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Tematické okruhy z Účetnictví a daní 

 

1. Prezentace účetní závěrky podle IFRS; standard IAS 1, části účetní závěrky a jejich 

struktura, výkaz o finanční situaci, výkaz o úplném výsledku hospodaření, výkaz změn 

vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích, příloha k účetní závěrce, výkaz o finanční 

situaci k počátku nejstaršího srovnávacího období, základní prvky účetní závěrky a jejich 

definice. 

2. Oceňovací modely v rámci IFRS a jejich aplikace; oceňovací modely v rámci koncepčního 

rámce IFRS, oceňovací modely v rámci jednotlivých standardů; model pořizovací ceny, 

model přecenění, model reálné hodnoty, rozvahový model a jejich aplikace. 

3. Vykazování majetku podle IFRS: 

 Dlouhodobý hmotný majetek 

Majetek užívaný vlastníkem, standard IAS 16, uznání a oceňování majetku užívaného 

vlastníkem, rezervy v rámci ocenění majetku užívaného vlastníkem odpisy 

dlouhodobého majetku, ztráty ze snížení hodnoty majetku 

Investice do nemovitostí, dlouhodobá aktiva držená k prodeji, uznání a oceňování 

investic do nemovitostí a aktiv držených k prodeji, odpisy investic do nemovitostí a 

aktiv držených k prodeji, ztráty ze snížení hodnoty (standard IAS 40, standard IFRS 5) 

 Dlouhodobý nehmotný majetek – definice a kritéria uznání nehmotného aktiva, 

oceňování nehmotných aktiv, odpisování nehmotných aktiv (standard IAS 38), výdaje 

na výzkum a vývoj 

 Zásoby – standard IAS 2, rozsah působnosti standardu, vymezení zásob dle IAS 2, 

techniky oceňování zásob – metoda standardních nákladů, metoda maloobchodního 

prodeje, nákladové vzorce; čistá realizovatelná hodnota zásob, ztráty ze snížení hodnoty 

zásob. 

 Pořízení majetku finančním leasingem (standard IAS 17) - základní východiska 

vykazování finančního leasingu, znaky finančního leasingu, minimální leasingová 

splátka, ocenění aktiva pořizovaného formou finančního leasingu, úroková sazba 

v rámci finančního leasingu – implicitní a inkrementální úroková sazba, jejich zjištění 

a použití. 

4. Konsolidovaná účetní závěrka, pojetí a vymezení podle mezinárodních účetních standardů. 

Skupina podniků, vlastnické podíly, míry vlivu a metody konsolidace. Obsah a význam 

konsolidované účetní závěrky.  

5. Vymezení povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle české právní úpravy.  

Skupina podniků, vlastnické podíly, míry vlivu, konsolidující a konsolidované účetní 

jednotky, kritéria pro konsolidaci podle české úpravy. Účetní jednotky, které nemusí být 

zahrnuty do konsolidace. Obsah konsolidované účetní závěrky. 
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6. Metody konsolidace:  

 charakteristika konsolidace ekvivalencí, její použití, operace v konsolidované rozvaze a 

v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty při ekvivalenci v prvním roce konsolidace, 

operace v konsolidovaných výkazech ve druhém a dalších letech při konsolidaci 

ekvivalencí,  

 charakteristika metody plné konsolidace a její použití, operace v konsolidované rozvaze 

a konsolidovaném výkazu zisku a ztráty při plné metodě konsolidace (i při existenci 

menšinových, nekontrolních podílů), metoda poměrné konsolidace, její použití, 

postupové kroky při sestavování konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu 

zisku a ztráty, konsolidační rozdíl (goodwill versus zisk z výhodné koupě), jeho 

ekonomické pojetí. Způsob výpočtu konsolidačního rozdílu, operace s konsolidačním 

rozdílem v konsolidované rozvaze a v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty. 

7. Postup při konsolidaci účetní závěrky. Jednotlivé etapy konsolidace se zaměřením na 

vymezení konsolidačních pravidel a vylučování vzájemných transakcí. Datum, ke kterému 

je konsolidovaná účetní závěrka zpracována. Povinnosti konsolidující účetní jednotky. 

8. Rozpočty -  základní pojmy (rozpočet, rozpočetnictví, úloha rozpočtů), obecné zásady 

sestavování rozpočtů, způsoby a metody sestavování rozpočtů. Hlediska členění rozpočtů. 

