
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně 
 

Zkouší se dle právních předpisů platných k 31. 12. 2018 

 

Tematický okruh Daně 
 
1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího 

základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 

2. Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti a uplatnění výdajů, stanovení dílčího 
základu daně.  

3. Příjmy z kapitálového majetku, uplatnění výdajů a stanovení dílčího základu daně. Příjmy 
z pronájmu a ostatní příjmy, uplatnění výdajů a stanovení dílčího základu daně. 

4. Stanovení základu daně fyzické osoby mající různé druhy příjmů, uplatnění ztráty. Úpravy 
základu daně a odčitatelné položky. Uplatnění nezdanitelných částek a slev na dani. 
Algoritmus stanovení výsledné daňové povinnosti. Stanovení daně paušální částkou – 
podmínky a způsob uplatnění. 

5. Využívání spolupracujících osob. Společnost bez právní subjektivity a její zdanění.  

6. Zdaňování veřejné obchodní společnosti. Zdaňování komanditní společnosti. Zdaňování 
spol. s r.o., akciové společnosti a družstva.  

7. Úpravy výsledku hospodaření za účelem určení základu daně právnické osoby. 
Poskytování darů a možnost uplatnění jejich odpočtu. Odlišnosti při stanovení základu 
daně veřejně prospěšných poplatníků.  

8. Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (reklamní předměty, příspěvek na závodní 
stravování, penále, příspěvek na životní a penzijní pojištění, atd.). Uplatňování cestovních 
náhrad dle zákoníku práce.  

9. Operativní a finanční pronájem u pronajímatele a nájemce. Opravy a technické 
zhodnocení na najetém majetku.  

10. Vytváření rezerv na opravy hmotného majetku, tvorba opravných položek k pohledávkám.  

11. Odpisování hmotného a nehmotného majetku (vymezení odpisovatele, kategorie 
odpisovaného majetku, pravidla pro odpisování). 

12. Vymezení základních pojmů v DPH – předmět daně, ekonomická činnost, zdanitelné 
plnění (uvést konkrétní příklady), osoby povinné k dani, plátce a osoba nepovinná k dani, 
osoby registrované k dani, osoby identifikované k dani, daň na vstupu a výstupu, daňová 
povinnost, atd. 

13. Registrace k DPH a odpočet při registraci. Zrušení registrace a vypořádání daně při jejím 
zrušení.  

14. Určení dne uskutečnění plnění pro DPH:  
a. při dodání zboží a poskytování služeb v tuzemsku,  
b. při dodání zboží a poskytování služeb do/z  EU,  
c. v ostatních případech (plnění trvající déle než jeden kalendářní rok, dílčí plnění, 

prodejní automaty, spotřeba energií, přeúčtování služeb a energií apod.). 

15. Určení místa plnění pro DPH:  
a. při dodání zboží v tuzemsku i do EU vč. zasílání zboží,  
b. při poskytování služeb plátcem v tuzemsku, do EU a do třetích zemí 
c. poskytování vybraných služeb v rámci EU – základní druhy jako např. služby 

související s nemovitou věcí, přepravní služby, pořádání výstav a veletrhů, umělecké 
činnosti, práce na movité věci, apod. 
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16. Stanovení základu DPH a sazby daně pro různé druhy zdanitelných plnění.  

17. Druhy nejběžnějších daňových dokladů – daňový doklad, opravný daňový doklad, 
splátkový a platební kalendář, doklad o zaplacení a o použití – a jejich náležitosti. 

18. DPH – osvobozená plnění s nárokem na odpočet. Osvobozená plnění bez nároku na 
odpočet, použití a výpočet koeficientu. 

19. Daň silniční: předmět daně, základ daně, určení výše daně, placení daně a záloh, daňové 
přiznání, osvobození od daně. 

20. Daň z nemovitých věcí: pozemky a stavby – předmět daně, osvobození, základ daně, 
sazby, výpočet daně a podání daňového přiznání, placení daně. 

21. Daňový řád:  
a. základní pojmy daňového řádu, základní zásady správy daní,  
b. opravné a dozorčí prostředky, 
c. nalézací řízení, 
d. placení daní. 
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Tematický okruh Ekonomika podniku 

 
1. Podnik a podnikání. Typologie podniků. Funkce podniku. Rozhodování o právní 

formě podniku, životní cyklus podniku.  

2. Obchodní korporace  
a. typy (osobní, kapitálové), podmínky pro založení (struktura zakladatelů), základní 

kapitál, vklady (peněžité, nepeněžité), ručení za závazky obch. korporace, orgány  
obch. korporace, zákaz konkurence;  

b. založení, vznik, zrušení, zánik, likvidace. 

3. Cíle podnikání a jejich modifikace dle oboru podnikání. Majetková a finanční 
struktura podniku.  

4. Výrobní činnost podniku. Výrobní kapacita podniku a její využití. Lidské zdroje. 
Časový fond práce. Produktivita práce. 

