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Abstrakt: 

Program se zaměřuje na problematiku finančního řízení podniku a souvisejících 

finančních rizik. Posluchači se seznámí s významnými oblastmi finančního řízení, jako 

jsou základní finanční cíle podniku, prvky finančního plánování, finanční majetková 

struktura podniku a determinanty krátkodobého a dlouhodobého finančního řízení. 

Program je tak vhodný pro účastníky, kteří chtějí porozumět finanční stránce fungování 

podniku, umět spočítat jeho finanční zdraví a rozhodnout o efektivnosti plánované 

investice. Účastníky po absolvování programu nepřekvapí fakt, že podnikání je spojeno 

s množstvím finančních rizik, protože je budou umět včas odhalit a najít metodu na 

jejich řízení. 

   

Cíle programu:  Motto programu: 

 Definovat finanční cíle podniku. 

 Interpretovat podnikové finanční údaje. 

 Vyhodnotit a optimalizovat celkovou 

finanční situaci podniku. 

 Vyhodnotit efektivnost investic. 

 Klasifikovat a řídit finanční rizika podniku. 

 
„Řídit podnik 

neznamená jen řídit 

finance, ale také 

rizika.“ 

   

Struktura programu: 

1. Základní finanční cíle podniku  

2. Finanční plánování  

3. Finanční analýza podniku  

4. Zdroje financování podniku  

5. Kapitálová struktura a podstata její optimalizace  

6. Investiční činnost podniku  

7. Krátkodobý finanční management  

8. Vliv faktoru rizika a času na časovou hodnotu peněz  

9. Řízení finančních rizik  

10. Operace na devizovém trhu a řízení měnového (devizového) rizika  

 



 

 

Metody výuky:  Časová dotace: 

 přednáška s podporou multimédií 

 diskuze 

 případové studie 

 demonstrace 

 řešení projektu 

 Přímá výuka 14 

Studium materiálů 30 

Tvorba projektu 10 

   

Požadavky na absolvování programu:   

Posluchači zpracují projekt, ve kterém vyhodnotí současnou finanční situaci vybraného 

existujícího podniku. Cíle projektu: 1. provést finanční analýzu účetních výkazů a 

interpretovat výsledky a 2. vymezit hlavní finanční rizika vyplývající z výsledků finanční 

analýzy a navrhnout metody pro jejich řízení. 

 

O absolvování programu CŽV vydá Vysoká škola podnikání a práva jeho účastníkům 

osvědčení. 
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