
Po úspěšném absolvování bakalářského 
studia se uplatníš zejména ve služeb-
ním poměru u  finančního úřadu. Dále 
nalezneš uplatnění i v dalších správních 
orgánech, kde je třeba ekonomického 
rozhodování, respektive budeš moci vést 
správní řízení a  vykonávat další správní 
činnosti. Rovněž budeš moci vykonávat 
manažerské funkce v  orgánech státní 
správy a samosprávy, v  bezpečnostních 
sborech, ale i v soukromé sféře – mimo 
jiné u  daňových poradců, či v  daňových 
odděleních obchodních společností. 
Budeš-li mít zájem po ukončení tohoto 
studia studovat dál a prohloubit si nabyté 
znalosti a dovednosti, budeš moci pokra-
čovat na fakultě i v jednom z navazujících 
magisterských programů.

Budeš umět správně zjistit a stanovit daně 
a vědět jak se zabezpečí jejich úhrada. Do-
kážeš vypočítat daňovou povinnost u pří-
mých i nepřímých daní. Naučíš se podané 
daňové přiznání zkontrolovat, rozpoznat 
anomálie v  účetních výkazech, v příloze 
k účetní závěrce či ve výroční zprávě, a bu-
deš vědět, jak postupovat, aby daň byla 
vybrána ve správné výši. Budeš vědět, jak 
se vede daňové řízení, jaké jsou daňové 
postupy a zároveň budeš mít i povědomí 
o soudní kontrole rozhodnutí Finanční sprá-
vy. Získáš širší znalosti z oblasti veřejných 
financí a veřejných rozpočtů, nebo místních 
a regionálních financí. Znalosti však budeš 
moci využít i v soukromém sektoru, proto-
že budeš také umět vyplnit daňové přiznání 
pro fyzickou i právnickou osobu. Budeš se 
orientovat v nákladech daňově uznatelných 
a neuznatelných, odčitatelných položkách 
a daňových úlevách. Také se rychle zori-
entuješ v účetních výkazech a budeš umět 
počítat základní ukazatele finanční analýzy.

Zajímáš se o to, jak a proč se platí daně, jak se rozdělují jejich výnosy a chceš se dozvědět více 
o jednotlivých druzích daní a umět je vypočítat? Chceš vědět víc o daňovém řízení, a tedy i o tom 
jak přesně se daně vybírají, jak probíhá daňová kontrola a jak se nezaplacené daně vymáhají? 
Chceš se orientovat v tom, jak funguje Finanční správa a další správní orgány? Potom si vyber 
specializaci Finanční správa!
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