
Přehled jednotlivých okruhů, témat a literatury k testu z odborného předmětu 

Účetnictví 

1. Metodické prvky účetnictví. 
2. Předpoklady, na nichž jsou založeny účetní výkazy. Základní účetní zásady a jejich projev v účetnictví 

podniku. 
3. Vymezení stavebních prvků rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 
4. Systémové vazby mezi výkazy finančního účetnictví, forma a struktura účetních výkazů. 
5. Oceňování aktiv a dluhů při prvotních zachycení a k rozvahovému dni: oceňovací základny, důsledky 

oceňovacích metod pro vypovídací schopnost výkazů. 
6. Časové rozlišení nákladů a výnosů: příčiny vzniku, projev v účetních výkazech. 
7. Druhové a účelové členění nákladů v provozní oblasti: zásoby vlastní výroby, výkaz zisku a ztráty v druhovém 

a účelovém členění. 
8. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek: vymezení, oceňování k datu pořízení a k rozvahovému dni, 

způsoby pořízení a jejich zachycení v účetnictví, druhy odpisování (klasické a komponentní), metody 
odpisování, opravy a udržování, vyřazení, inventarizace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
a její dopady do účetních výkazů.  

9. Zásoby: vymezení nakupovaných zásob a zásob vlastní výroby, možnosti oceňování při pořízení a spotřebě, 
systémy evidence zásob (průběžný a periodický). 

10. Cenné papíry: vymezení, základní typy dlouhodobých a krátkodobých majetkových cenných papírů, 
dluhopisy s nulovým kupónem, jejich oceňování a vykazování. 

11. Pohledávky: vznik, členění, oceňování, způsoby zániku pohledávek, inventarizace pohledávek a její dopady 
do účetních výkazů, odpisy rizikových pohledávek (přímý a nepřímý odpis), dohadné položky aktivní. 

12. Dluhy (závazky): vznik, členění, oceňování, způsoby zániku dluhů, dohadné položky pasivní, problematika 
rezerv v účetnictví. 

13. Vztah mezi účetnictvím a daněmi: hrubý výsledek hospodaření, daňový základ, splatná daň z příjmů, čistý 
(po zdanění) výsledek hospodaření. 

14. Vlastní kapitál: struktura, změny struktury a velikosti vlastního kapitálu, zjišťování účetního výsledku 
hospodaření běžného roku, rozdělování výsledku hospodaření v obchodních korporacích. 

15. Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow): metody sestavení, provozní část CF, investiční část CF, CF z 
financování, nepeněžní operace, změny nepeněžních složek pracovního kapitálu. 

16. Účetní závěrka: rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění, výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, 
přehled o peněžních tocích, přehled o změnách ve vlastním kapitálu, příloha k účetní závěrce, účetní závěrka 
v plném a zkráceném rozsahu, ověřování účetní závěrky auditorem, zveřejňování účetní závěrky. 

17. Regulace účetnictví podnikatelů v České republice: obsah a struktura základních legislativních norem, 
mezinárodní harmonizace účetnictví. 

Literatura: 
Dvořáková, D.: Základy účetnictví. 2. aktualizované vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2017. ISBN: 978-80-7552-892-
6,  
Janhuba, M., Míková, M., Roubíčková, J., Zelenka, V.: Finanční účetnictví – obecné otázky. Kapitola 12. Praha, 
Nakladatelství C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-614-2.  
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
Doporučená literatura k procvičování: Roubíčková, J. a kol.: Účetnictví I. Sbírka příkladů a úloh k procvičení. Praha, 
Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-1282-1. 

 
Zdanění 

1. Vlastnosti a konstrukce daně 
2. Daňový systém ČR 
3. Základy správy daní 
4. Daň z příjmů právnických osob 
5. Daň z příjmů fyzických osob a sociální pojistné 
6. Daň z přidané hodnoty 

Literatura: 
Vančurová A., Láchová L.: Daňový systém ČR, 1. VOX a.s. Praha 2018, ISBN 978-80-87480-63-2. Kapitoly  
1–5, 7. 
 



  
 

Bankovnictví 

1. Finanční trh 

Modely uspořádání finančního trhu, peněžní trh, kapitálový trh, úvěrový trh 

2. Obchodní bankovnictví 

Základní funkce bank, druhy bank, bilance banky 

3. Bankovní produkty 

Úvěrové produkty, depozitní produkty, platebně zúčtovací produkty 

4. Investiční bankovnictví 

Modely začlenění investičního bankovnictví, investiční a podílové fondy, penzijní fondy 

5. Investiční instrumenty 

Druhy investičních instrumentů, akciové instrumenty, dluhové instrumenty 

Literatura: 
Dvořák, P., Kodera, J., Mandel, M., Musílek, P., Revenda, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: 
Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-279-6. Kapitoly: 3., 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5., 6.1, 6.2, 6.3, 
6.5, 6.6. 

Peněžní ekonomie 

1. Peníze a úrok 

Vymezení a funkce peněz, měnové agregáty, měnová báze, principy vývoje emise peněz (mince z drahých 
kovů, papírové státovky, klasické bankovky, emise peněz v současnosti).  

2. Úroková míra 

Reálná a nominální úroková míra, výnosnost do doby splatnosti a časová hodnota peněz, riziková a časová 

struktura úrokových měr. 

3. Centrální bankovnictví 

Funkce centrální banky, bilance centrální banky, bezhotovostní změny v bilanci centrální banky, nástroje 

měnové politiky centrální banky. Česká národní banka, vývoj její měnivé politiky a srovnání s měnovou 

politikou Evropské centrální banky. 

