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Účetnictví a daně
 
Vygenerováno: 24. 5. 2023
 

 
O studijním programu
 
Někdy se může zdát, že klíčem k úspěchu firmy je schopný ředitel. To ale nestačí. Pilířů je totiž více. Kromě zkušeného managementu
je třeba mít také výborného ekonoma, hlavního účetního, daňového poradce, interního auditora či vedoucího controllingu. To vše
jsou profesní pozice, po kterých je v praxi neustálá poptávka a na které vás naše specializace dokáže výborně připravit.
 
Během magisterského studia specializace Účetnictví a daně své znalosti prohloubíte mimo jiné o oblasti složitých účetních a daňových
transakcí v obchodních korporacích, konsolidace a auditingu, ale také bankovnictví a další zajímavé okruhy. Naučíte se aplikovat
pokročilé oceňovací přístupy, seznámíme vás se zásadami vykazování podle mezinárodních standardů a také s daňovou teorií a
politikou nejen v rámci EU. Budete se orientovat na finančních trzích a poznáte různé formy ukončení podnikatelské činnosti – protože
i likvidace firmy je koneckonců součástí podnikatelské praxe.
 
Jaké předměty vás čekají?
● Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
● Účetnictví obchodních společností
● Daňová teorie a politika
● Oceňování a akvizice
● Audit v účetnictví
 
Profese
 

Interní auditor
Specialista finančních a kontrolních oddělení
Vedoucí referent a metodik kontrolních oddělení
Odborný a vrchní referent finančního úřadu
Insolvenční správce
Znalec v oboru ekonomika - odvětví účetní evidence a specialista v daném oboru
Ekonom a manažer
Statutární auditor
Účetní a daňový poradce
IFRS specialista a specialista oddělení controllingu, konsolidace a reportingu

Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Finance a účetnictví
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace Účetnictví a daně
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra účetnictví a daní
Zodpovědná osoba prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Manažerské účetnictví, Daně, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, Účetnictví,

Konsolidace a auditing

https://www.ekf.vsb.cz/117/cs
https://profily.vsb.cz/TIC02
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Vedoucí pracovník účetních, daňových a ekonomických oddělení
Asistent auditora

 
Dovednosti
 

Orientace v oblasti mzdového účetnictví
Znalost daňové evidence a účetnictví fyzických osob
Orientace v oblasti nepřímých daní
Znalost daňových a obchodněprávních vztahů
Orientace v oblasti finančního účetnictví
Znalost controlingu, konsolidace a reportingu
Znalost auditingu
Znalost daňové politiky EU včetně příslušné legislativy
Orientace v oblasti účetního výkaznictví a finanční analýze
Orientace v oblasti přímých daní
Aplikace pracovněprávních předpisů
Orientace v oblasti manažerského účetnictví
Pokročilé znalosti daní a veřejných financí
Znalost finančních kalkulací a tvorby ceny
Znalost finančního účetnictví a daní
Ekonomické analýzy hospodaření podniku
Znalost insolvenčního řízení a agendy
Orientace v oblasti nestátních neziskových organizací

 
Uplatnění absolventa
 
Cílem specializace Účetnictví a daně je vychovat absolventa, který získá uplatnění především v náročnějších pracovních pozicích jak v
účetních, daňových a auditorských společnostech, výrobních a obchodních podnicích, finančních institucích, tak také v neziskové sféře
či státní správě. Mezi typické pracovní pozice absolventů specializace Účetnictví a daně patří vedoucí pracovník účetních, daňových,
ekonomických a kontrolních oddělení, účetní a daňový poradce, insolvenční správce, IFRS specialista a specialista oddělení
controllingu, konsolidace a reportingu, specialista finančních a kontrolních oddělení, ekonom a manažer, odborný a vrchní referent
finančního úřadu, asistent auditora, interní auditor a statutární auditor, znalec v oboru ekonomika odvětví účetní evidence a
specialista v daném oboru. 
 
Cíle studia
 
Cílem navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou
schopni vykonávat specializované analytické práce a manažerské funkce týkající se finanční, účetní a daňové problematiky na úrovni
vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Studium je strukturováno do dvou specializací, a to Finance a Účetnictví a
daně. Cílem specializace Účetnictví a daně je vychovat absolventa, který získá uplatnění především v náročnějších pracovních pozicích
jak v účetních, daňových a auditorských společnostech, výrobních a obchodních podnicích, finančních institucích, tak také v neziskové
sféře či státní správě.
 
Odborné znalosti absolventa
 
Základem studia magisterského studijního programu Finance a účetnictví je získání znalostí z oblastí finančního řízení a rozhodování
podniků, finančních institucí a subjektů veřejného sektoru, dále controllingu, účetnictví a daní podnikatelských a nepodnikatelských
subjektů v souvislosti se složitějšími účetními a daňovými transakcemi. 
 
Odborné dovednosti absolventa
 
V rámci specializace Účetnictví a daně absolventi získají znalosti a dovednosti z oblastí účetnictví a daní, řízení nákladů, kalkulací, cen,
controllingu, účetnictví finančních institucí a pojišťoven, transakcí s podnikem souvisejících s akvizicemi, fúzemi a podnikovými



-

kombinacemi, mezinárodních standardů účetního výkaznictví, reportingu, auditingu, konsolidace, likvidací a insolvenčních řízení,
oceňování podniků, daňové problematiky včetně daňových teorií, daňové politiky EU a mezinárodního zdanění.
Ve specializaci Účetnictví a daně se odborné dovednosti týkají aplikace a využití účetních informací ve vztahu k ekonomickým
analýzám včetně využití účetních dat a matematicko-statistických metod k provádění finančních analýz, uplatnění principů finančního
řízení v oblasti reportingu a manažerského účetnictví, schopnosti implementace náročnější účetní a daňové problematiky včetně
praktické aplikace v oblasti účetního a daňového poradenství.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Užší zaměření studijního programu je realizováno prostřednictvím povinných i volitelných předmětů specializace Účetnictví a daně,
které jsou zaměřeny zejména na náročnější problematiku účetnictví a daní podnikatelských subjektů, finančních institucí a subjektů
veřejného sektoru v souvislosti se složitějšími účetními a daňovými transakcemi, řízením a rozhodováním v obchodních korporacích,
včetně všech specifických oblastí a mezinárodních aspektů.
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=23809&locale=cs

