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Důležité termíny 

mezní termín zápočtů a zkoušek za LS 23. 5. 2014  

přihlášky ke státním závěrečným zkouškám do 28. 2. 2014  

odevzdání bakalářské práce 30. 4. 2014  

příprava na státní závěrečnou zkoušku 26. 5. – 30. 5. 2014 (1 týden) 

státní závěrečné zkoušky 2. 6. – 6. 6. 2014 (2 týdny) 

promoce 1. 7. – 3. 7. 2014  

 

Tiskopisy přihlášek ke státní závěrečné zkoušce jsou k dispozici na www fakulty (sekce Studenti). 

 

 

Odevzdání bakalářské práce 

Pro studenty všech studijních oborů bakalářských studijních programů, kteří v akademickém 

roce 2013/2014 splní všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky (studenti 

končících ročníků) a podali si ve stanoveném termínu (nejpozději do 28. 2. 2014) na 

studijním oddělení písemnou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce konané podle 

harmonogramu v letním termínu (květnu, červnu) akademického roku 2013/2014 platí 

následující pokyny: 

⇒ bakalářské práce u oborů bakalářských studijních programů musí být odevzdány 

vedoucímu práce v trojím vyhotovení nejpozději do 30. 4. 2014; 

⇒ studenti všech oborů bakalářských programů odevzdají na studijním oddělení 7x teze 

bakalářské práce nejpozději do 9. 5. 2014 

 

Student je povinen vložit elektronickou verzi své závěrečné práce do systému STAG 

v souladu s Opatřením rektora o zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a 

rigorózních prací studentů JU R 156 z 8. 6. 2010, a to nejpozději do 30. 4. 2014. Student, 

který nevložil ke stanovenému datu elektronickou verzi své závěrečné práce do STAGu, 

nebude připuštěn k její obhajobě. 
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Rámcový postup při SZZ 

 

1. Interní seznámení komise s materiály studenta. 

2. Pozvání studenta a představení komisi – tajemník komise.  

3. Úvodní slovo předsedy komise. 

4. Úvodní slovo studenta k problematice závěrečné práce (dále jen ZP). 

5. Seznámení komise s posudky (vedoucí ZP, oponent). 

6. Stanovisko studenta k posudkům. 

7. Rozprava k závěrečné práci. 

8. Zkouška z jednotlivých předmětů: 

•    zadání otázky (otázek), např. ve vztahu k ZP (otázky je třeba formulovat z okruhů 

zveřejněných na http://www.ef.jcu.cz/education/studujici, student může 

požádat o čas na rozmyšlenou), 

•   rozprava k zadané otázce. 

9. Rozprava k případným problémům či nejasnostem. 

10. Interní porada komise, zhodnocení znalostí studenta. 

11. Sdělení výsledků obhajoby ZP a SZZ studentovi. 

SZZ trvá u jednoho studenta 45 – 60 minut (dle počtu předmětů SZZ), včetně organizačních a 

administrativních činností. Student si může k obhajobě přinést osnovu prezentace DP a psací 

potřeby. Dostaví se ke zkoušce ve společenském oděvu.  

Na závěr zkušebního dne je provedeno komplexní vyhodnocení denního průběhu SZZ. 
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Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích 

 
 

Článek 30 
 

Státní závěrečná zkouška, obhajoby bakalářských a diplomových prací 
 
(1) Řádné ukončení studia v bakalářském, magisterském studijním programu a navazujícím 

magisterském studijním programu upravují § 45 až § 46 zákona. Podmínky pro konání 

státních zkoušek upravuje § 53 zákona. 

(2) Student muže konat státní závěrečnou zkoušku, pokud získal ve skladbě předmětů 

předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků 

standardní doby studia, a vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci, 

případně bakalářskou práci, jestliže byla předepsána. 

