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1. Daň z príjmov fyzických osôb. 

- princíp zdaňovania príjmov fyzických osôb,  základné daňové prvky – subjekt dane,   
objekt dane, základ dane a  sadzby dane 
 

2. Daň z príjmov právnických osôb.  
- princíp zdaňovania príjmov právnických osôb, základné daňové prvky – subjekt dane, 

objekt dane, základ dane, sadzba dane 
 
3. Spoločné ustanovenia pre daň z príjmov 

- výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,                 
      ktoré možno uznať na daňové účely 
- výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,                 
      ktoré nemožno uznať na daňové účely 

     -     princípy a spôsoby uplatňovania daňových odpisov 
 
4. Daň z pridanej hodnoty 

- charakteristika a mechanizmus uplatňovania DPH 
- uplatnenie DPH pri zdaniteľných plneniach v tuzemsku 
- uplatnenie DPH pri medzinárodných transakciách (pri dovoze a vývoze) 
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5. Sústavy ukazovateľov a modely v ekonomickej analýze podniku. 

Tvorba sústav ukazovateľov a spôsoby prípravy ukazovateľov pre ekonomickú analýzu. 
Metódy hodnotenia ukazovateľov. 
 

6. Analýza súhrnných výsledkov podniku. 
      Modely ukazovateľov ROA a ROE. 

Analýza hospodárskeho výsledku, analýza tržieb, analýza sortimentu a kvality výroby. 
 
7. Analýza parciálnych výsledkov podniku. 

Analýza výrobných činiteľov (práce, HIM, zásob), analýza nákladov. 
 
8. Analýza hodnotových ukazovateľov. 

Modely analýzy hodnoty podniku 
Vzťahy medzi modelmi EVA, ROIC a ROE 
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9. Výnosnosť a rizikovosť investičných projektov. 

- základné metódy a smery vecného investovania 
- kvantifikácia výnosnosti 
- kvantifikácia rizikovosti 
 

10. Rozpočet kapitálových výdavkov a peňažných príjmov z investovania. 
- ročné peňažné príjmy z investícií 
- kapitálové výdavky 
- kapitálový rozpočet pri obmedzených zdrojoch 
 

11. Finančné investovanie. 
- kritériá finančného investovania 
- oceňovanie cenných papierov 
- využitie finančných derivátov pri tvorbe investičných stratégií 
 

12. Rozhodovanie o kapitálovej štruktúre. 
- činitele ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre 
- náklady vlastného kapitálu 
- náklady centier kapitálu 
- optimálna kapitálová štruktúra 
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