
Jedinečnost oboru 

• obor je zaměřen na problematiku 
účetnictví a daní včetně problematiky 
mezinárodních účetních standardů, 
mezinárodního zdanění a mezinárodní 
daňové harmonizace,

• vybrané předměty jsou zajišťovány od-
borníky z auditorských a daňových 
společností, advokátních kanceláří a 
pracovníky státní správy,

• absolventi oboru mají široké možnos-
ti uplatnění na ekonomických a finanč-
ních pozicích v podnikatelských sub-
jektech včetně nadnárodních společ-
ností, v auditorských firmách a daňo-
vých kancelářích, 

• možnost uplatnění absolventů také v 
neziskových organizacích a ve státní 
správě.

Dvouletý navazující magisterský obor, který je součástí 
studijního programu Hospodářská politika a správa. 
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ProFiL absoLventa:

Absolvent se bude moci zařadit na výkonné 
a řídící pozice ve velkých nadnárodních spo-
lečnostech, finančních institucích či v audi-
torských a poradenských společnostech.

Znalosti a dovednosti
Absolvent získá znalosti v problematice me-
zinárodních účetních standardů a meziná-
rodního zdanění. Mezi hlavní dovednosti po-
tom patří zejména koncepční řešení proble-
matiky hospodářských a finančních procesů 
na všech úrovních řízení organizace.

Kompetence
Absolvent bude kompetentní k řízení  
finančních procesů v nadnárodních
společnostech. 
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Podrobné informace o studiu oboru ÚČETNICTVÍ A DANĚ najdete na
 uad.pef.mendelu.cz 



Podmínky přijetí 
• Přijímací zkouška pro všechny obory programu Hospodářská politi-

ka a správa se koná z okruhu „Makroekonomie“. Přijímací zkouška má 
podobu elektronického testu. 

• Od povinnosti konat přijímací zkoušku jsou osvobozeni studenti 
Provozně ekonomické fakulty při splnění stanovených podmínek. 

KPMG Česká republika Ernst & Young

Havel, Holásek & Partners, advokátní kancelář
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Další informace o oboru Finance a souvisejících aktivitách ústavu 
Účetnictví a daní lze nalézt také na: www.facebook.com/uctopef

Specializace
Student navazujícího magisterského studia musí pro 
úspěšné ukončení studia absolvovat jednu specializaci, 
kterou si zvolí na začátku studia. Pouze pro studenty 
oboru Účetnictví a daně je určena specializace 
Zdaňování a auditing.

V rámci této specializace se studují předměty: 

Auditing, Selektivní zdaňování spotřeby a Účetnictví a 
zdanění neziskových organizací.

Dále si mohou studenti tohoto oboru zvolit následující 
specializace:
• Finanční management podniku
• Obchodní právo
• Podnikové informační systémy
• Řízení podniku
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