(3) Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání státní 

závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce. V 

případech zvlášť zřetele hodných může děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu na 

žádost studenta termín složení státní závěrečné zkoušky prodloužit. Nesplnění této 

podmínky je důvodem k ukončení studia pro neplnění požadavku vyplývajících ze studijního 

programu podle § 56 odst.1 písm. b) zákona. 

(4) Státní závěrečná zkouška a její části se klasifikují známkami: „výborně”, „velmi dobře”, 

„dobře” a „nevyhověl(a)”. 

(5) Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „výborně”, jestliže aritmetický průměr 

známek z jednotlivých částí je nižší než 1,5 a zároveň žádná ze známek nebyla horší než 

„velmi dobře”. Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „velmi dobře”, jestliže 

aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 2,5 a zároveň nejvýše dvě z jejích 

částí byly klasifikovány známkou „dobře” a žádná z částí nebyla klasifikována známkou 

„nevyhověl(a)”. Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „dobře”, jestliže 

aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je vyšší nebo rovný 2,5 a zároveň žádná z 

částí nebyla klasifikována známkou „nevyhověl(a)”. Je-li některá část státní závěrečné 
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zkoušky hodnocena známkou „nevyhověl(a)”, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky 

klasifikován známkou „nevyhověl(a)”. 

(6) Státní závěrečnou zkoušku, popřípadě její části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat 

při splnění podmínek uvedených v odstavci 3. 

(7) Stanovení obsahu, formy a podmínek konání státní závěrečné zkoušky, její organizační 

zabezpečení včetně zadávání a hodnocení diplomových a případně bakalářských prací 

upravuje vnitřní norma fakulty, nebo vysokoškolského ústavu. 

 

 

Článek 31 

 

Celkové hodnocení studia v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském 

studijním programu 

 

(1) Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého 

studia ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta nebo JU a vysokoškolský ústav, a 

klasifikuje se stupnicí: „absolvoval(a) s vyznamenáním”, „absolvoval(a)”, „neabsolvoval(a)”. 

(2) Student absolvoval studium s vyznamenáním, jestliže dosáhl vážený studijní průměr za 

dobu celého studia nejvýše 1,50 a státní závěrečnou zkoušku vykonal s celkovým 

prospěchem „výborně”. 

(3) Student je hodnocen stupněm „neabsolvoval(a)”, pokud v termínu stanoveném v čl. 4 

odst. 3 nebo čl. 30 odst. 3 nesložil státní závěrečnou zkoušku. 
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Okruhy otázek k SZZ 

 

 

 

 

Předměty SZZ: 

1. Ekonomie 
2. Podnikové finance 
3. Účetnictví 
4. Základy zdanění 
5. Právo (volit.) 
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 OKRUHY PRO SZZ - BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  
 

 

studijní obor: ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU, SPEC. 01 
 

POVINNÉ PŘEDMĚTY  
 

Předmět SZZ: Ekonomie (KEN/BZE)  

(KEN/MIE 1 Mikroekonomie 1, KEN/MAE 1 Makroekonomie 1)  

Bakalářský studijní program B6208  

Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku  

 

1. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY  

Racionální chování spotřebitele. Celkový, mezní užitek. Indiferenční analýza. Linie 
rozpočtu.  

2. CHOVÁNÍ FIRMY A FORMOVÁNÍ NABÍDKY  

Výroba v krátkém období, krátkodobá produkční funkce. Celkový, průměrný a mezní 
produkt. Izokvanta a izokosta. Optimální kombinace vstupů. Náklady a příjmy firmy.  

3. DOKONALÁ A NEDOKONALÁ KONKURENCE  

Firma v podmínkách dokonalé konkurence. Rozhodování firmy v postavení monopolu, v 
podmínkách oligopolu a v monopolistické konkurenci. Alternativní cíle firmy.  

4. TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ. DŮCHODY A BOHATSTVÍ.  

Nabídka a poptávka trhu výrobních faktorů. Výdělek výrobního faktoru. Trh kapitálu. 
Trh práce. Trh půdy. 

