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Akademický rok 2014/2015

Název Rozbory hospodářské činnosti

Způsob zakončení Zkouška

Akreditováno/Kredity Ano, 5 Kred.

Forma zakončení Ústní

Rozsah hodin Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Obs/max
Letní semestr

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

0/9

0/0

Zimní semestr
0 / 96
Vyučovací jazyk Čeština

Nahrazovaný předmět UC/BPRHC
Vyloučené předměty FIU/PRHC a UC/PRHC
Podmiňující Nejsou definovány

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru ANO
Min. (B+C) studentů nestanoveno
Opakovaný zápis NE
Vyučovaný semestr Zimní semestr

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):
Homogenní předmět spojující teoretickou základnu obsahu a formy účetních výkazů a přehledů, s praktickou analýzou vstupních a
vytvořených údajů. Kriteria informačního systému nezbytná pro vstupní data s eliminací času a hodnot. Analýzy údajů obsažených
v jednotlivých účetních výkazech a přehledech s cílem získání ukazatelů pro vyhodnocení hospodářských případů, nebo období.
Preference kritického myšlení o optimalizaci ukazatelů. Ekonomická analýza se zaměřuje na využití výkazů z hlediska
hospodářské činnosti podniku. Obsahově rozsáhlá oblast účetního výkaznictví klade vysoké nároky z aspektu samostatného
získávání podkladů pro další využití formou variantních ukazatelů a indexů. Důraz je kladen na zainteresovanost studenta pro
budoucí profesní využití.
Požadavky na studenta
Aktivní 60% účast na seminářích, průběžný test (minimálně 70% úspěšnost), zkouška
Obsah
1. Hospodářská činnost podniku
2. Ekonomický informační systém
3. Postavení a úloha účetních výkazů
4. Harmonogram účetní uzávěrky a závěrky
5. Rozbory hospodaření podniku
6. Majetková analýza rozvahových položek
7. Analýza výkazu zisku a ztráty
8. Přehled o peněžních tocích
9. Přehled o změnách vlastního kapitálu
10.Příloha k účetní závěrce
11.Výroční zpráva
12.Rozsah a úkoly interních účetních výkazů
13.Proces harmonizace účetních výkazů po vstupu České republiky do Evropské unie
1. Hospodářská činnost podniku
Činnosti samostatného ekonomického subjektu při hospodaření s majetkovými složkami. Zpravodajská
povinnost pro centrální sledování výsledků. Účetní výkaznictví.
2. Ekonomický informační systém
Kriteria funkčního informačního systému využitelného pro výstupy k sestavování ukazatelů a
indexů. Koncepce interních a externích podkladů, úpravy pro srovnatelnost údajů.
3. Postavení a úloha účetních výkazů

(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 01.09.2014 18:56

Strana:

2/4

Aktuální legislativní obsah, metodika účetního výkaznictví. Vazby a souvislosti mezi výkazy a
přehledy, použitelnost jednotlivých forem.
4. Harmonogram účetní uzávěrky a závěrky
Věcný a časový harmonogram ukončení sledovaného období. Úpravy údajů pro další použití při
sestavování ekonomických ukazatelů.
5. Rozbory hospodaření podniku
Význam a nezastupitelná úloha rozborové činnosti pro podnik nebo organizaci. Rozsah činnosti,
periodicita. Metody a techniky základní a odvozované pro konkrétní případ.
6. Majetková analýza rozvahových položek
Postavení a význam jednotlivých položek. Oceňování majetku pro srovnatelnost ukazatelů. Vazby
mezi jednotlivými položkami, návrhy a výpočty ukazatelů, vyhodnocení.
7. Analýza výkazu zisku a ztráty
Druhové a účelové členění jednotlivých položek. Obsahová náplň pro vhodnost použití do ukazatelů
a indexů. Návrhy, výpočty, vyhodnocení jednotlivých specifických případů.
8. Přehled o peněžních tocích
Vhodnost použití přímé nebo nepřímé metody. Obsah, úprava a význam jednotlivých položek. Vazby
na další účetní výkazy. Návrhy, výpočty, vyhodnocení jednotlivých případů.
9. Přehled o změnách vlastního kapitálu
Varianty jednotlivých forem sestavení přehledu z aspektu typu a velikosti sledovaného subjektu.
Obsah použitých položek. Návrhy, výpočty, vyhodnocení jednotlivých případů.
10.Příloha k účetní závěrce
Význam jednotlivých povinných údajů, jejich obsah a forma. Návrhy dalších informací nepovinně
uváděných. Specifika vytěžení informací obsažených v příloze. Varianty výpočtů pro srovnání.
11.Výroční zpráva
Analýza obsahu z aspektu využitelnosti pro rozborovou činnost. Vhodný výběr ukazatelů a indexů
pro porovnání hodnot mezi podnikatelskými subjekty. Vyhodnocení použití rozsahu informací
uváděných nad povinný rámec.
12.Rozsah a úkoly interních účetních výkazů
Koncepce interního výkaznictví pro potřeby manažerů, operativní úpravy obsahu ukazatelů a indexů
pro specifickou situaci podrobných analýz hospodářských situací.
13.Proces harmonizace účetních výkazů po vstupu České republiky do Evropské unie
Vliv reformy účetnictví na změny obsahu a formy výkazů a přehledů. Důsledky harmonizačního
procesu na vypovídací schopnost účetnictví pro potřeby rozborových činností.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Získané způsobilosti
Studenti získají znalosti z oblasti interní rozborové činnosti hospodaření podniku. Osvojí si dovednosti nezbytné pro tvorbu
návrhů, výpočtů a hodnocení ekonomických ukazatelů využitím údajů obsažených v účetnictví. Rozumí obsahu účetních výkazů a
umí využívat tyto údaje pro rozborovou činnost.
Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:
• Vede seminář:

