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Aplikovaná ekonomická studia – dvouoborové bakalářské studium 

Státní závěrečná zkouška z Financí a bankovnictví 

2018/2019 

(Pro SZZk konané v květnu 2019 – únoru 2020) 

 

 

1. Charakteristika podnikových financí, obsah a principy finančního řízení 

- podstata podnikových financí (peněžní prostředky, podnikový kapitál, finanční 

majetek 

- cíle a principy finančního řízení 

- charakteristika financí podniku a vymezení pojmu finanční řízení 

 

2. Finanční rozhodování podniku, vliv daní a finančního trhu na finanční 

rozhodování podniku  

- typy a fáze finančního rozhodování podniku (o čem se ve fin. řízení podniku 

rozhoduje) 

- vliv daní na finanční rozhodování podniku (základní typy podnikových daní, vliv 

daně z příjmu na fin. rozhodování podniku) 

- finanční trh, jeho složky a podnikové finance 

 

3. Majetková a finanční struktura podniku 

- obsah majetkové struktury a faktory, které ji ovlivňují 

- obsah finanční struktury a kriteria její optimalizace 

- vzájemný vztah mezi jednotlivými složkami majetku a druhy používaného kapitálu 

- význam peněžních toků (cash flow) a jeho hlavní kategorie 

 

4. Finanční analýza 

- úloha finanční analýzy při finančním řízení podniku 

- analýza rentability a aktivity 

- analýza zadluženosti a likvidity 

 

5. Oběžný majetek podniku a jeho řízení 

- charakteristické rysy oběžného majetku podniku, jeho členění, struktura (časové a 

funkční hledisko), modifikované systémy financování 

- důvody pro vnitropodnikové řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků a jeho 

základní formy 

- metody placení 

 

6. Zdroje a formy krátkodobého financování 

- pojetí krátkodobého financování (zdrojové, objektové, statistické a dynamické 

hledisko) 

- obchodní úvěr (charakteristika, specifické rysy, výhody i nevýhody) 

- krátkodobé bankovní úvěry (charakteristika, podmínky čerpání úvěrů podnikem, 

formy krátkodobých bank. úvěrů) 

- ostatní zdroje financování oběžného majetku 
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7. Podnikové investice 

- vymezení pojmu investice a investiční rozhodování 

- typy podnikových investic a jejich význam 

- kritéria hodnocení investic 

 

8. Dlouhodobé financování investičního majetku a jeho formy 

- pojetí dlouhodobého financování majetku (zlaté bilanční pravidlo) 

- interní zdroje financování investic 

- externí zdroje financování investic 

 

9. Osobní finance v praxi 

- Význam osobních financí 

- Investiční rozhodování jedince 

- Úvěrová problematika v současnosti 

- Člověk jako entita finančního trhu  

 

10. Finanční plánování 

- charakteristika plánování obecně a finančního plánování 

- cíle a pojetí finančního plánu (finanční cíle, finanční politika, finanční plán) 

- dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování podniku (obsah a struktura finančního 

plánu) 

 

11. Centrální banka 

- důvody vzniku centrálních bank 

- funkce centrální banky 

- cíle měnové politiky, přímé a nepřímé nástroje měnového řízení, aplikace 

vymezených nástrojů ČNB  

- změny v úloze České národní banky navazující na vstup ČR do Evropské unie 

 
12. Obchodní banka 

- důvody vzniku obchodních bank, význam pro rozvoj forem peněz 

- vývoj obchodních bank na území českých zemí 

- základní charakteristika současné obchodní banky v ČR 

 
13. Bankovní obchody – pasivní 

- charakteristika jednotlivých druhů pasivních obchodů  

- faktory ovlivňující cenu (úrokovou sazbu) u pasivních obchodů 

- smysl a význam povinných minimálních rezerv obchodních bank 

- hodnocení povinných minimálních rezerv jako nástroje měnové politiky v posledních 

10 letech 

 

14. Bankovní obchody – aktivní 

- charakteristika jednotlivých aktivních operací 

- úvěrová politika obchodní banky 

- úvěry, kritéria členění, cena úvěru 

 
 
 
 
 



Strana 3 (celkem 3) 

15. Tuzemský a zahraniční platební styk a další neutrální operace  

- charakteristika a nástroje tuzemského a zahraničního platebního styku  

- pravidla platebního styku - legislativní úprava  

- mezibankovní platební styk – podstata a funkce korespondenční banky 

- systém Certis  

- neutrální obchody komerčních bank  
 

16. Peníze  

- vznik a vývoj peněz a jejich forem  

- peněžní oběh a jeho řízení (makroekonomická rovnice směny)  

- měnová politika centrální banky (ČNB), etapy měnové politiky po roce 1989  
 

17. Alternativní aktiva a komodity, kryptoměny 

- aktiva plnící funkci peněz 

- vývoj, použití, druhy 

- vztah měnové politiky centrálních bank ke kryptoměnám 

- aktuální situace v oblasti kryptoměn ve světě a u nás 

 

18. Rizika podnikání v bankovním sektoru 

- specifikace rizik při podnikání v bankovnictví 

- nástroje bank pro eliminaci dopadu rizik v jednotlivých činnostech (oblast aktivních a 

pasivních operací) 

 
19. Elektronické bankovnictví 

- vymezení pojmů přímé bankovnictví a elektronické bankovnictví, konkretizace forem 

- platební karty, jejich charakteristika a rizika spojená s užíváním karet 

- internetové bankovnictví, smysl pro banku a klienta, rizika a jeho formy 

 
20. Speciální (specializované) bankovnictví 

- základní charakteristika speciálního bankovnictví 

- smysl a význam speciálního bankovnictví 

- Českomoravská záruční a rozvojová banka a její význam pro ekonomiku ČR 

- představitelé specializovaného bankovnictví v EU a ve světě 

 