5. Obchodní činnost podniku. Základní funkce a úlohy nákupu v podniku.  

6. Pracovní poměr: 
a. vznik pracovního poměru - pracovní smlouva (smluvní strany, podstatné 

náležitosti, informace dle § 37 zákoníku práce, zkušební doba, konkurenční 
doložka, doba určitá – neurčitá)  

b. skončení pracovního poměru - způsoby, výpovědní důvody a výpovědní doba, 
zákaz výpovědi, důvody okamžitého zrušení, odstupné, žaloby z neplatného 
rozvázání pracovního poměru 

7. Finanční analýza – účel, uživatelé, zdroje informací, metody a postupy, slabé stránky. 
Cash flow podniku, metody sestavení. Postup zpracování finanční analýzy.  

8. Základní oblasti analýzy poměrových ukazatelů. Ukazatele rentability, aktivity, 
zadluženosti, likvidity a tržní efektivity.  

9. Finanční analýza: význam a základní typy soustav poměrových ukazatelů. 
Pyramidový rozklad ukazatelů rentability. Finanční a provozní páka. Bod zvratu. 

10. Management a jeho funkce.  

11. Strategie podniku. Obsah a struktura podnikové strategie.  

12. Investiční rozhodování:  
a. specifika investičního rozhodování, fáze investičního procesu, klasifikace 

investičních projektů 
b. metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. 

13. Zdroje financování, jejich členění, charakteristika, použití: 
a. obchodní úvěry, 
b. bankovní úvěry, 
c. vlastní kapitál. 

14. Alternativní formy financování: faktoring, forfaiting, leasing. Specifika exportního 
financování, exportní úvěry, státní podpora exportu. Dokumentární platební styk. 

15. Zásoby a jejich řízení:  
a. druhy zásob,  
b. modely řízení zásob. 
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16. Úloha finančního trhu při získávání zdrojů financování podnikem. Cenné papíry a 
jejich členění. Instituce finančního trhu.  

17. Závazkové právo  
a. vznik a obsah závazků, zajištění a utvrzení dluhu  
b. zánik závazků  

18. Vymáhání pohledávek soudní cestou: 
a. řízení v prvním stupni - pravomoc a příslušnost soudů, zahájení řízení, úkony 

účastníků řízení; dokazování; náklady řízení 
b. soudní rozhodnutí - typy soudních rozhodnutí; právní moc a vykonatelnost, 

opravné prostředky řádné a mimořádné 
c. soudní výkon rozhodnutí a exekuce 

19. Řízení dle insolvenčního zákona:  
a. úpadek, formy řešení úpadku, insolvenční návrh, rozhodnutí o úpadku, majetková 

podstata, insolvenční rejstřík 
b. věřitelé a uplatňování pohledávek – přihláška pohledávky, druhy pohledávek; 

přezkoumání pohledávek, uspokojování věřitelů, věřitelské orgány 
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Tematický okruh Účetnictví  
 

1. Metodické nástroje účetnictví (dokladovost účetnictví, podvojnost a souvztažnost 
účetních záznamů, bilanční princip, inventarizace). Předmět účetnictví, účetní období, 
rozsah vedení účetnictví, účetní zásady. 

2. Legislativní úprava účetnictví v ČR. 
3. Účtování o dlouhodobém majetku – jeho definice, členění, způsoby pořízení, 

oceňování, odpisování, technické zhodnocení a vyřazení z užívání.  
4. Definice zásob, jejich oceňování a účtování o zásobách. Účtování o nakoupeném 

materiálu a zboží. Účtování o nedokončené výrobě, polotovarech a výrobcích.  
5. Účtování o peněžních prostředcích. Účtování o krátkodobém finančním majetku.  
6. Zúčtovací vztahy: účtování o závazcích, účtování o pohledávkách, účtování daní.  
7. Účtování nepodnikatelských subjektů o transferech, jejich definice a členění. 
8. Operace na kapitálových účtech. 
9. Účtování o výsledku hospodaření a jeho rozdělování v obchodních korporacích.  
10. Účtování o jmění vybraných účetních jednotek a o tvorbě a čerpání fondů. 
11. Účtování nákladů v obchodních korporacích (především o spotřebě materiálu, 

prodaném zboží, prodaných cenných papírech a podílech, nakupovaných službách, 
mzdových nákladech, odpisech, finančních nákladech, opravných položkách).  

12. Klíčování nákladů podle jejich činnosti u nepodnikatelských účetních jednotek. 
13. Účtování výnosů v obchodních korporacích, u nepodnikatelských účetních jednotek 

klíčování výnosů podle jejich činnosti. 
14. Časové rozlišení nákladů a výnosů. 
15. Uzávěrkové operace a účetní závěrka (u subjektů veřejné správy s akcentem na 

reporting). 
16. Náklady a jejich charakteristika, způsoby členění nákladů.  
17. Techniky kalkulace (metody výpočtu nákladů na jednici výroby). 
18. Kalkulační vzorce (struktura nákladů v kalkulaci). Kalkulační systém.  
19. Rozpočty rozpočetnictví, členění rozpočtů, zásady tvorby rozpočtů. Metody 

sestavování rozpočtů.  
20. Dlouhodobé rozpočty, krátkodobé rozpočty. Kontrola plnění rozpočtů. Rozpočtová 

rezerva. 

 


