
Otázky ke státní závěrečné zkoušce z financí a účetnictví 

 

1.    Bankovní systém (centrální banka, úloha a nástroje měnové politiky, bankovní regulace a dohled, 

bankovní licence, obchodní banky, bilance banky, obchody bank: depozita, úvěry, platební styk, služby)  

2.     Finanční trhy (funkce finančních trhů, trendy, regulace, finanční zprostředkovatelé, kategorie finančních 

trhů: peněžní, kapitálový, devizový, promptní a termínový, primární a sekundární, finanční krize) 

3.    Investování (investiční instrumenty, výnosnost, riziko, likvidita, základní druhy cenných papírů a jejich 

význam pro investory a emitenty, akciové analýzy, finanční deriváty, kolektivní investování) 

4.    Burzovní a mimoburzovní trh (burza, význam burz, funkce burzy, burzovní systém, burzovní obchody, 

český burzovní a mimoburzovní systém, instrumenty obchodované na burzách, burzovní informace, 

burzovní indexy) 

5.    Devizový trh (klasifikace devizového trhu, motivace pro vstup na devizový trh, systémy měnových kursů, 

fixing a plovoucí kurzy, měnové riziko, devizové rezervy, swapy, forvardy, mezinárodní měnová 

spolupráce) 

6.  Veřejné finance ve smíšené ekonomice (význam veřejných financí, funkce fiskální, redistribuční, 

alokační, stabilizační, veřejný sektor, veřejné statky, smíšené statky, veřejné příjmy, veřejné výdaje, 

rozpočtový deficit) 

7.    Fiskální federalismus (modely fiskálního federalismu, rozpočet, rozpočtová soustava, funkce alokační, 

stabilizační, redistribuční, rozpočtový proces a zásady, transfery, státní rozpočet) 

8.    Základy a zásady účetnictví (podstata a funkce účetnictví, obecně platné zásady a principy, účet a 

soustava účtů, účetní doklady, podvojnost a souvztažnost účetních zápisů, účetní knihy, právní úprava 

účetnictví) 

9.   Účetní výkazy (bilanční rovnováha, majetek a zdroje, náklady a výnosy, obsah a tvorba účetních výkazů, 

jejich vzájemné vazby a využití) 

10.    Finanční analýza (podstata, etapy a postupy finanční analýzy, komparativní (vertikální) analýza, trendová 

(horizontální) analýza, absolutní ukazatele a jejich vypovídací schopnost, finanční plán) 

11.   Poměrové ukazatele finanční analýzy (ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, ukazatele 

kapitálového trhu, pyramidový rozklad, ukazatel EVA, Altmanův Z-score  model, alternativní modely 

predikce finanční tísně) 

12.  Krátkodobé financování a řízení pracovního kapitálu (řízení oběžného majetku a jeho financování, 

struktura oběžného majetku a krátkodobých zdrojů, optimalizace zásob, řízení pohledávek a peněžních 

prostředků) 

13.  Dlouhodobé financování (interní a externí zdroje dlouhodobého financování, leasingové financování, 

projektové financování, forfaiting) 

14.    Daňová teorie a politika (podstata a členění daní, daňová efektivnost, daňová spravedlnost, daňové 

stimuly a dopady, daňová kvóta a daňový mix, daňové určení) 

15.     Přímé daně v daňové soustavě ČR (důchodové a majetkové daně, předmět daně a jeho úprava, sazba 

daně, plátce a poplatník, způsob výběru daně, význam jednotlivých daní) 

16.     Nepřímé daně v daňové soustavě ČR (všeobecné a selektivní spotřební daně, cla, předmět daně a jeho 

úprava, sazba daně, plátce a poplatník, způsob výběru daně, přenesení daňové povinnosti, kontrolní 

hlášení, význam jednotlivých daní) 

17.     Výkonově orientované účetnictví (pojetí nákladů, alokace nákladů, podstata kalkulace, kalkulace plných 

a variabilních nákladů, členění kalkulací a kalkulační systém podniku, využití kalkulací, sestavování plánů 

a rozpočtů) 

 

 



 

 

18.    Odpovědnostní účetnictví (předpoklady a potřeba odpovědnostního účetnictví, odpovědností středisko, 

vnitropodniková cena, centralizace a decentralizace, strategické odpovědnostní řízení, balanced-

scorecard) 

19.   Rozhodovací úlohy v manažerském účetnictví (úlohy na existující a na budoucí kapacitě, cenová 

rozhodování, citlivostní analýza, optimalizační úlohy, úlohy „buď anebo“, stanovení dolního limitu ceny) 

20.  Investiční rozhodování (metody hodnocení investic – doba návratnosti, čistá současná hodnota, index 

rentability, vnitřní výnosové procento, nákladové metody) 
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