Dlouhodobé rozpočty jejich sestavování. Krátkodobé rozpočty a jejich sestavování. 

Rozpočtová rezerva. Rozpočty režijních nákladů, způsoby a problémy sestavování rozpočtů 

režijních nákladů. Způsoby kontroly plnění rozpočtů. 

9. Metoda Standardních nákladů - stručná charakteristika, úroveň standardů v čase a jejich 

charakteristika. Odchylky od standardů a jejich zjišťování, členění odchylek. Vliv 

technologie a organizace výroby na použití metody SN (použití metody SN v heterogenní 

výrobě s mechanicko-montážní technologií, použití metody SN ve sdružené výrobě, použití 

metody SN v homogenní výrobě s procesní technologií). Použití metody SN pro stanovení 

režijních nákladů. 

10. Reporting - pojem, cíle reportingu. Faktory ovlivňující reporting. Požadavky na efektivní 

reporting. Informační potřeby reportingu, vliv podnikového řízení na finanční reporting. 

Podoba a druhy reportingu. 

11. Mezinárodní zdaňování příjmů. 

 Vymezení základních pojmů (mezinárodní dvojí zdanění (právní a ekonomické), tax 

avoidance, tax evasion, treaty shopping, daňové ráje (členění, příklady)). 

 Právní regulace mezinárodního zdaňování příjmů (mezinárodní, unijní a tuzemská 

právní úprava a jejich vzájemné vztahy). 

 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (účel, působnost, klasifikace, modelové smlouvy, 

interpretace, význam v aktivitách mezinárodního daňového plánování). 

  
12. Zdaňování příjmů daňových rezidentů a nerezidentů ČR. 

 Vymezení daňového rezidenta a daňového nerezidenta v české právní úpravě. 

 Řešení kolize daňového rezidentství s využitím čl. 4 smluv o zamezení dvojího zdanění. 

 Postup určování výsledné daňové povinnosti u daňového rezidenta dosahujícího příjmů 

ze zahraničí. 
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 Postup určování daňového povinnosti u nerezidenta ČR (včetně vymezení podmínek, 

za kterých je možné příslušné prostředky daňové optimalizace na straně daňového 

nerezidenta využít).   

 

13. Aktivní a pasivní příjmy ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. 

 Vymezení aktivních a pasivních příjmů. 

 Výčet kategorií příjmů obsažených ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. 

 Rámcová pravidla pro zdaňování aktivních a pasivních příjmů. 

 

14. Daně v právu EU. 

 Instituce spojené s tvorbou unijního daňového práva a jejich role. 

 Daně v primárním právu EU (základní právní normy a jejich obsah). 

 Daně v sekundárním právu EU (předpisy sekundárního práva a základní pravidla v nich 

obsažená). 

 Reflexe unijního práva v tuzemské právní úpravě. 

 

15. Transferové ceny. 

 Transferové ceny (definice); pravidlo tržního odstupu (definice).  

 Právní regulace na úrovni tuzemského, mezinárodního a unijního práva. 

 Riziková a funkční analýza (podstata a význam).  

 Metody stanovení transferových cen. 

 

16. Unijní úprava DPH.  

 Principy fungování DPH.  

 Struktura Směrnice Rady 2006/112/ES a základní pojmy v ní vymezené. 

 Role judikatury Soudního dvora EU (resp. Evropského soudního dvora) v oblasti DPH.  

 Osobní a věcná působnost zákona o dani z přidané hodnoty. 

 

17. Plnění poskytovaná do jiného členského státu EU a do třetích zemí; plnění přijatá z jiného 

členského státu a ze třetích zemí. 

 Pravidla pro určování místa plnění u těchto plnění. 

 Určování data uskutečnění plnění a povinnosti přiznat daň, event. povinnosti přiznat 

plnění. 

 Specifika pro dodávky do/ze třetích zemí.   

 

18. Daňové doklady v rámci plnění uvnitř EU a při dovozu/vývozu zboží. 

 Povinnost vystavit daňový doklad.  

 Forma daňového dokladu. 

 Pravidla pro vystavování daňových dokladů. 

 Druhy a náležitosti daňových dokladů.  

 

19. Speciální režimy a jejich řešení z pohledu DPH. 

 Trojstranný obchod a jeho vliv na DPH (definice, podmínky použití, výhody, 

nevýhody). 

 Zasílání zboží a jeho vliv na DPH (definice, podmínky použití, výhody, nevýhody). 

