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ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR          

PODNIKOVÉ FINANCE A OBCHOD  

 

Okruh: FINANCE PODNIKU  

1. Podstata optimalizace kapitálové struktury, faktory, které je potřebné zvažovat při 
optimalizaci KS, teoretické přístupy optimalizace kapitálové struktury (M-M teorie, 
kompromisní teorie, teorie hierarchického pořádku). Agenturní náklady. Zdroje 
financování dle použití v jednotlivých fázích životního cyklu podniku. Základní teoretické 
přístupy k dividendové politice.  

2. Náklady kapitálu - charakteristika způsobů určování nákladů vlastního kapitálu, 
předpoklady použití jednotlivých způsobů (modelů). Určování nákladů na jednotlivé 
druhy dluhového financování podniku.  

3. Formy financování vlastními zdroji. Samofinancování, jeho pozitivní a negativní stránky. 
Financování soukromým kapitálem (PE&VC, tj. private equity, venture capital, business 
angels) a jejich použití z hlediska životního cyklu podniku. Význam financování PE&VC 
pro podniky a rizika resp. nedostatky tohoto způsobu financování. Financování formou 
emitováním akcii, faktory rozhodování o IPO.  

4. Význam dluhového financování pro podnik. Dluhopisy jako zdroj financování, druhy 
dluhopisů, výhody a rizika tohoto způsobu financování, faktory, které je nutné 
zohledňovat při emisi dluhopisů.  

5. Principy a metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Způsoby 
měření a promítání rizika do kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investic. 
Přednosti a omezení nákladových metod hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 
projektů. Metody posuzování efektivnosti financování investic leasingem.  

6. Podstata řízení devizového rizika podniku. Obsah kategorií devizové riziko, kurzové 
riziko, devizová expozice. Interní a externí hedging, metody minimalizace devizového 
rizika – devizové expozice. 

7. Řízení čistého pracovního kapitálu (NWC). Plánování potřeby NWC, obsah credit 
managementu. Platebně-zajišťovací instrumenty v obchodních tuzemských a exportních 
transakcích. Principy tuzemského a zahraničního mezibankovního platebního styku, 
platební styk v Evropské unii. Řízení hotovosti – modely řízení hotovosti, plánování 
příjmů a výdajů, zhodnocování dočasně volných finančních prostředků. Teorie portfolia.  

8. Finanční plán, obsah a jeho forma, druhy finančních plánů a základní metody finančního 
plánování.   

9. Hodnotový management (VBM). Cíle podniků, cíle zájmových skupin. Ukazatele měřící 
tvorbu hodnoty v podniku a problémy jejich uplatnění u podniků v ČR zobrazujících své 
výsledky podle českých účetních postupů (standardů). 

10. Benchmarking – mezipodnikové srovnávání. Podstata, definice a zařazení benchmarkingu 
do systému řízení podniku, základní etapy procesu benchmarkingu.  

11. Balanced Scorecard – strategický systém měření výkonnosti podniku. Podstata přístupu 
Balanced Scorecard, struktura ukazatelového systému BSC, metodické principy tvorby 
ukazatelového systému BSC pro danou strategii.  
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12. Obchodní výkonnost podniku – ukazatelový systém perspektivy trhů a zákazníků. Hlavní 
výsledkové ukazatele zákaznické perspektivy, postupové kroky při určování indexu 
spokojenosti zákazníků, základní složky nabídky hodnot pro zákazníka a jejich vazba na 
výsledkové ukazatele.  

13. EFQM Model Excelence – hodnocení konkurenceschopnosti podniku. Charakteristika a 
popis EFQM Modelu Excelence, analýza požadavků EFQM Modelu na systémová 
měření. 

14. Controlling jako podsystém řízení podniku v současných podmínkách. Controllingové 
funkce. Minimální požadavky na systém controllingu. Nástroje uplatňování 
controllingových funkcí v operativním a strategickém controllingu. 

15. Systém podnikových, vnitropodnikových a operativně zaměřených rozpočtů. Základní 
principy využití podnikového rozpočtu ve vztahu k rozhodovacím úlohám. Zásady 
respektování při kontrole rozpočtů. Cíle, principy a metody řízení režijních nákladů ve 
vztahu k rozpočtu.  

16. Význam a obsah metody standardních nákladů. Podstata a druhy standardů, základní typy 
odchylek. Struktura odchylek při řízení nákladů a zjišťování výsledku hospodaření na 
principu plných a variabilních nákladů.   