Doc. Dr. Ing. Jaromír LAZAR
Doc. Dr. Ing. Jaromír LAZAR, Ing. Iris ŠIMÍKOVÁ, Ph.D.
Ing. Milena HERMANNOVÁ, Doc. Dr. Ing. Jaromír LAZAR, Ing. Iris ŠIMÍKOVÁ, Ph.D.
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ŠIMÍKOVÁ, I. Interpretace účetních výkazů. Karviná: SU OPF, 2011.
LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1994-5.
KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět účetním výkazům. Praha: Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9.
RYNEŠ, P. Cash flow v účetní závěrce. Olomouc: ANAG, 2009. ISBN 978-80-7263-490-3.
Časopisy: Účetnictví, Daňové a účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Ekonomický a právní
poradce podnikatele.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
SLÁDKOVÁ, E. A KOL. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357434-5.
KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. I. díl - Jak porozumět účetním
výkazům. Praha: Polygon, 2001. ISBN 80-7273-647-9.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v
soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů..
BAŘINOVÁ, D., VOZŇÁKOVÁ, I. Vyhodnocení a využití účetních výkazů. Praha: GRADA, 2005.
ISBN 80-247-1115-X.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní:
Základní:
Základní:
Doporučená:
Doporučená:

• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
•
•
•
•
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Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:
Doporučená:

Časová náročnost
Aktivity
Zkouška
Ostatní studijní zátěž
Přednáška
Seminář

Časová náročnost aktivity [h]
40
66
13
26
Celkem:

145

Vyučovací metody
Přednáška
Seminář
Hodnotící metody
Známkou
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Ekonomika a
management

Bakalářský Prezenční Ekonomika cestovního
ruchu

4

13

Ekonomika a
management

Bakalářský Prezenční Ekonomika cestovního
ruchu

4

12

Ekonomika a
management

Bakalářský Prezenční Účetnictví a daně

4

12

Ekonomika a
management

Bakalářský Prezenční Marketing a management

4

12

Etapa V.st.pl.

Rok Blok
2014 Povinné
předměty
oboru ECR Bc.
prez.
2014 Povinné
předměty
oboru ECR Bc.
prez.
2014 Povinné
předměty
oboru UD Bc.
prez.
2014 Povinně
volitelné
předměty
oboru MM Bc.

Statut D.roč. D.sem.
A

3

ZS

A

3

ZS

A

3

ZS

B

3

ZS
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Typ stud.

Forma

Obor

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

4/4

Statut D.roč. D.sem.

prez.
Ekonomika a
management

Bakalářský Prezenční Řízení logistiky

4

12

Ekonomika a
management

Bakalářský Prezenční Řízení logistiky

4

13

2014 Povinně
volitelné
předměty
oboru RL Bc.
prez.
2014 Povinně
volitelné
předměty
oboru RL Bc.
prez.

B

3

ZS

B

3

ZS
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