
Finanční rozhodování 
Anotace 
Při výuce tohoto modulu by se měli studenti přiblížit praxi v podnikatelském rozhodování tak, aby dokázali činit ve vybraných 
situacích odůvodněná racionální rozhodnutí nebo je podnikateli doporučit. Nutným předpokladem zvládnutí tohoto úkolu je 
dobrá znalost účetnictví, přiměřená znalost práva v oblasti podnikání a dále základní ekonomické znalosti. Na těchto základech 
je postavena výuka cash flow, daňového rozhodování, finanční analýzy, tvorby podnikatelských záměrů nebo rozhodování o 
výrobě. Studenti jsou vedeni k tomu, aby sami našli správná řešení a pracovali s odbornou literaturou. Při své práci mohou 
neomezeně používat všechny pomůcky – tak jako tomu je v praktickém životě. Na některých úkolech pracují skupinově. Je od 
nich vyžadováno logické samostatné myšlení a aktivní komunikace s učitelem.  

Vzdělávací cíle 
Účelem je, aby student uměl: 

▪ vyhotovit účetní výkazy – rozvahu a výkaz zisku a ztrát v plném i zjednodušeném rozsahu a znát jejich vzájemné vazby, 
▪ sestavit CF v daňové evidenci a účetnictví na základě údajů získaných z účetnictví a daňové evidence, 
▪ zpracovat finanční plán na základě ekonomických podkladů, 
▪ umět pracovat s daňovými zákony – důraz je kladen na pochopení jednotlivých ustanovení daňových zákonů a jejich 

využití v praktickém životě,  
▪ zpracovat finanční analýzu na základě podkladů získaných z účetních výkazů se zaměřením na ukazatele likvidity, aktivity, 

zadluženosti, rentability a tržní hodnoty, umět tyto ukazatele nejen vypočítat, ale následně interpretovat, 
▪ sestavit podnikatelský záměr. 
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