5. DŮCHODY A BOHATSTVÍ  

Rozdělování. Nerovnosti v důchodech a jejich měření. 

6. TEORETICKÉ PŘÍSTUPY V MAKROEKONOMII 

Ekonomická rovnováha a její modely, klasický, keynesiánský a neoklasický přístup, 
rovnováha investic a úspor, cenových mechanismus. 

7. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA. 

8. NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY – PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ, PRODUKT.  
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Ekonomický růst, ekonomická síla a úroveň, koeficient a tempo růstu, nominální a 
reálný HDP, determinanty tempa růstu HDP. Teorie podnikatelského cyklu a jeho fáze.  

 

9. INFLACE  

Cenová hladina a její měření, absolutní a relativní ceny, cenové indexy, podstata, formy 
a důsledky inflace, slumpflace a stagflace.  

10. ZAMĚSTNANOST  

Nezaměstnanost a její druhy, míra nezaměstnanosti a přirozená míra nezaměstnanosti, 
Philipsova křivka.  

11. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A JEJÍ CÍLE  

12. FISKÁLNÍ POLITIKA, JEJÍ NÁSTROJE 

Státní rozpočet, jeho příjmy a výdaje, nástroje státního rozpočtu, deficit a přebytek.  

13. MONETÁRNÍ POLITIKA, JEJÍ NÁSTROJE  

Peníze, formy peněz a jejich historický vývoj, zlatý standard, význam a funkce peněžní 
směny, peněžní agregáty, depozitní peníze, likvidita.  

14. VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA  

         Platební bilance. Teorém lokomotivy. 

 

Literatura: 

HLADKÝ, J.  LEITMANOVÁ, I.: Mikroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997 

MACÁKOVÁ a kol. : Mikroekonomie-základní kurs.  Melandrium 2005 

MANKIW, N.G.: Zásady ekonomie. Praha, Grada, 1999. 

HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU  1997, 90 s. 

HOLMAN, R. Ekonomie. Praha, C. H. Beck  2000, 726 s. 

PAVELKA, T. Makroekonomie. Melandrium 2007,  s. 278 

BURDA, M,. WYPLOSZ, CH. Macroeconomics: A European Text. Oxford University Press 2009  
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Předmět SZZ: Podnikové finance (KUF/BZPF) – spec. 01 

(KUF/FNP1 Finance podniku 1, KUF/FA Finanční analýza, KUF/CP Cenné papíry)  

Bakalářský studijní program B6208  

Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku 
 
1. Časová hodnota peněz: úrok jednoduchý a složitý, rentový a anuitní počet, současná 

hodnota perpetuity. 

2. Majetková a kapitálová struktura podniku: faktory na tyto struktury působící a možnosti 

jejich ovlivnění, vliv právní formy, Miller-Modiglianiho teorie.  

3. Finanční plánování: dlouhodobý a krátkodobý finanční plán, finanční politika. 

4. Cash flow: metody výpočtu, výkaz, využití. 

5. Zásoby: charakteristika a druhy zásob, metody řízení, optimalizační model EOQ, metody 

oceňování. 

6. Pohledávky: charakteristika, zajišťovací prostředky, platební a finanční instrumenty, 

metody placení, vymáhání pohledávek. 

7. Peněžní prostředky: modely řízení peněžních prostředků, krátkodobý finanční plán. 

8. Zdroje krátkodobého financování: obchodní úvěry, krátkodobé bankovní a směnečné 

úvěry. 

9. Interní zdroje dlouhodobého financování: zisk (charakteristika, rozdělení, dividendová 

politika, vliv právní formy), odpisy (charakteristika, metody).  

10. Externí zdroje dlouhodobého financování: akcie, dlouhodobé bankovní úvěry, obligace, 

projektové financování, leasing, dlouhodobé obchodní úvěry, zahraniční financování, ostatní 

dlouhodobé nebankovní zdroje. 