4. Měnová teorie a politika 

Zjednodušená bilance centrální banky a komerčních bank, vzájemné vazby a řízení rezerv. Depozitní a peněžní 

multiplikátor a činitele ovlivňující přírůstek nabídky peněz. Pojmy inflace a deflace, model AS-AD a jeho využití 

při analýze inflace. Typy deflace. Proces a cíle měnové politiky, transmisní mechanismy měnové politiky 

s akcentem na monetaristický transmisní mechanismus a cílování inflace. Měnová kritéria a indikátory.  

Expanzivní a restriktivní měnová politika. Časová zpoždění v měnové politice.  

5. Mezinárodní finance 

Základní typy devizových operací, základní finanční operace (devizová arbitráž, devizová spekulace, hedging 

(zajištění) proti kurzovému riziku. 

Literatura: 
Dvořák, P., Kodera, J., Mandel, M., Musílek, P., Revenda, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: 
Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-279-6. Kapitoly: 1, 2, 9, 12, 13, 14, a 16. 
 

Veřejné finance 

1. Pojem veřejné finance jako teorie a praxe 
2. Rozhodování o veřejných financích ve veřejné volbě 
3. Veřejné výdaje, druhy, faktory růstu, metody hodnocení veřejných výdajů 
4. Sociální zabezpečení 
5. Fiskální a rozpočtová politika 
6. Rozpočtový deficit a finanční řízení veřejného dluhu 

Literatura:  
Maaytová, A., Ochrana, F., Pavel, J.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: GRADA 2015, ISBN978-80-247-5561-
8. Kapitoly 1, 2, 3, 5, 8, 9. 

 



  
 

Finance podniku 

1. Časová hodnota peněz 

2. Riziko investice a portfolia 

3. Finanční analýza podniku 

4. Krátkodobý finanční management 

5. Investiční rozhodování 

6. Spojování podniků 

Literatura: 
Marek, Petr a kol., - Studijní průvodce financemi podniku 
Praha: Ekopress, 2009, ISBN 978-80-86929-49-1. Vybrané kapitoly a subkapitoly jsou pro větší přehlednost 
uvedeny v následující tabulce. Tyto vybrané kapitoly jsou rovněž k dispozici na webu katedry financí a 
oceňování podniku: https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/finpod-17.12-compressed.pdf 
 

2. kapitola: ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ  35 

2.1 Podstata časové hodnoty peněz a úroková míra  35 

2.2 Skládání úroků  38 

2.3 Prostá budoucí a současná hodnota peněz  44 

2.4 Budoucí a současná hodnota anuity (do str. 58) 53 

2.5 Současná hodnota perpetuity  65 

2.7 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní  71 

2.8 Příklady  72 

3. kapitola: RIZIKO INVESTICE A PORTFOLIA 75 

3.1 Podstata rizika  75 

3.2 Měření rizika investice  76 

3.3 Portfolio  82 

3.4 Efektivní hranice  94 

3.5 Otázky typu, která z následujících tvrzení jsou pravdivá, nepravdivá, popř. diskutabilní  98 

3.6 Příklady  99 

6. kapitola: FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 185 

6.1 Podstata finanční analýzy a postup práce finančního analytika  185 

6.2 Analýza rentability  192 

6.2.1 Základní pojmy  192 

6.2.2 Tři základní stupně rentability  193 

6.3 Analýza nákladovosti  251 

6.3.1 Ukazatele celkové a dílčí nákladovosti  251 

6.4 Analýza obratovosti aktiv a pasiv  260 

6.4.1 Obratovost celkových aktiv (resp. pasiv)  261 

6.4.2 Obratovost zásob  261 

6.4.3 Obratovost pohledávek a závazků  270 

6.4.4 Obratovost ostatních položek aktiv  277 

6.5 Analýza likvidity  278 

6.5.1 Základní pojmy  278 

6.5.2 Běžná likvidita  278 

6.5.4 Pohotová likvidita  288 

https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/finpod-17.12-compressed.pdf
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6.5.5 Okamžitá a peněžní likvidita  290 

6.5.6 Pracovní kapitál  291 

6.6 Analýza zadluženosti  295 

6.6.1 Analýza celkové zadluženosti  295 

6.6.2 Analýza dluhové schopnosti  300 

6.9 Otázky typu, které z následujících tvrzení je správné či nesprávné  312 

6.10 Příklady  313 

7. kapitola: KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT  317 

7.1 Podstata krátkodobého finančního managementu  317 

7.2 Řízení zásob  318 

7.2.1 Optimalizační model materiálu  320 

7.3 Řízení peněžních prostředků  327 

7.3.1 Modely řízení peněžních prostředků  327 

7.4 Řízení pohledávek  333 

7.4.1 Platební instrumenty  334 

7.4.1.1 Platba jiným zbožím  335 

7.4.1.2 Platba v hotovosti  335 

7.4.1.3 Směnka  336 

7.4.1.4 Bankovní převod  340 

7.4.1.5 Dokumentární inkaso  341 

7.4.1.6 Dokumentární akreditiv  342 

7.4.1.7 Platební příslib  344 
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7.4.2.3 Forfaiting  349 

7.4.3 Zajišťovací instrumenty  349 
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7.7 Příklady  355 
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8.1 Investice a investiční projekty  357 
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8.2.1 Čistá současná hodnota  363 
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