17. Základní typy rozhodovacích úloh. Klasifikační hlediska a řešení těchto úloh pomocí  
lineárních modelů CVP. Rozhodování o existující a o budoucí kapacitě. Rozhodování 
v podmínkách neurčitosti a nejistoty, rozhodovací proces a prognózování, prognostické 
metody. 

18. Financování podnikatelských aktivit bankovními zdroji, úvěrová rizika a předcházení jim, 
principy obezřetného podnikání bank, využití bankovních finančně-úvěrových produktů. 

19. Regulace bankovního podnikání, tržní regulace, tržní selhání, bankovní regulace, 
bankovní dohled, systémové riziko, kapitálová přiměřenost a regulatorní kapitál, Basel I-
III, úvěrová angažovanost, pravidla likvidity, povinné minimální rezervy, pojištění 
vkladů, dohled na dálku, dohlídky na místě, konsolidovaný dohled. 
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Okruh: EKONOMIE  
1. Matematický aparát pro popis ekonomických jevů, tvorba mikroekonomického modelu 

definice použitých vztahů, optimální řešení, problémové okruhy modelování. 

2. Rovnováha spotřebitele, komparace kardinálního a ordinálního přístupu, vymezení vztahů 
pro rovnováhu, Marshallova funkce poptávky, Hicksova funkce poptávky, Slutského 
rozklad, chování spotřebitele za rizika, koncepty elasticit, odvození PCC, ICC, 
Engelových křivek, SE a IE pro normální a méněcenné statky. 

3. Produkce firmy, produkční funkce, technologický rozvoj, definování produkční funkce, 
dlouhodobá rovnováha, omezenost či neomezenost zdrojů, definice izokvant, matematické 
odvození, definice MP, AP, TP, průběhy, vztahy. 

4. Nákladová analýza, matematické odvození nákladových funkcí, matematické odvození 
izokosty, nákladové optimum firmy, dlouhodobá optimalizace nákladů, praktické zjištění 
LAC.  

5. Dokonalá konkurence, krátkodobá a dlouhodobá rovnováha, typy odvětví, kritika modelu 
dokonalé konkurence, specifika dokonalé konkurence, matematické odvození rovnováhy. 
Monopol a Monoposon, rovnováha monopolní firmy, podmínky vzniku monopolu,  
alokační efektivnost, komparace dok. konk. a monopolu. Měření monopolní a monopsoní 
síly,  faktory ovlivňující vznik monopolní a monopsoní síly.  

6. Cenové diskriminace, alokační efektivnost cenové diskriminace, základní cíl 
diskriminace, jednotlivé stupně, využití časového horizontu v diskriminacích, definice a 
popis, možnosti využití, kritické zhodnocení, praktické aplikace.  

7. Oligopol, statické a dynamické modely oligopolu, využití teorie her, Cournotův model, 
Bertrandův model, Sweezyho model, Stackelbergrův model, oligopol s dominantní 
firmou, kartel, podmínky úspěšného fungování kartelu, bariéry využití kartelu, srovnání 
jednotlivých forem oligopolu.  

8. Modely monopolistické konkurence, Chamberlinův model, prostorový model, rovnováha 
odvětví, kritika jednotlivých přístupů, komparace s modely oligopolu 

9. Alternativní cíle firmy, kritika neoklasického modelu firmy, Williamsonův model,  
Simonův model, model zóny tolerance, Wardův model. 

10. Trh výrobních faktoru, specifika trhu výrobních faktorů, příjmové a nákladové veličiny – 
podmínky maximalizace zisku, dokonale konkurenční trh výrobního faktoru, poptávka po 
výrobním faktoru – DK versus NK, trh práce, trh kapitálu.  

11. Hlavní proud ekonomického myšlení, hlavní představitelé a jejich nejvýznamnější 
ekonomické teorie. Klasická politická ekonomie, neoklasická ekonomie, cambridgeská 
škola, keynesiánství, neokeynesiánství, chicágská škola, monetarismus. 
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12. Trh peněz, poptávka po peněžních zůstatcích, kartalistické a metalistické pojetí peněz, 
peněžní agregát, peněžní báze, peněžní zásoba, peněžní multiplikátor, kvantitativní teorie 
peněz, teorie neutrality peněz, rovnice směny, transmisní mechanismus. 

13. Funkce spotřeby, investic a úspor. Keynesiánská spotřební funkce, permanentní důchod, 
hypotéza životního cyklu. Investiční multiplikátor, národní úspory, trh zapůjčitelných 
fondů, změny na trhu zapůjčitelných fondů, zahraniční investice a čistý vývoz. 

14. Mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhoda, účtování na účtech platební 
bilance, platební bilance a vnější rovnováha státu, režimy měnových kurzů, parita kupní 
síly, nominální a reálné měnové kurzy, reálný měnový kurz a čistý export, apreciace, 
depreciace, devalvace a revalvace, faktory ovlivňující posilování a oslabování měny, 
systém ERM II. 

15. Trh práce, rovnováha na trhu práce, princip vyčišťování trhu práce, dobrovolná a 
nedobrovolná nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti a faktory, které ji 
ovlivňují, Phillipsova křivka krátkodobá, princip utváření dlouhodobé Phillipsovy křivky, 
stavová a jevová Phillipsova křivka. 

16. Ekonomická rovnováha, všeobecná rovnováha trhů, model IS–LM, keynesiánský kříž a 
investiční funkce, nerovnováha v modelu IS–LM a principy nastolení rovnováhy, posuny 
křivek IS a LM, Vztah modelu IS–LM a křivky AD, model AS-AD, úplný keynesinský 
model. 

17. Hospodářský cyklus, měření výkonu ekonomiky, endogenní a exogenní příčiny 
hospodářských cyklů, monetární teorie hospodářského cyklu, reálný hospodářský cyklus, 
politický cyklus, potenciální produkt a mezery produktu. 

18. Ekonomický růst, společenské instituce a ekonomický růst, modely ekonomického růstu, 
neoklasický model růstu, Solowův model růstu, Cobb−Douglasova produkční funkce, 
teorie endogenního růstu, lidský kapitál, pozitivní a negativní externality. 

19. Fiskální politika, viditelná ruka státu, typy a nástroje fiskální politiky, past na likviditu, 
efekt vytěsňování, saldo státního rozpočtu a národní úspory, Lafferova křivka, teorie 
bludného kruhu chudoby. 

20. Monetární politika státu, režimy monetární politiky, inflační cílování, inflační očekávání, 
setrvačná inflace, příčiny a následky deflace, příčiny a následky stagflace, zlaté pravidlo 
měnového růstu. 



Tematické zkušební okruhy k SZZ pro obor PFO  

Schváleno Radou studijních programů 7.3.2017 

Okruh: OBCHOD a MANAGEMENT   

1. Poslání logistiky jako ekonomické discipliny v podnikatelských subjektech. Řízení 
materiálových toků. Důvody využití logistiky v průmyslových podnikatelských 
subjektech, systém ukazatelů výkonnosti. Fáze logistických koncepcí. Procesní a 
systémové řízení logistických činností.  

2. Definování logistických řetězců a sítí, využití produktů ICT pro jejich funkci na 
trzích.Prvky logistický systémů. Stupně logistických sítí. Koncepty a přístupy produktů 
ICT na trzích opatřování a zákaznických trzích – CRM, SCM. Využití EDI v komunikaci 
mezi dodavateli a odběrateli. Přínosy e-logistiky. 

3. Vysvětlení postavení logistiky opatřování ve všech podnikatelských subjektech - její 
poslání, úkoly, prvky a činnosti. Rozdělení a poslání logistiky opatřování. Vazba mezi 
nákupem a zásobováním v podnikatelském subjektu. Zdroje zásobování pro 
podnikatelskou činnost. Úkoly nákupu a zásobování při plném respektování poptávky. 
Strategie logistiky opatřování – tvorba trhu opatřování. 

4. Nákupní marketing a řízení nákupní činnosti vzhledem k partnerství dodavatelsko 
odběratelských vztahů. Nákupní činnost ve vazbě na formy nákupu. Funkce a úkoly 
nákupu. Nákupní marketingový mix. Nákupní výzkum trhu a volba dodavatele. Strategie 
nákupu – partnerství dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

5. Postavení zásob v různých podnikatelských subjektech (výroba, obchod, služby), řízení 
zásob. Řízení zásob vzhledem k hospodářským výsledkům podnikatelského subjektu. 
Postavení zásob ve vztahu k bodu rozpojení. Náklady na zásoby. Optimální velikost 
objednávky. ABC Analýza při řízen í zásob a vztahy k dodavatelům i zákazníkům. 

6. Význam obchodního podnikání, vymezení, význam, funkce, obchodní kategorie. 
Klasifikace obchodních činností. Vývoj obchodu v Evropě a v ČR. Transformace obchodu 
po roce 1989. Obchod a jeho postavení v národním hospodářství. Hospodářská politika 
v oblasti obchodu na vnitřním trhu, nositelé a nástroje VOP (vnitřní obchodní politiky). 
Obchodní politika.  