11. Hodnocení efektivnosti investic: identifikace kapitálových příjmů a výdajů, peněžní, 

nákladová a zisková kriteria, výběr způsobu a zdroje financování. 

12. Analýza rizika a jeho měření: měření a členění rizika, ochrana proti rizikům, vztah mezi 

rizikem a výnosností investice, výpočet požadované úrokové míry, model oceňování 

kapitálových aktiv, ohodnocení akcií a cenných papírů, aplikace rizika v investičním 

rozhodování. 

13. Finanční analýza: předmět, uživatelé, cíle a metody finanční analýzy, zdroje informací. 

14. Analýza rozdílových a poměrových finančních ukazatelů: fondy finančních prostředků, 
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analýza rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a tržní hodnoty, poměrové ukazatele na 

bázi finančních fondů a cash flow.  

15. Analýza soustav ukazatelů: hierarchické soustavy, bonitní a bankrotní modely. 

Ekonomická a tržní přidaná hodnota.  

16. Cenné papíry: instrumenty na finančním trhu, typologie cenných papírů, podoba, forma a 

další klasifikace cenných papírů (podle ztělesněného práva, emitenta, charakteru příjmu, 

obchodovatelnosti), právní úprava cenných papírů v ČR. 

17. Dluhopisy: právní úprava dluhopisů, forma a podoba dluhopisu, členění dluhopisů, emise 

dluhopisů, výnos dluhopisu - možnosti stanovení výnosu dluhopisu, oddělení výnosu od 

dluhopisu - kupón, výhody a nevýhody dluhopisu z pohledu emitenta a majitele; zvláštní 

druhy dluhopisů.  

18. Cena, výnos a riziko dluhopisu: vnitřní hodnota dluhopisu, alikvotní úrok, výnosnost 

dluhopisu, druhy rizik spojených s dluhopisem, úrokové riziko - durace, konvexita, imunizace, 

teorie výnosových křivek. 

19. Směnky: náležitosti směnky, právní úprava, druhy směnky, účastníci směnečných vztahů, 

problematika splatnosti, převody směnečných práv a závazků, splnění směnečné platební 

povinnosti, směnečný postih, směnečný protest, blankosměnka, směnka domicilovaná.  

20. Akcie: druhy akcií, kusová akcie, podoba a forma akcie, práva spojená s držbou, výhody a 

nevýhody z pohledu emitenta a majitele, orgány akciové společnosti, dividendy (formy a 

způsoby vyplácení), cenné papíry související s akcií.  

21. Cena, výnos a riziko akcie: vnitřní cena akcie, výnosnost akcie, riziko akcie.  

22. Analýza portfolia: výnos a riziko portfolia, diverzifikace rizika.  

23. Finanční deriváty: princip termínových kontraktů, druhy a charakteristika finančních 

derivátů, výhody a nevýhody.  

24. Forward: charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, členění dle podkladového aktiva, 

cena forwardového kontraktu, vypořádání kontraktu. 

25. Futures: charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, členění dle podkladového aktiva, 

cena futures, zúčtovací středisko, vypořádání kontraktu.  

26. Opce: charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, druhy opcí, vnitřní a časová hodnota 

opce, vypořádání opce.  

27. Swapy: charakteristika kontraktu, členění swapů. 
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Literatura:  

GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku.. Praha: Ekopress, 
2009. ISBN 978-80-86929-26-2.  

MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-
49-1.  

REJNUŠ, O. Cenné papíry a burzy. CERM Brno, 2009.  

SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-
6.  

VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-
7357-647-9.  

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.  

Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.  

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.  

 

 

 

Předmět SZZ: Účetnictví (KUF/BZUCT) – spec. 01 

(KUF/ZUC Základy účetnictví, KUF/FUCN Finanční účetnictví, KUF/UZA Účetní závěrka)  

Bakalářský studijní program B6208  

Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku 

 

1. ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ JAKO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU. 

