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1. Majetek podniku, charakteristika účetního výkazu rozvaha a jejích položek, vliv 

hospodářských operací na rozvahu. 

2. Hospodářská činnost, výsledovka a její vztah k rozvaze, operace výsledkové. 

3. Náklady a výnosy (charakteristika a dělení), hospodářský výsledek. 

4. Výkaz cash flow, vazba rozvahy a výkazu cash flow, dispozice informací z výkazu cash flow, 

sestavení výkazu cash flow. 

5. Zásobovací činnosti, Inventarizace zásob, účetní doklady v zásobovacích činnostech 

6. Finanční činnosti (typy finančních činností); finanční rozhodování (pravidla, typy fáze a 

rizika); druhy a způsoby financování podniku. 

7. Finanční kontrola a analýza (informační zdroje, cíle, typy, ukazatele a způsoby zpracování 

finanční analýzy). 

8. Plánování v podniku; typy plánů z časového a věcného hlediska; obecné nároky na 

podnikový plán. 

9. Systém účetnictví (znaky, funkce, uživatelé informací z účetnictví); dělení účetnictví a 

charakteristika jeho struktury; povinnost vést účetnictví a úrovně jeho vedení 

10. Prvky účetní metodiky (účet, typy účtů, princip podvojnosti a souvztažnosti, účty syntetické a 

analytické); účetní knihy, účetní zápisy, chyby v účetních zápisech. 

11. Princip dokumentace; vnitřní kontrolní systém účetnictví; průběh účetních operací. 

12. Pojetí, druhy, financování a plánování investic; hodnocení efektivnosti investic, metody 

investičního rozhodování. 

13. Základní pojmy z oblasti podnikání, cíle podniku, funkce podniku. 

14. Právní forma podnikání, členění podniků podle základních kritérií. 

15.  Analýza a hodnocení podniku na základě podnikatelské strategie a jejich fází.  

16. Klasifikace investičních projektů, životní cyklus projektů, zásady přípravy projektů. 

17. Technicko-ekonomická studie (Feasibility Study) – funkce, obsah, cíle. 

18.  Podnikatelský plán – účel, smysl, zásady pro zpracování a struktura podnikatelského plánu. 

19. Metody kalkulace – kalkulace úplných, kalkulace neúplných nákladů, jejich využití. Obecný 

kalkulační vzorec.  

20. Kritéria hodnocení podnikatelských projektů. Faktory úspěšnosti. Řízení rizika 

podnikatelských projektů. 


