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Rámcový přehled učiva kurzu Finanční minimum manažera: 

Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na 
množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. 
Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály. 
 

Určeno pro manažery, personalisty, vedoucí týmů a další řídící pracovníky. 
 

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým 
výcvikem, skupinovým řešením cvičných příkladů a testů. Při výuce je využívána didaktická technika. 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 
 

1. Oblast osobních financí 

Cílem této oblasti je seznámit a naučit absolventy správně vyhodnotit finanční rizika a zejména pro případ 
přijetí úvěru a jeho zajištění. Úvěr je ukázán v kontextu rodinného rozpočtu a na příkladu výpočtu hypotéky 
je ukázán praktický příklad výpočtu výhodnosti hypotéky.  
• Stanovení si cílů a věcných potřeb včetně jejich finančního vyjádření 
− Příprava rozpočtu výdajů s důrazem na pravidelné a mimořádné výdaje; 
− Sestavení rozpočtu příjmů; 
− Určení volných zdrojů; 
− Soupis dlouhodobých potřeb a jejich ocenění; 
• Způsoby financování a související rizika 
− Využití vlastních zdrojů 
− Využití cizích zdrojů 

o formy úvěrů 
o formy leasingů (operativní, finanční) 
o způsoby ručení 

• Základní finanční matematika (úročení, anuita)  
− výpočet splácení úvěru formou anuitní splátky 
− výpočet splácení formou konstantní splátky 
− model závislosti výše splátky na délce úvěru a úrokové míře 
• Vyhodnocení parametrů úvěru a kalkulace zátěže pro rodinný rozpočet 
− volba vhodného způsobu zajištění finančních prostředků 
− volba požadovaných parametrů pro splácení získaných zdrojů (úrok, doba splácení, výše úvěru) 
• Ukázka kalkulace hypotéčního úvěru 
  

2. Oblast firemních financí 

Cílem této oblasti je seznámit absolventa kurzu se základy finančního řízení v komerční organizaci tak, aby 
byl schopen pochopit základy finančních procesů v organizaci, jejich důležitost a roli každého zaměstnance 
v nich. 
• Základní pojmy z oblasti účetnictví  
− prvotní doklady (faktura, dodací list, DPH, účetní doklad, pokladní doklad, atd…) 
• Základní matematika k účetnictví (výpočet DPH, odpisů) 
− výpočet DPH 
− výpočet odpisů 
− výpočet daní 
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• Základní principy a výkazy v podvojném účetnictví 
− Účetní principy 
− Bilance - aktiva / pasiva 
− Výsledovka 
− Cash-Flow 
• Analýza výsledovky a bilance vybrané firmy 
− ukazatele celkového výsledku firmy 
− základní ukazatele zadluženosti 
− EVA, EBIT 
− vývoj majetku firmy 
− porovnání s konkurencí 
• Účetní evidence - rozdíly oproti podvojnému účetnictví 
 
 
Tato osnova obsahuje rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky základního 
charakteru, které se samozřejmě probírají také. Rozsah a podrobnost probírané látky budou upraveny dle 
schopností účastníků kurzu. Na přání účastníků kurzu jsme schopni celou osnovu upravit a kurz 
přizpůsobit jejich konkrétním potřebám. 