Pojem, význam a funkce účetnictví. Předmět účetnictví. Účetní soustavy. Obecné zásady 
účetnictví. Uživatelé účetnictví. Právní úprava účetnictví. Účet - podstata, funkce. Druhy 
účtů. Účtová osnova. Účetní zápisy (podvojnost a souvztažnost). Nástroje průkaznosti 
účetnictví. Účetní knihy. Inventarizace majetku a závazků. Majetek podniku a jeho zdroje 
- aktiva a pasiva. 

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK (HMOTNÝ, NEHMOTNÝ, FINANČNÍ).  

Obsahové vymezení a členění dlouhodobých aktiv. Principy a konkrétní varianty ocenění, 
vyjádření rizika znehodnocení. Opotřebení a amortizace a varianty jeho zobrazení. 
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Opravné položky. Leasing a jeho účetní pohled. Principy a  ocenění cenných papírů k 
uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni, vyjádření přecenění v účetnictví.  

3. ZÚČTOVACÍ VZTAHY - POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY.  

Obsahové vymezení a členění pohledávek a závazků, jejich oceňování. Pohledávky, 
závazky z obchodních vztahů, v cizí měně - kursové rozdíly. Výše pohledávek, opravné 
položky a odpis pohledávek  -  varianty jejího promítnutí dle účetních i daňových 
předpisů. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi a společníky se statutem zaměstnanci. 
Daňová soustava České republiky a její vztah k účetnictví - daně a dotace Účtová skupina 
35 a 36. 

4. ZÁSOBY. 

Obsahové vymezení a členění zásob. Principy a konkrétní varianty ocenění zásob, metody 
evidence zásob, účtování zásob. 

5. VLASTNÍ KAPITÁL A CIZÍ KAPITÁL. 

Obsahové vymezení a  jeho struktura. Základní kapitál a jeho tvorba. Možnosti zvyšování 
a snižování základního kapitálu.  Tvorba a čerpání. Rezervy - účetní a daňový pohled. 
Bankovní úvěry a půjčky. 

6. NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ. 

Kategorie nákladů a výnosů a jejich účtování. Souměření nákladů a výnosů, akruální a 
peněžní báze. Časové rozlišování nákladů a výnosů a jeho vliv na výsledek hospodaření. 
Transformace hrubého výsledku hospodaření na daňový základ a výslednou daň z příjmů, 
odložená daňová povinnost. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem 
obchodních společností: akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná 
obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo. 

7. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA. 

Cíle a charakteristiky účetních výkazů a jejich vypovídací schopnost. Účetní výkazy - 
rozvaha, výsledovka, příloha, výkaz o peněžních tocích, přehled změn vlastního kapitálu v 
podmínkách českého účetnictví. 

8. KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. 

Základní pojmy a vymezení konsolidačního celku. Metody konsolidace.  

9. AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. 

Základní pojmy a auditorské postupy. 

10. REGULACE A HARMONIZACE VÝKAZNICTVÍ. 

Přístupy k účetnictví (EU, IFRS/IAS, US GAPP). Finanční výkaznictví dle IFRS/IAS –  
koncepční rámec, rozvaha (výkaz o finanční pozici), výkaz o úplném výsledku hospodaření 

13 
 



(výsledovka), komentář k účetním výkazům, výkaz peněžních toků, výkaz změn vlastního 
kapitálu. 

 

Literatura: 

DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2., 
dopl. a aktualiz. vyd. Brno: ComputerPress, 2008. xii, 329 s. ΙSBN 978-80-251-1950-1. 
(vybrané kapitoly) 

FIŠEROVÁ, E a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2010. 8. vyd. Olomouc: ANAG. 2010. 
ISBN: 978-80-7263-598-6. 

KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. aktualiz. vyd. Praha: BOVA 
POLYGON, 2009. vii, 413 s. ΙSBN 978-80-7273-156-5. 