7. Evropský jednotný trh, přínosy a náklady zapojení do vnitřního trhu EU, specifika 
právních forem. Aktuální témata společné obchodní politiky EU 

8. Vývojové trendy v obchodě. Výsledky privatizace. Současné struktury obchodu v ČR. 
Maloobchodní a velkoobchodní podnikání v ČR. Podmínky obchodního podnikání.  

9. Řízení obchodního podniku. Strategie a plány.Úrovně a etapy formulace strategie 
obchodní firmy. Modely řízení firmy a bariéry jejich přenosnosti do různých teritorií 
světa. Marketing obchodního podnikání. Marketingové aspekty spolupráce výrobních a 
obchodních podniků. Specifické rysy marketingu ve výrobních a v obchodních podnicích. 
Faktory vymezující vyjednávací pozici výrobních a obchodní firem ve vzájemných 
obchodech a jejich dopad do marketingu.  

10. Mezinárodní prvek v podnikatelském prostředí a jeho vliv na průběh obchodních případů: 
Kulturně - sociální , Politicko – legislativní (právní systémy ve světě, specifika kupní 
smlouvy v MO), Ekonomický, Institucionální (mezinárodní organizace). 

11. Formy vstupu podniků na mezinárodní trhy. Prostřednické vztahy (komisionář, pigyback, 
výhradní a nevýhradní zastoupení). Přímý vývoz (technická a legislativní harmonizace). 
Licenční obchody, franchising, smlouvy o řízení. Kapitálové vstupy podniků na 
zahraniční trh (meržingy, greenfieldy, joint ventures...) Specifika uplatnění marketingu 
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v mezinárodním obchodě. Příčiny snah podniků o vstup na mezinárodní trhy. Úloha 
mezinárodních obchodních standardů při využití marketingu. 

12. Nástroje zahraničně obchodní politiky států. Pasivní nástroje (cla, licence). Aktivní 
nástroje (MPO, Czechtrade, EGAP, EB, podnikatelské spolky, veřejná diplomacie). 

13. Dokumentární zajištění zahraničně-obchodních operací. Náležitosti kupní smlouvy v MO. 
Incoterms. Dodací a platební podmínka. Obvyklý postup obchodního případu (poptávka, 
nabídka, smlouva, přepravní a účetní dokumenty, záruky …) 

14. Rizika spojená s mezinárodním obchodem a jejich zajištění. Obchodní rizika (rozpoznání, 
minimalizace a zajištění). Teritoriální rizika (rozpoznání, minimalizace a zajištění). Další 
rizika (přepravní, kurzová...).  

15. Úloha marketingu v řízení podniku, faktory – vnitřní a vnější - vymezující roli marketingu 
v řízení podniku. Marketing jako podnikatelská filozofie a jako systém nástrojů. 
Marketingový mix, rozšířený marketingový mix. Strategický a operativní marketing. 
Uplatnění marketingu v různých sférách / odvětvích (např. v peněžním sektoru, v oblasti 
služeb, v oblasti B2B, FMCG a dalších.) Globalizace a její dopady do marketingových 
aktivit podniků. 

16. Rozhodování v managementu, rozhodovací proces. Simplexová metoda, fuzzy logika, 
umělé neuronové sítě, případně další optimalizační metody a jejich možné použití při 
řešení rozhodovacích úloh podnikového managementu. Risk management, „7 S faktorů“ 
firmy Mc Kinsey, pojem riziko, změny ve firmě a rizika, metody analýzy rizik, metody 
snižování rizika. 

17. Význam a podstata strategického managementu v managementu podniků, vymezení 
rozdílů mezi operativním, taktickým a strategickým řízením, nástroje manažerské analýzy 
pro hodnocení externích a interních faktorů pro potřebu strategického řízení, vymezení 
okolí firmy.  

18. Strategie konkurenčních střetů – podstata ofenzivního pojetí konkurenčního boje firmy, 
podmínky, za kterých můžeme realizovat střet s konkurenční firmou, základní filosofie 
střetu, zákonitosti vedení střetu. 

19. Competitive Intelligence – význam zpravodajství pro strategické rozhodování 
vrcholového vedení podniku, znaky kvality informace, základní pojmy CI, zpravodajský 
cyklus CI, východiska pojetí Competitive Intelligence, základy kontrarozvědné ochrany 
podniku.   

20. Osobnost manažera a manažerské kompetence. Základní manažerské role. Přístupy 
k vedení pracovníků. Týmová práce. Personální činnosti v práci manažera (personální 
plánování, výběr, adaptace, rozvoj, motivace, hodnocení výkonu a odměňování). 
Podniková kultura.  

 