 Dodání/pořízení nového dopravního prostředku v EU.  

 Práce na movité věci. 

 Přeshraniční poskytování služeb. 
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20. Nárok na odpočet DPH a daňová kontrola. 

 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH. 

 Daňová kontrola na DPH a důkazní prostředky ve vztahu k prokazování nároku na 

odpočet DPH.  

 Typy daňových podvodů na DPH a prostředky (realizované kroky a opatření), kterými 

daňový subjekt prokazuje náležitou obezřetnost ve vztahu k legitimnímu uplatňování 

nároku na odpočet.  
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1. Přístupy k měření výkonnosti podniku. Benchmarking – mezipodnikové srovnávání. 

Podstata, definice a zařazení benchmarkingu do systému řízení podniku, základní etapy 

procesu benchmarkingu. 

2. Balanced Scorecard – strategický systém měření výkonnosti podniku. Podstata přístupu 

Balanced Scorecard, struktura ukazatelového systému BSC, metodické principy tvorby 

ukazatelového systému BSC pro danou strategii. 

3. 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 vazbu na 

výsledkové ukazatele. 

4. EFQM Model Excelence – hodnocení konkurenceschopnosti podniku. Charakteristika a 

popis EFQM Modelu Excelence, analýza požadavků EFQM Modelu na systémová měření. 

5. Rating – druhy ratingu, postup stanovení investičního a obchodního ratingu, ratingový 

proces, využití ratingu, postavení ratingových agentur a důvody jejich regulace. Scoring – 

postup tvorby scoringových modelů. 

6. Charakterizujte kategorie hodnoty podniku (tržní, subjektivní, objektivizovaná). Popište 

proces určování hodnoty podniku. Vysvětlete význam strategické a finanční analýzy pro 

ocenění podniku. Vysvětlete pojem generátor hodnoty podniku (value drivers), uveďte 

základní generátory hodnoty podniku.   

7. Charakterizujte výnosové metody určování hodnoty podniku. Metoda FCF. Metoda 

kapitalizovaných čistých výnosů. Metoda EVA. Pokračující hodnota a její určení.  

8. Metody tržního porovnání. Charakterizujte obsah a formu finančního plánu, druhy 

finančních plánu a základní metody finančního plánování. Finanční plán pro výnosové 

ocenění podniku.  

9. Charakterizujte kategorii náklady kapitálu a jejich využití ve finančním řízení podniku.  

 Uveďte a charakterizujte způsoby určování nákladů vlastního kapitálu, vysvětlete 

předpoklady použití jednotlivých způsobů/modelů.  

 Uveďte a vysvětlete způsoby určování nákladů na jednotlivé druhy dluhového 

financování podniku.  

 Náklady kapitálu pro výnosové ocenění a jejich predikce (iterační způsob určení 

průměrných vážených nákladů kapitálu). 

10. Vysvětlete podstatu optimalizace kapitálové struktury. Uveďte faktory, které je potřebné 

zvažovat při optimalizaci KS, teoretických přístupů optimalizace kapitálové struktury (M-

M teorie, kompromisní teorie, teorie hierarchického pořádku). Agenturní náklady. Uveďte 

a charakterizujte základní teoretické přístupy k dividendové politice.  

11. 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. Financování formou emise 

akcii, faktory rozhodování o IPO, situace v ČR.  

12. Charakterizujte 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.  
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13. Charakterizujte principy a metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 

projektů. Vysvětlete způsoby měření a promítání rizika do kritérií hodnocení ekonomické 

efektivnosti investic.  

14. Vysvětlete podstatu řízení devizového rizika podniku. Vysvětlete obsah kategorií devízové 

riziko, kurzové riziko, devizová expozice. Uveďte a charakterizujte tzv. interní a externí 

(hedging) metody minimalizace devizového rizika (resp. devizové expozice). 

15. Řízení čistého pracovního kapitálu (NWC). Plánování potřeby NWC. Uveďte a 

charakterizujte obsah credit managementu 

16. Řízení hotovosti – modely řízení hotovosti, motivy držení hotovosti, plánování příjmů a 

výdajů. 

17. Controlling jako podsystém řízení podniku v současných podmínkách. Controllingové 

funkce. Minimální požadavky na systém controllingu. Operativní a strategický 

controlling. Nástroje uplatňování controllingových funkcí. 

18. 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.  

19. 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.  
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Tematické okruhy z 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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