LÍBAL, T. Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví - principy a techniky. 13.vyd. 
Praha: ICU. 2012. ISBN: 978-80-86716-77-0. 

LÍBAL, T. Účetnictví - principy a techniky. 2. vyd. Praha: ICU. 2012. ISBN: 978-80-86716-78-7. 

MÜLLEROVÁ, L. Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Vyd. 1. 
vyd. Praha: ASPI, 2007. 133 s. ΙSBN 978-80-7357-308-9. 

RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2012.  
12. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG. 2012. ΙSBN:  978-80-7263-714-0 

SLÁDKOVÁ, E. a kol.: Finanční účetnictví a výkaznictví. 2. vyd. Praha: ASPI. 2010. 258 s.  ISBN: 
978-80-86716-68-8. (vybrané kapitoly)  

SLÁDKOVÁ, E.: Cvičné příklady pro studium předmětu Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: 
ICÚ, 2010. ISBN: 978-80-86716-68-8. (vybrané kapitoly) 

SVOBODA, J. Finanční účetnictví – cvičení. České Budějovice: EF, JU ČB. 2012. ISBN 978-80-
7394-381-3 

VAŠEK, L. a kol.: Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ICÚ. 2012. 264 s. ISBN: 978-80-
86716-4. (vybrané kapitoly) 

VLČKOVÁ, M., SVOBODA, J., JIHOČESKÁ UNIVERZITA. EKONOMICKÁ FAKULTA. Základy 
účetnictví: cvičení. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2010. 
141 s. ΙSBN 978-80-7394-255-7. 

České účetní standardy pro podnikatele  
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Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví  
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 

 

Předmět SZZ: Základy zdanění (KUF/BZZD) – spec. 01  

(KUF/DS1 Daňový systém 1, KUF/DS2 Daňový systém 2)  

Bakalářský studijní program B6208  

Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku  

 

1. Daně, jejich funkce a úkoly. 

2. Ekonomické důsledky zdanění. 

3. Daňový systém, daňová soustava. 

4. Fiskální politika, fiskální federalismus. 

5. Správa daní, správce daně. 

6. Základní principy daňového řízení. 

7. Řízení registrační. 

8. Řízení nalézací. 

9. Placení a vymáhání daní. 

10. Opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení. 

11. Daňová kontrola. 

12. Mezinárodní zdanění. 

13. Daňový systém ČR v mezinárodním srovnání. Harmonizace daní v EU. 

14. Daň z přidané hodnoty. 

15. Clo. Spotřební daně. Ekologické daně. 

16. Daň z příjmů fyzických osob. 

17. Daň z příjmů právnických osob. 

18. Pojistné na sociální zabezpečení. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění. 

19. Daň z nemovitých věcí. 

20. Daň silniční. Daň z nabytí nemovitých věcí. Fiskální poplatky. 
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Literatura:  

Boněk V. Daňová teorie a politika, skripta pro kurs A MF ČR. www.mfcr.cz.  

Kubátová, K. Daňová teorie : úvod do problematiky.. Praha - ASPI, 2009. ISBN ISBN 978-80-
7357-.  

VANČUROVÁ A., BONĚK V.:. Správa daní pro ekonomy, 156 s.. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 
ISBN 978-80-7357-701-8.  

Vančurová, A., Láchová, L. Daňový systém ČR 2012. VOX Praha, 2012. ISBN 978-80-7357-701-
8.  

