
Okruhy pro přijímací zkoušku 

z odborného předmětu do navazujícího magisterského studia 

studijní program FINANCE A ÚČETNICTVÍ 

specializace ÚČETNICTVÍ A DANĚ 

 
1. Daňová evidence - charakteristika, základní principy a postupy. 

2. Účetnictví podnikatelských subjektů - charakteristika, základní principy a postupy 

účtování.  

3. Účetnictví nevýdělečných organizací - charakteristika a postupy účtování. 

4. Nákladové účetnictví - stručná charakteristika základní principy a postupy účtování.  

5. Přímé daně se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob a na daň z příjmů právnických 

osob. 

6. Daň z přidané hodnoty. 

7. Ostatní přímé daně se zaměřením na majetkové daně. 

8. Správa daní a poplatků - daňový řád. 

9. Sociální a zdravotní pojištění.   

10. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS) a jejich postavení v současném 

podnikovém výkaznictví.  
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UKÁZKA TESTU Z ODBORNÉHO PŘEDMĚTU 
 

 

1. Vyjmenujte alespoň 3 knihy, které využívá fyzická osoba při vedení daňové evidence  

 

2. Definujte tzv. „velkou účetní jednotku“ dle příslušné kategorizace účetních jednotek 

dle zákona o účetnictví  

 

3. O rozdělení výsledku hospodaření u kapitálové společnosti se účtuje  

a) v rámci závěrkových prací daného účetního období,  

b) v následujícím období po období jeho zjištění dle rozhodnutí vedení společnosti, 

c) v následujícím období po období jeho zjištění, a to dle rozhodnutí valné hromady. 

 

4. U kterého typu výroby můžeme použít metodu čistých střediskových nákladů nebo 

nabalených střediskových nákladů 

a) fázové výroby, 

b) zakázkové výroby, 

c) jednoduché výroby prosté. 

 

5. Mohou církve a náboženské společnosti, jestliže mají příjmy nižší než 3 mil. Kč, vést 

daňovou evidenci 

 

6.   Koncepční rámec k IAS/IFRS mimo jiné  
a) představuje samostatný účetní standard a jeho ustanovení mají vždy přednost, 

b) není samostatným standardem, vymezuje kvalitativní charakteristiky účetní závěrky, 

c) je standardem, který předepisuje formáty jednotlivých částí účetní závěrky. 

 

7. Jaká je výše (v %) pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnance a zaměstnavatele 

 

 

8. Předmětem daně z nemovitých věcí - z pozemků jsou 

a)  pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, 

b)  stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, 

c)  pouze zemědělské pozemky, které se používají k podnikatelské činnosti.  

 

9. Základem daně z příjmů právnických osob dle zákona o daních z příjmů  
a) je rozdíl mezi výnosy, s výjimkou výnosů, které nejsou předmětem daně a výnosů 

osvobozených od daně, a náklady,   

b) je rozdíl, o který výnosy, s výjimkou výnosů, které nejsou předmětem daně a výnosů 

osvobozených od daně, převyšují náklady, a to při respektování jejich věcné a časové 

souvislosti v daném zdaňovacím období, 

c) jsou výnosy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. 

 

10. Dodání zboží tuzemským plátcem do jiného členského státu osobě, která není 

registrovaná k dani v jiném členském státě dle zákona o dani z přidané hodnoty 

a) není předmětem daně z přidané hodnoty,  

b) je tuzemským zdanitelným plněním,  

c) je plněním osvobozeným od daně s nárokem na odpočet daně. 
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