
Bakalářské studium - obor Finance 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce oboru Finance platné od akademického 

roku 2010/2011 

1. Čtyři standardní metody hodnocení efektivnosti investic. 
2. Kalkulace nákladů – kalkulační metody a techniky (včetně dynamické kalkulace). 
3. Majetková struktura – obsah pojmu, tři faktory výše celkového majetku (včetně ceny), tři 

faktory majetkové struktury. Oceňování zásob. 
4. Oběžný majetek – definice a obsah pojmu, struktura a funkce. Celková potřeba oběžného 

majetku. Průměrná výše zásob. Zásobovací rovnice. 
5. Optimalizace zásob a peněžních prostředků – kritérium optimalizace, tři složky nákladů, 

Baumolův deterministický nákladový model. 
6. Finanční struktura – definice a obsah pojmu (včetně struktury zdrojů financování 

podnikatelských aktivit), cena kapitálu, optimum finanční struktury (míra zadluženosti). 
Souvislosti majetkové a finanční struktury. 

7. Rozhodující finanční aspekty založení podniku (podniky neakciového typu, akciová společnost 
a družstvo). 

8. Ukazatele rentability ROA, ROE, ROCE a ROS. Pyramidový rozklad rentability DuPont. 
9. Oceňování finančního majetku firmy. 
10. Oceňování hodnoty firmy (2 typy a 2 stupně). Podmínky realistického odhadu hodnoty firmy. 

Metody oceňování firmy – metoda likvidační hodnoty, vlastního kapitálu a substanční 
metoda, metoda diskontovaných CF, srovnávací metoda. 

11. Finanční systém (model ekonomického systému a finanční systém, funkce finančního 
systému, účastníci finančního systému, vymezení finančního trhu, přímé, polopřímé a 
nepřímé financování) 

12. Finanční trhy (vymezení finančního trhu, jeho vlastnosti, efektivnost finančních trhů, 
klasifikace finančních trhů, trendy na světových finančních trzích) 

13. Investiční instrumenty a portfolio (finanční a reálná aktiva, výnos, riziko a likvidita, magický 
trojúhelník investování) 

14. Cenné papíry (vymezení, klasifikace, legislativa, druhy cenných papírů a jejich charakteristika) 
15. Pevné termínové obchody (vymezení, druhy a jejich charakteristika) 
16. Opční obchody (vymezení, druhy a jejich charakteristika) 
17. Burzovní systém (vymezení burzy, specifické rysy burzy, funkce burzy, burzovní příkazy, 

klasifikace burzovních obchodů, vypořádání obchodů, burzovní informace, světové burzy, 
BCPP a RM-Systém), mimoburzovní trhy (vymezení, princip obchodování, světové 
mimoburzovní trhy, mimoburzovní trhy v ČR) 

18. Regulace a dohled nad kapitálovým trhem (regulace vs. dohled, důvody regulace, cíle 
regulace a dohledu, orgány regulace a dohledu v ČR, základní modely regulace a dohledu, 
nelegální praktiky a obchody) 

19. Analýzy cenných papírů (charakteristika fundamentální, technické a psychologické analýzy, 
teorie efektivních trhů) 

20. Kolektivní investování (princip kolektivního investování, výhody a nevýhody kolektivního 
investování, investiční vs. podílový fond, otevřený vs. uzavřený fond, typy fondů podle 
zaměření, správy, poplatků) 

21. Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování. 
22. Definujte pojistný vztah, jeho obsah, účastníky a jejich práva a povinnosti. 
23. Definujte způsoby klasifikace pojištění, vysvětlete je a uveďte příklady. 
24. Charakterizujte pojišťovací a zajišťovací činnost v pojišťovnictví ČR (dle zákona 

o pojišťovnictví). 



25. Charakterizujte zprostředkovatel¬skou činnost v pojišťovnictví v podmínkách ČR (dle zákona 
o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 

26. Uveďte a charakterizujte obsah pojistných podmínek, jejich členění, důležitost a význam. 
27. Charakterizujte pojišťovnictví v ČR, jeho strukturu (současný stav, ukazatele, perspektivy 

dalšího rozvoje) a uveďte jeho napojení na vybrané mezinárodní instituce v pojišťovnictví. 
28. Vysvětlete hlavní úkoly a činnosti komerční pojišťovny. 
29. Uveďte a charakterizujte úkoly a činnosti dohledu v pojišťovnictví obecně a uveďte též jeho 

pravomoci dle zákona o pojišťovnictví v ČR. 
30. Definujte zajištění, jeho funkce, význam a formy. 
31. Předmět, funkce a metodické prvky účetnictví (účet, účtová osnova, účetní doklad, účetní 

knihy, kontrolní systém). 
32. Účetní principy, předpoklady a zásady. 
33. Vymezení základních kategorií účetnictví. 
34. Metody oceňování a odpisování v účetnictví a daních. 
35. Rezervy a opravné položky v účetnictví. 
36. Účtování o dlouhodobém majetku (vymezení, klasifikace, postupy účtování). 
37. Účtování o krátkodobém finančním majetku (vymezení, klasifikace, postupy účtování). 
38. Postupy účtování o zásobách (vymezení, klasifikace, způsoby a postupy účtování). 
39. Zúčtovací vztahy v obchodním styku, k zaměstnancům, společníkům a institucím. 
40. Účetní uzávěrka a závěrka. 
41. Bankovní soustava, právní úprava, složení, druhy. 
42. Centrální banka, cíle, funkce, nástroje, evropský systém centrálních bank.¨ 
43. Transmisní mechanismus měnové politiky. 
44. Banka jako podnikatelský subjekt, bilance, likvidita, funkce. 
45. Rizika bankovního podnikání, pravidla obezřetného podnikání bank. 
46. Kapitál obchodní banky, kapitálová přiměřenost, kapitálové požadavky. 
47. Aktivní operace obchodních bank. 
48. Pasivní operace obchodních bank. 
49. Mezibankovní platební styk v České republice a Evropské unii. 
50. Investiční bankovnictví. 
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