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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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http://www.ef.jcu.cz/education/studujici


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 

zkoušky hodnocena známkou „nevyhověl(a)”, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky 

klasifikován známkou „nevyhověl(a)”. 
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(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 (volit.) 
5. Právo (volit.) 
6. Ekonomika a řízení podniku (volit.) 
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 OKRUHY PRO SZZ - BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  
 

 

studijní obor: ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU, SPEC. 91 
 

 

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 
 



8. NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY – PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ, PRODUKT.  

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/BZPFN) – spec. 91_dle původní verze 

(KUF/FINP1 Finance podniku 1, 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 a budoucí hodnota anuity, současná hodnota perpetuity 

2. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU:faktory na tyto struktury působící a 

možnosti jejich ovlivnění, vliv právní formy podnikání. 

3. FINANČNÍ ANALÝZA:ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, tržní 

efektivity, predikce finanční tísně a indexy finanční stability (Altmanův index, Indexy 

IN95, IN99, IN01), Du-Pontovo schéma a analýza změn rentability pomocí 

pyramidálních rozkladů, ukazatele EVA a MVA 

4. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ: (DLOUHODOBÝ A KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ PLÁN, FINANČNÍ 

POLITIKA) 

5. CASH FLOW: výpočet, výkaz, využití. 

6. OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ – ZÁSOBY: charakteristika, stanovení jejich potřebné 

výše, optimalizační modely, metody oceňování zásob. 

7. POHLEDÁVKY: charakteristika pohledávek, zajišťovací prostředky, platební a finanční 

instrumenty, metody placení (pomocí jiného zboží, platba v hotovosti, pomocí 

směnky, bankovním převodem, pomocí dokumentárního inkasa, pomocí 

dokumentárního akreditivu, platebním příslibem, faktoring, forfaiting, směnky), 

vymáhání pohledávek.  

8. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY: modely řízení peněžních prostředků (Baumolův a Miller Orrův 

model), přímé řízení peněžních prostředku, krátkodobý finanční plán. 

9. ZDROJE KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ: obchodní, krátkodobé bankovní a směnečné 

úvěry (revolvingový, lombardní, kontokorentní, eskontní, negociační, akceptační, 

avalový a ramboursní).  

10. ZDROJE DLOUHODOBÉHO FINANCOVÁNÍ - INTERNÍ ZDROJE:  zisk  (charakteristika jako 

zdroje, rozdělení zisku, dividendová politika, vliv právní formy na rozdělování 

výsledku hospodaření), odpisy (charakteristika, metody odepisování). 
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11. ZDROJE DLOUHODOBÉHO FINANCOVÁNÍ - EXTERNÍ ZDROJE: kmenové a prioritní 

akcie, dlouhodobé bankovní úvěry, obligace, projektové financování, leasing, 

dlouhodobé obchodní úvěry, zahraniční financování, ostatní dlouhodobé nebankovní 

zdroje.  

12. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:  identifikace kapitálových příjmů a výdajů, čistá 

současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti, nákladové metody, 

metody založené na objemu zisku, výběr způsobu a zdroje financování. 

13. 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, CAMP vzorec, ohodnocení  akcií a cenných papírů, 

aplikace rizika v investičním rozhodování. 

14. CENNÉ PAPÍRY:  Reálné a finanční investice. Instrumenty na finančním trhu. Základní 

typologie cenných papírů, možné druhy, podoby, formy a  klasifikace CP (podle 

ztělesněného práva, emitenta, charakteru příjmu, obchodovatelnosti atd.), právní 

úprava CP v ČR. 

15. DLOUHODOBÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY: Druhy dlouhodobých dluhových cenných 

papírů, jejich charakteristika, právní úprava dluhopisů, klasifikace dluhopisů (dle 

výnosu, podle práva emitenta, podle práva držitele, podle emitenta, podle doby 

splatnosti), prospekt dluhopisů, podmínky emise, rating dluhopisů, výhody a 

nevýhody dluhopisů. Dluhopisy veřejného sektoru, bankovní dluhopisy, dluhopisy 

korporací. Dluhopisy s pevným, proměnným, a nulovým zúročením, dluhopisy s 

odloženou kupónovou platbou, indexované dluhopisy, hypoteční zástavní listy, 

komunální dluhopisy, vyměnitelné (konvertibilní) dluhopisy, prioritní dluhopisy, 

podřízené dluhopisy, opční dluhopisy, vypověditelné dluhopisy, prašivé dluhopisy, 

vypověditelné dluhopisy, naturální dluhopisy. 

16. KRÁTKODOBÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY: Druhy krátkodobých dluhových cenných 

papírů, státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, komerční papíry. 

Charakteristika krátkodobých dluhových CP, rating. 

17. CENA A RIZIKO DLUHOPISU: (hrubá, čistá), alikvotní úrok, výnosnost dluhopisu, druhy 

rizik spojených s dluhopisem, durace, konvexita, imunizace, výnosové křivky (spotová 

a forwardová výnosová křivka), teorie výnosových křivek. 
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18. SMĚNKY: Náležitosti směnky, právní úprava, směnečná a šekovní způsobilost, 

směnečně a šekově-právní úkony. Druhy směnky – směnka vlastní a cizí, účastníci 

směnečných vztahů, problematika splatnosti, převody směnečných práv a závazků, 

splnění směnečné platební povinnosti, směnečný postih, směnečný protest, 

blankosměnka, směnka domicilovaná. 

19. ŠEK: Náležitosti šeku, účastníci šekových vztahů a jejich možná redukce, šek 

domicilovaný a blankošek,  převody šeku, šekový postih,  šekový protest. 

20. AKCIE: Druhy akcií (kmenové, prioritní, zaměstnanecké), podoby akcií (akcie listinné a 

zaknihované) a formy akcií ( akcie na doručitele, akcie na jméno), vlastní akcie, 

zatimní listy, poukázky na akcie. Práva spojená s držbou akcie, Výhody a nevýhody 

emise akcie. Výhody a nevýhody držby akcií. Organizace a orgány akciové společnosti. 

Dividendy (formy a způsoby vyplácení). Faktory ovlivňující tržní hodnotu akcií. CP 

související s akcií - opční list, zástavní list, poukázka na akcii. 

21. CENA AKCIE: vnitřní cena akcie, výnosnost akcie (ex-post, ex-ante), riziko akcie (ex-

post, ex-ante) diverzifikace rizika, analýza portfolia. 

22. FINANČNÍ DERIVÁTY: Princip termínových kontraktů, druhy finančních derivátů, 

charakteristika jednotlivých finančních derivátů. Výhody a nevýhody jednotlivých 

derivátů.  

23. FORWARD: Základní charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, členění forwardu 

dle podkladového aktiva (FRA, forvard na akcie, komodity, …), cena forwardového 

kontraktu, vypořádání kontraktu. 

24. FUTURES: Základní charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, členění futures dle 

podkladového aktiva (úrokové futures, forward akciové futures, komoditní futures, 

...), cena futures, vypořádání kontraktu, zúčtovací středisko. 

25. OPCE: Základní charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, druhy obcí (kupní, 

prodejní, evropská, americká), vnitřní a časová hodnota obce, vypořádání opce.  

26. SWAPY: Základní charakteristika kontraktu, členění swapů. 

 

Literatura:  

KOVAŘÍK, Z. Směnka a šek v České republice. 5. přepr. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xxi, 

626 s. ΙSBN 80-7179-549-6. 
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MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Vyd. I. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 624 s.  

ΙSBN 80-86119-37-8. 

REJNUŠ, O., VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. PODNIKATELSKÁ FAKULTA. Cenné papíry a 

burzy. Vyd. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 400 s. ΙSBN 978-80-214-

3805-7. 

VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 703 s. ΙSBN 978-

80-7357-297-6. 

 

 

 

Předmět SZZ: Účetnictví (KUF/BZUC)  

(KUF/ZUC Základy účetnictví, KUF/FUC1 Finanční účetnictví 1, KUF/FUC2 Finanční účetnictví 
2)  

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. 
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. 
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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 fondů. 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. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY. 

Regulace a harmonizace účetnictví. Tematické okruhy mezinárodních účetních standardů: 
IAS 18 – Výnosy; IAS 11 - Stavební smlouvy; IAS 21 - Dopady změn směnných kursů cizích 
měn; IAS 10 - Události po rozvahovém dni; IAS 37 - Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné 
závazky; IAS 23 - Výpůjční náklady; IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení; IAS 17 – Leasingy; 
IAS 40 - Investice do nemovitostí, IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované 
činnosti; IAS 38 - Nehmotná aktiva. IAS 2 – Zásoby; IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv.  

9. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY -  FORMY A STRUKTURY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. 

