true and fair view“ ve vykázaných skutečnostech. “True and fair
view“při spojování podniků a v konsolidovaných účetních výkazech.
4. Rozvaha: definice aktiv, dluhů a vlastního kapitálu; obecná kritéria pro klasifikaci aktiv a
dluhů. Úprava rozvahy podle směrnic EU, požadavky stanovené Mezinárodními účetními
standardy IAS/IFRS. Legislativní úprava rozvahy v ČR. Konkretizace na rozvahové
položce goodwill. Ověřování položek rozvahy. Specifické položky konsolidované rozvahy
5. Hlavní odlišnosti požadavků na strukturu účetních výkazů a na ocenění aktiv, dluhů,
nákladů a výnosů a na vyhodnocení vlastního kapitálu (včetně zisku) v základních
bilančních teoriích. Konkretizace na účetním zobrazení výsledku procesu spojování
podniků. Základní teoretické koncepce konsolidovaných účetních výkazů. Historická
podmíněnost auditu, jeho primární a sekundární cíl.
6. Výsledovka (výkaz zisků a ztrát): smysl, definice prvků (nákladů a výnosů), systémové
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vazby s rozvahou. Účelové versus druhové členění (struktura) nákladů provozní činnosti
a jeho vliv na metodiku odvození výsledku hospodářské činnosti. Vliv operací oceňování
v procesu spojování podniků. Právní úprava auditu v Evropě a v České republice.
7. Výkaz peněžních toků (cash flow): účel, metody sestavení, požadavky IAS/IFRS,
legislativní úprava v ČR. Vypovídací schopnost výkazu (s ohledem na metodu
sestavení), využití při řízení. Specifické položky konsolidované výsledovky. Výkaz změn
ve vlastním kapitálu: účel, způsoby sestavení, vypovídací schopnost. Přeceňování aktiv
a dluhů v kontextu s vykazováním peněžních toků. Principy řízení a správy podniku
(corporate governance), vazba na problematiku informační asymetrie v auditu.
8. Účetní uzávěrka a účetní závěrka. Funkce, cíle, vymezení obsahu a účetně-metodické
stránky. Příloha k účetním výkazům, její význam a obsah. Předkonsolidační úpravy
účetních výkazů. Specifické složky přílohy ke konsolidované účetní závěrce. Operace
spojování podniků a příloha účetní závěrky. Ověřování přílohy, ověřování výroční zprávy.
9. Události po datu účetní závěrky. Ověřování účetní závěrky, jeho zásady, legislativní
rámec a pravidla. Schvalování účetní závěrky a pravidla zveřejňování. Uvedené problémy
v kontextu s realizací přeměn obchodních korporací. Specifické rysy ověřování
konsolidované účetní závěrky. Události po datu účetní závěrky, postupy auditorů, reakce
na případné vícenásobné sestavení a zveřejnění účetní závěrky.
10. Oceňování aktiv a dluhů: význam, obecné důsledky, oceňovací základny (modely), jejich
zhodnocení. Zásady oceňování podle směrnic EU, podle IAS/IFRS a podle české
legislativy. Princip opatrnosti. Zachování majetkové podstaty podniku. Uvedené problémy
v souvislosti s operacemi spojování podniků. Oceňování položek nabývané jednotky pro
účely konsolidace účetních výkazů. Finanční analýza na bázi účetních výkazů: funkce
ve finančním řízení, cíle analýzy. Úpravy údajů pro potřeby analýz. Přehled
elementárních a vyšších metod, jejich výhody a úskalí. Profesní organizace účetních a
auditorů, jejich vznik a význam, příklady významných profesních organizací a
nadnárodních organizací.
11. Finanční analýza na bázi účetních výkazů (individuálních a konsolidovaných): funkce ve
finančním řízení, cíle finanční analýzy. Úpravy údajů pro potřeby finanční analýzy.
Přehled elementárních a vyšších metod, jejich výhody a úskalí.
12. Právní úprava výkonu auditorské profese v ČR a EU. Profesní auditorské standardy,
jejich harmonizace, příčiny, vývoj, současný stav. Podmínky pro vstup do auditorské
profese. Auditorské služby jiné než statutární audit. Využití statistických a nestatistických
metod výběru v auditu.
13. Podstata ověřovacích zakázek (služeb), jejich vymezení a využití v podmínkách tržní
ekonomiky. Postup prací při auditu individuální účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky, metody a techniky auditu, auditorské riziko a přístup k jeho řešení, zpráva
auditora. Počítačem podporované auditorské techniky (CAAT), možnosti využití vhodných
programových produktů v auditu.
14. Fúze a jiné přeměny obchodních společností (vnitrostátní, přeshraniční), účetní řešení,
právní východiska. Podnikové kombinace podle IFRS 3 a účetní řešení analogických
transakcí podle českých předpisů. Dopady aplikace IFRS 3 na konsolidované účetní
výkazy. Důkazní informace v auditu, dokumentace auditu.
15. Prodej podniku a vklad podniku - účetní řešení, právní východiska, daňové souvislosti.
Pravidla pro sestavování konsolidované účetní závěrky. Neauditorské služby poskytované
auditorem, due diligence, forenzní vyšetřování.
16. Konsolidované účetní výkazy: podstata, vymezení konsolidačního celku, metody
konsolidace, vypovídací schopnost konsolidované účetní závěrky. Ověřování konsolidované
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účetní závěrky, legislativní úprava; strategie a plán auditu při ověřování konsolidované
účetní závěrky.
17. Aplikace metod konsolidace a ekvivalenční metody k datu akvizice. Aplikace metod
konsolidace a ekvivalenční metody od data akvizice do data účetní závěrky. Etické chování
auditora a jeho vztah k obecné a podnikatelské etice. Etický kodex auditorů.
18. Účetní zobrazení jednotlivých přímých, nepřímých daní a pojistného na sociální pojištění.
Účetní a daňové doklady. Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně. Pravidla
pro transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový základ. Splatná a odložená
daň ze zisku. Účetní a daňové souvislosti v jednotlivých oblastech účetnictví (dlouhodobý
nehmotný, hmotný a finanční majetek, zásoby, pohledávky, rezervy, opravné položky).
Problematika odložené daně v konsolidaci účetních výkazů. Mezinárodní auditorské
standardy, jejich struktura, obsah a využití.
19. Technologická stránka vedení účetnictví - účetní formy a techniky a jejich vývoj.
Průkaznost účetnictví v počítačovém prostředí. Požadavky zákona o účetnictví na vedení
účetnictví na počítači - účetní záznamy, podpisový záznam a identifikační záznam,
převod účetních záznamů z technické do písemné podoby a naopak.
Využití
elektronického podpisu v účetnictví, ochrana a bezpečnost účetních dat. Testy kontrol a
testy věcné správnosti v auditu.
20. Struktura a funkční náplň hlavních subsystému informačního systému podniku a jejich
vzájemné vazby. Postavení a úloha účetnictví v informačním systému podniku.
Hodnocení programů pro vedení účetnictví a kritéria pro jejich výběr. Audit programů pro
vedení účetnictví. Moderní přístupy k využívání ICT v účetnictví. Řízení kvality auditu a
dalších ověřovacích zakázek; dohled nad činností auditorů.

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.
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