
1

Finance, účetnictví a daně

Akademický rok: 2023/2024

Studijní program: Finance, účetnictví a daně

Garantující katedra: Katedra financí

Forma studia: kombinované bakalářské profesně zaměřené

Plán studia: jednooborový

• charakteristika programu a uplatnění absolventů

• studijní povinnosti

• státní závěrečné zkoušky

Povinnosti

• Student musí splnit blok A nebo blok B v plném rozsahu.

• Studenti jsou povinni si během 1.–5. semestru doplnit kredity z volně volitelných předmětů a

to do struktury: při výběru bloku A minimálně 28 kreditů a při výběru bloku B minimálně 30

kreditů.

Praxe

• Student musí v průběhu studia získat z předmětu Praxe celkem 16 kreditů, které odpovídají 12

týdnům praxe. Absolvování praxe si může rozložit po dohodě s garantem předmětu poměrně

do více semestrů tak, aby praxe co nejlépe plnila svůj účel.

Volitelné předměty

Studenti si zapisují jako volitelné předměty (kredity C) libovolné předměty ze všech programůnebo

z přehledu volitelných předmětů, a to do požadovaného minimálního počtu 180 kreditů.

Své splněné předměty si student ověří pomocí kontrolních šablon v IS MU (Student – Kontrola prů-

chodu studiem). A získané kredity v aplikaci Student – Známky za celé studium, získané kredity a

stud. průměr.

1. ročník

1. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BKE_ZAKE
Základy ekonomie (KEk) zk 6 kr. 12 hodin

Jandová, Jonáš, Tomeš

Prerekvizity: ! BKE_ZEKO

https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/26225
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zakladni-studijni-povinnosti
https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/pracoviste/561700-katedra-financi/szz-na-kf
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKE_ZAKE
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
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BKF_FIC1
Finanční účetnictví 1 (KFin) zk 6 kr. 12 hodin

Jurová, Valouch

Prerekvizity: ! BKF_FIU1

BKF_ZAFI
Základy financí (KFin) zk 6 kr. 12 hodin

Deev, Plíhal, Sponerová

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu

BKJ_VTJA
Úvodní test do jazyka (CJV) z kr. 2 hodiny

Hrbáčková, Punčochářová, Pojslová

BKP_ZAPR
Základy práva (KPr) zk 6 kr. 12 hodin

Dobešová, Dvořáková, Hampl, Ronovská

Prerekvizity: ! BKP_ZPDM

Poznámka: nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPZAPR

BKX_AAOP
Akademické a odborné psaní (ESF) z 2 kr. 2 hodiny

Nekuda, Poláček, Částek, Nečas, Rimešová, Šauer

Prerekvizity: forma ( K ) && (! BKE_AAOP )

2. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BKF_BAN1
Bankovnictví 1 (KFin) zk 6 kr. 12 hodin

Deev, Sponerová

Prerekvizity: forma ( K )

BKF_POJ1
Pojišťovnictví 1 (KFin) zk 6 kr. 12 hodin

Nečas

Prerekvizity: forma ( K )

BKJ_JZA1
Jazyk 1/1 (CJV) z 6 kr. 12 hodin

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Pojslová, Punčochářová, Putnová, Stejskalová,

Václavík

Prerekvizity: BKJ_VTJA && forma ( K )

BKV_ZAVF
Základy veřejných financí (KVE) zk 6 kr. 12 hodin + 4 online

Dvořáková, Jahoda, Malý, Špalek, Špalková, Hrůzová, Müllner, Pejcal

Prerekvizity: forma ( K )

Bloky povinně volitelných předmětů programu Finance, účetnictví a daně

Blok A

BKF_FIU2
Finanční účetnictví 2 (KFin) zk 8 kr. 16 hodin

Jurová, Valouch

Prerekvizity: ( BKF_FIU1 || BKF_FIC1 )

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKF_FIC1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKF_ZAFI
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKJ_VTJA
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKP_ZAPR
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561021
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKX_AAOP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=1456
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_BAN1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_POJ1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKJ_JZA1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKV_ZAVF
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_FIU2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
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BKV_DANY
Daňový systém (KVE) zk 6 kr. 12 hodin

Jahoda, Kvapilová

Prerekvizity: forma ( K )

Blok B

BKF_ZOZU
Příprava na zkoušky odborné způsobilosti -

Spotřebitelské úvěry (KFin)

zk 6 kr. 12 hodin

Sponerová

Prerekvizity: forma ( K )

2. ročník

3. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BKF_DAEV
Daňová evidence (KFin) zk 6 kr. 12 hodin