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění platném pro rok 2014.  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2014.  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2014.  
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VÝBĚROVÝ  PŘEDMĚT SZZ 

Předmět SZZ: Právo (KPH/BUPR) – spec. 01  

(KPH/PRAVB, KPRVB Právo A, KPH/OBPRA, QOBPR Obchodní právo)  

Bakalářský studijní program B6208  

Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku  

1. PODNIKÁNÍ  
pojem podnikání, pojem podnikatel, formy podnikání,  
obchodní rejstřík a skutečnosti do něj zapisované, pojem a užívání obchodní firmy  
2. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI  
druhy obchodních společností, založení a vznik obchodní společnosti, zánik obchodní 
společnosti  
3. OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI  
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost  
4. AKCIOVÁ SPOLEČNOST  
charakteristika, pojem akcie, založení akciové společnosti, orgány akciové společnosti, 
zakladatelské právní jednání, stanovy  
5. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM  
charakteristika, vznik, změny a zánik společnosti s ručením omezeným, orgány společnosti s 
ručením omezeným, zakladatelské právní jednání 
6. DRUŽSTVO  
charakteristika, založení, vznik a zánik družstva, členství v družstvu, orgány družstva,  
stanovy družstva  
7. PODNIKÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA  
živnost, vznik, výkon a zánik živnostenského podnikání, subjekty oprávněné provozovat 
živnost, druhy živností podle předmětu činnosti, odpovědný zástupce podle živnostenského 
zákona  
8. ZÁVAZKY 
vznik závazků, kontraktační proces, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, veřejná nabídka, 
zánik závazků, zajištění závazků, odpovědnost za vady 
9. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SMLUVNÍ ZÁVAZKY 
Koupě, dílo, nájem  
10. STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA  
organizace veřejné správy ČR, orgány státní správy a jejich působnost, orgány místní 
samosprávy a jejich působnost, právní předpisy vydávané orgány veřejné správy  
11. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ  
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zahájení a průběh správního řízení, správní rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné 
prostředky, správní soudnictví, přestupky a jiné správní delikty  
12. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY  
charakteristika pracovního práva, obsah pracovního poměru, vznik pracovního poměru,  
zánik pracovního poměru, mzda, plat, průměrný výdělek, dovolená na zotavenou  
13. OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ  
pravomoc a příslušnost soudů, řízení sporné a zvláštní, druhy žalob, základní zásady 
občanského soudního řízení, zahájení a průběh řízení před soudem prvního stupně,  
druhy soudních rozhodnutí, opravné prostředky a jejich druhy 

 

Literatura: 
• JANKŮ, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, Praha, C.H.Beck, 5. 

vydání, 2013, 568 s.. Praha: C. H. Beck.2013. ISBN: ISBN: 978-80-7400-494-0 
• GERLOCH, A. Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o. 2004. ISBN: 80-86473-85-6. s. 38 
• HENDRYCH, D. a kolektiv, Správní právo. Obecná část, 8. vydání, Praha : C.H.BECK. 2012. 832 

s. ISBN 978-80-7179-254-3 
• ELIÁŠ, K., M. ZUKLÍNOVÁ, J. GAŇO, M. SVATOŠ. Nový občanský zákoník s aktualizovanou 

důvodovou zprávou, Sagit, 2012. 1120 s. ISBN: 978-80-7208-922-2 
• ŠVESTKA, J., J. DVOŘÁK, J. FIALA a A KOL. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I – VI. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2 
• LAVICKÝ, P., M. HRUŠÁKOVÁ, Z. KRÁLÍČKOVÁ, J. SPÁČIL, J. FIALA a M. HULMÁK. Občanský 

zákoník. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2013/2014. ISBN 978-8074-004-99-5 
• ŠTENGLOVÁ, I., B. HAVEL, F.CILEČEK, P. KUHN, P. ŠUK.  Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář, (Velké komentáře) 1. Vydání, C.H.Beck 2013, ISBN: 978-80-7400-480-3. 
• LASÁK, J., J. POKORNÁ, Z. ČÁP, T. DOLEŽIL a kol.: Zákon o obchodních korporacích – Komentář. 

1. Vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-326. 
• BĚLINA, M. a L. DRÁPAL, L. Zákoník práce. Praha: C. H. Beck. 2012.  ISBN 978-80-7179-251-2 

Právní předpisy:  

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,    
• zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení,  ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších 

předpisů 
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