 

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) 

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. 
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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. 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2006 včetně Mezinárodních účetních 
standardů (IAS) a Interpretací k 1. lednu 2006 : dodatek k IFRS 2005 - změny roku 2006.  1. 
české vyd. vyd. Praha: Svaz účetních, 2006. 215 s. s. ΙSBN 80-239-7171-9. 

ŠRÁMKOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, M., VOJÁČKOVÁ, H. Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví : IAS/IFRS : praktické aplikace : aktualizované vydání pro účetní období pro účetní 
období 2009-2010. Aktualiz. vyd. pro účetní období 2009-2010 vyd. Praha: Institut certifikace 
účetních, 2009. 480 s. s. ΙSBN 978-80-86716-61-9. 

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

České účetní standardy pro podnikatele  
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 
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POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (volit 1 předmět) 

 

Předmět SZZ: Právo (KPH/BZPR) – spec. 91  

(KPH/PRAVA Právo A, KPH/OBPRA 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  
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11. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ  
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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Předmět SZZ: Základy zdanění (KUF/BZZD) – spec. 91  

(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. 

 

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-.  
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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.  

 

 

 

Předmět SZZ: Ekonomika a řízení podniku (KŘE/BZERP) – spec. 91  

(KEN/EP Ekonomika podniku, KŘE/MANZ Management, KŘE/MSP Malé a střední podnikání) 

Bakalářský studijní program B6208  

Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku  

 

1. PODNIK A PODNIKÁNÍ 

Podnik jako součást národního hospodářství (podnik jako institucionalizované podnikání), 
cíle a funkce podniku, členění podniků. 

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 

Činnosti související se založením podniku. Vliv právní formy na založení podniku. Postup při 
zakládání podniku (živnost, obchodní společnost). Zakladatelský rozpočet. Co je podnikání, 
kdo je podnikatel, motivace a osobní předpoklady, předpoklady úspěšného zahájení 
podnikání, překážky, ohrožení a příčiny neúspěchu v podnikání. 

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 

Majetková struktura podniku; dlouhodobý majetek - vymezení, oceňování, opotřebení a 
amortizace, odpisování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy; oběžný majetek - 
vymezení, oceňování. Kapitálová struktura podniku; vlastní kapitál, cizí kapitál, optimální 
kapitálová struktura. 

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Vztahy mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření. Výnosy; tvorba výnosů. Náklady; 
manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, nástroje řízení nákladů. Kalkulace nákladů. 
Výsledek hospodaření podniku a jeho užití. Analýza vztahů mezi výnosy, náklady a ziskem; 
bod zvratu, maximalizace zisku. Cash flow. 
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5. CENY 

Stanovení ceny nového výrobku; výběr metody stanovení ceny. Cenové změny. 

6. ZÁSOBOVÁNÍ 

Formy, metody a postupy při řízení zásobovacího procesu. Bilance materiálu, propočty 
spotřeby materiálu, řízení zásob (normy zásob). 

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 

Charakter výrobní činnosti. Produkční funkce - teoretický základ ekonomiky výroby. 
Optimální kombinace výrobních faktorů. Výrobní kapacita a její využití. 

8. INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU 

Pojetí, druhy a financování investic. Hodnocení efektivnosti investic; statické a dynamické 
metody hodnocení investic. Srovnávání investičních variant. 

9. HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU 

Zdroje informací v podniku. Nástroje pro hodnocení výkonnosti podniku; paralelní 
ukazatelové soustavy; bonitní a bankrotní indikátory; pyramidové ukazatelové soustavy. 

10. SANACE, ZÁNIK A PŘEVZETÍ PODNIKU 

Krizový vývoj podniku. Sanace v akciové společnosti. Zánik podniku. Jednání o převzetí 
podniku, možné formy převzetí, zhodnocení dosavadních cílů a strategie, úvaha o dalším 
rozvoji podniku, realizace převzetí podniku. 

10. PODSTATA MANAGEMENTU  

Pojmy manažer, management. Vztah řízení k ostatním vědám. Úrovně managementu. 
Manažerské role, dovednosti. Historický vývoj managementu. 

11. PLÁNOVÁNÍ  

Charakter plánování, prvky plánování, význam plánování,  stanovení cílů a priorit, konflikty 
mezi cíli, měřítka cílů, zdroje.  Typy cílů, formulování cílů, management podle cílů, 
charakteristika dobře stanovených cílů. Obsah plánů, členění plánů, princip SMART. Řízení 
času. 

12. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 

Pojem strategické řízení, strategie, integrovaný model procesu strategického řízení, vize. 
Poslání, cíle, strategie organizace. Analýzy vnitřního (matice BCG, finanční analýza) a vnějšího 
prostředí podniku (STEP analýza, Porterův model), analýza zájmových skupin, SWOT analýza, 
SWOT matice, typologie strategií, benchmarking, formulace strategie, hodnocení a výběr 
strategie, realizace a kontrola strategie.  

13. ORGANIZOVÁNÍ 
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Pojem organizování, prvky organizování, plochá a strmá organizační struktura,  liniově štábní 
struktura, funkční struktura, divizní struktura, hybridní struktura, maticová struktura, 
vývojové tendence v organizační architektuře. Delegování pravomocí, specializace, rozpětí 
řízení. Organizační struktura, odpovědnost, autorita, centralizace, decentralizace, faktory 
ovlivňující volbu organizační struktury. 

14. VEDENÍ LIDÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Pojem vedení, moc, teorie vedení založené na osobních kvalitách a způsobu chování, teorie 
manažerské mřížky, situační teorie (kontingenční teorie, teorie cesta-cíl). Pojem vůdcovství, 
lídr. Vedení týmu. Význam lidských zdrojů, proces řízení lidských zdrojů. Pojem řízení lidských 
zdrojů, význam, personální strategie, personální aktivity (plánování, získávání, výběr, 
hodnocení, odměňování, vzdělávání), personální audit. 

15. MOTIVACE 

Pojem motivace, motivační proces, teorie motivace zaměřené na obsah (Maslowova 
hierarchie potřeb, Herzbergova dvoufaktorová teorie), teorie zaměřené na proces 
(Vroomova expektační teorie, Stimulační teorie), manažerské strategie zvyšování motivace. 
Teorie X a Y. 

16. ROZHODOVÁNÍ 

Pojem rozhodování, obsahová a procedurální stránka rozhodování, dobře a špatné 
strukturované problémy, rozhodovací proces, rozhodování za rizika a nejistoty, postoj 
rozhodovatele k riziku. Typy manažerských rozhodnutí. Proces rozhodování.  

 17. MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE 

Pojem komunikace, význam komunikace, proces a prvky komunikace, sestupná, vzestupná, 
horizontální a diagonální komunikace, interpersonální komunikace. Bariéry efektivní 
komunikace, překonávání bariér. Verbální a neverbální komunikace, výhody a nevýhody 
ústní a písemné komunikace, elektronická komunikace, porady. 

18. PODNIKOVÁ KULTURA 

Pojem podniková kultura, úrovně podnikové kultury, prvky podnikové kultury, soudobé 
pojetí podnikové kultury, typologie podnikové kultury podle výrazného determinantu, 
diagnostika podnikové kultury, změna podnikové kultury, nástroje a principy změny. 

19. KONTROLOVÁNÍ 

Pojem kontrola, členění kontrolních procesů, fáze kontroly, hodnotící kritéria kontroly, 
funkce a předmět kontroly, subjekt kontroly, časová dimenze kontroly, audit, controlling, 
vnitřní kontrolní systém. Typy kontroly. 
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20. VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ  

Definice, význam a charakteristické rysy MSP, instituce podporující rozvoj MSP – vládní, 
nevládní.  

21. ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU 

Co je podnikání, kdo je podnikatel, motivace a osobní předpoklady, předpoklady úspěšného 
zahájení podnikání, překážky, ohrožení a příčiny neúspěchu v podnikání, podnikatelský plán. 

22. PŘEVZETÍ PODNIKU  

Jednání o převzetí podniku, možné formy převzetí, zhodnocení dosavadních cílů a strategie, 
úvaha o dalším rozvoji podniku, realizace převzetí podniku. 

23. MANAGEMENT MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ  

Principy řízení MSP, řízení dalšího vývoje podniku. 

24. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MSP  

Nároky kladené na zaměstnance a zaměstnavatele, řízení lidských zdrojů. 

25. MARKETING V MSP  

Marketingová strategie, produkt, cena, distribuční cesty, komunikace. 

26. MALOOBCHOD, SLUŽBY  

Drobný prodej,  služby, charakteristika služeb. 

27. INOVACE A VĚDECKOTECHNICKÉ PARKY V MSP  

Inovace, inovační systém, inovační podnikání, regionální systémy inovací, VTP. 

28. FORMY SPOLUPRÁCE MSP  

Partnerství, podnikatelské sítě, klastry, strategická spojenectví, pevná spojenectví. 
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