Nešleha, Valouch

BKF_FIMA
Finanční matematika (KFin) zk 6 kr. 12 hodin

Benada

BKF_FITR
Finanční trhy (KFin) zk 6 kr. 12 hodin

Vágnerová Linnertová

BKJ_JZA2
Jazyk 1/2 (CJV) zk 6 kr. 12 hodin

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Pojslová, Punčochářová, Putnová, Stejskalová,

Václavík

Prerekvizity: BKJ_JZA1

Bloky povinně volitelných předmětů programu Finance, účetnictví a daně

Blok B

BKF_ZOZP
Příprava na zkoušky odborné způsobilosti -

Penze (KFin)

zk 6 kr. 12 hodin

Oškrdalová

4. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BKF_FIRI
Finanční řízení (KFin) zk 6 kr. 12 hodin

Lyócsa, Sponerová, Vágnerová Linnertová

Prerekvizity: forma ( K )

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKV_DANY
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_ZOZU
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKF_DAEV
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKF_FIMA
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKF_FITR
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKJ_JZA2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKF_ZOZP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_FIRI
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
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BKF_TEZP
Teze závěrečné práce (KFin) z 3 kr.

Valouch

Prerekvizity: (! NOW ( BKF_BAPR )&&(! BKF_BAPR )) && forma ( K )

Poznámka: Na začátku semestru má student povinnost kontaktovat svého

vedoucího práce na domluvu.

BKM_ZASE
Základy aplikované statistiky (KAMI) zk 6 kr. 12 hodin

Zavadilová

Prerekvizity: forma ( K ) && ! BKM_APS1

BKR_ONAZ
Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů

(KRES)

zk 6 kr. 12 hodin

Žítek

Prerekvizity: ! BKR_ONPZ && forma ( K )

Bloky povinně volitelných předmětů programu Finance, účetnictví a daně

Blok A

BKH_MAUC
Manažerské účetnictví (KPH) zk 6 kr. 12 hodin

Šiška

Prerekvizity: forma ( K )

BKP_OPRO
Obchodní právo (KPr) zk 6 kr. 12 hodin

Špetík, Dvořáková, Hampl

Prerekvizity: forma ( K )

Blok B

BKF_ZOZK
Příprava na zkoušky odborné způsobilosti -

Kapitálové trhy (KFin)

zk 6 kr. 12 hodin

Oškrdalová

Prerekvizity: forma ( K )

3. ročník

5. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BKF_PRAX
Praxe (KFin) z kr. 12 týdnů

Valouch

BKF_SZP1
Seminář k závěrečné práci 1 (KFin) z 5 kr. 12 hodin

Plíhal, Valouch, Vávrová

Prerekvizity: BKF_TEBP

Poznámka: Úvodní seminář bude společný (viz rozvrh). Následně má student

má povinnost bezprostředně kontaktovat svého vedoucího bakalářské práce a

dohodnout s ním podmínky zpracování práce.

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_TEZP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKM_ZASE
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561014
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKR_ONAZ
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561018
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKH_MAUC
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKP_OPRO
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561021
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_ZOZK
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKF_PRAX
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKF_SZP1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
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BKH_ZMAN
Základy managementu (KPH) zk 6 kr. 12 hodin

Pirožek, Kuchynková, Šafrová Drášilová, Procházka, Klapalová, Smutný

Bloky povinně volitelných předmětů programu Finance, účetnictví a daně

Blok B

BKF_ZOZJ
Příprava na zkoušky odborné způsobilosti -

Pojišťovnictví (KFin)

zk 6 kr. 12 hodin

Vávrová

6. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BKF_PRAX
Praxe (KFin) z kr. 12 týdnů

Valouch

Prerekvizity: forma ( K )

BKF_SZP2
Seminář k závěrečné práci 2 (KFin) z 5 kr.

Vávrová, Valouch

Prerekvizity: BKF_SZP1 && forma ( K )

Poznámka: Student má povinnost na začátku semestru kontaktovat svého

vedoucího práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.

Legenda

Povinné předměty

Povinné předměty v rámci vybraného bloku

Povinně volitelné předměty

Povinná volba jazyka

Tento předmět bývá vyučován v místnosti vybavené pro internetové přenosy

přednášek skrze systém Studium online.

U tohoto předmětu vyučující povoluje archivaci záznamu přednášky pro pozdější

zhlédnutí v systému Studium online.

Předměty státní závěrečné zkoušky

• Odborná rozprava

• Obhajoba práce (součástí je práce)

Datum a čas vygenerování dokumentu: 14. května 2023 v 18:19

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKH_ZMAN
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKF_ZOZJ
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_PRAX
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_SZP2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017

