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 Knihy, které Vám pomohou při přípravě na certifikaci   

€uropean Financial Advisor™ 

Ke kurzu získáte zdarma doporučené knihy v hodnotě přes 2000 Kč, které přispějí 

k úspěšnému získání certifikace European Financial AdvisorTM 

 

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha. Grada, 2014. 

  

Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů se 

zaměřením na specifické vlastnosti jednotlivých druhů finančních investičních instrumentů. Čtvrté 

vydání knihy je jednak aktualizováno v návaznosti na nedávné legislativní změny, jednak je 

rozšířeno o problematiku regulace a dohledu ve finančním systému, o obchodování na měnových 

trzích a o investování do drahých kovů. A v neposlední řadě se rovněž věnuje rizikům soudobého 

vývoje a možným dopadům na ekonomiku a lidskou společnost. Publikace je určena odborným 

pracovníkům finančních institucí, učitelům a studentům ekonomických VŠ a rovněž všem těm, kteří 

se o problematiku finančních trhů zajímají.  

  

http://www.efacademy.cz/


EFAcademy 

SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014.  

 

 

 

 

Zorientujte se ve vlastních financích! V knize se dozvíte, co je důležité při finančním plánování a 

na co je potřeba dát si pozor. Získáte rady, jak nedělat hloupé začátečnické chyby a zbytečně 

se nepřipravovat o peníze. Každá chyba totiž může být dost drahá. Získáte návod, jak postupovat 

v případě investování. Co si musíte uvědomit před tím, než se do investic pustíte. Co vlastně máte 

od svých investic chtít, abyste měli reálné požadavky a nechtěli jste „modré z nebe“ nebo 

„perpetuum mobile“. V knize také najdete, jak se jednotlivé typy investic chovají a jaké plody 

vám mohou přinést. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Čtěte a najdete dále i stručné 

hodnocení jednotlivých produktů. Zjistíte, které se hodí pro vás a které se hodí spíše pro toho, kdo 

vám je prodává. Kniha slouží pro toho, kdo chce lépe rozumět vlastním financím nebo jako 

učebnice financí pro studenty, či pro finanční poradce.  

  

http://www.efacademy.cz/
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ŠOBA, Oldřich, Martin ŠIRŮČEK a Roman PTÁČEK. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 

 

Publikace se komplexně věnuje klíčovým oblastem finanční matematiky používaným nejenom v 

podnikové sféře, ale i při řízení osobních financí. Nejprve se seznámíte s principy jednoduchého a 

složeného úročení a následně s jejich aplikacemi na reálných finančních produktech a investičních 

nástrojích, jako jsou běžné a spořící účty, důchody a renty, podílové fondy, úvěry, cenné papíry 

(směnky, obligace, akcie) a měnové kurzy. Veškerý výklad je doprovázen konkrétními příklady a 

praktickými ukázkami jak z podnikové praxe, tak z řízení osobních financí. Každá kapitola je navíc 

doplněna o výukové video podrobně vysvětlující danou oblast finanční matematiky. Základní 

výhodou knihy je velká srozumitelnost a praktičnost. Ocení ji nejenom studenti vysokých škol 

ekonomického zaměření, ale také pracovníci finančních institucí a podnikové sféry. Kniha je určena 

pro každého, kdo chce finanční matematiku používat ve svůj prospěch, ať už v podnikové praxi či v 

osobním životě. 

  

http://www.efacademy.cz/
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TŮMA, Aleš. Průvodce úspěšného investora: vše, co potřebujete vědět o fondech. 1. vyd. Praha: Grada, 

2014. 

 

 

- Proč se nesnažit zbohatnout spekulacemi na burze a svěřit peníze raději profesionálům? 

- Jak se vyznat v nepřeberné nabídce fondů? 

- Kdo vás ochrání před novým Viktorem Koženým? 

- Proč nemůžou být všichni správci fondů „alfa-samci“? 

- Od kterého století funguje nejstarší fond na světě? 

- Jak můžou garantované fondy inzerovat vysoké výnosy? 

- Mají nízkonákladové fondy něco společného s nízkonákladovými aerolinkami? 

 

To vše a mnohem více se dozvíte v publikaci, která jako první na českém trhu přehledně a srozumitelně 

shrnuje vše podstatné o investičních fondech. Zjistíte, jak fondy fungují, jaké druhy fondů najdete na 

trhu a podle čeho se orientovat při jejich výběru do portfolia. Pozornost je věnována i moderním 

nástrojům, jako jsou nízkonákladové indexové fondy (ETF). Kniha je určena široké investorské veřejnosti, 

studentům VŠ i finančním poradcům.  

 

http://www.efacademy.cz/
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ŠÍDLO, Dušan. Život jako riziko, aneb, Zásady pojišťování životních rizik. 1. vyd. Praha: Aladin agency, 2010.   

 

Kniha Život jako riziko obsahuje hlavní zásady pojišťování rizik spojených s lidským životem. Zájemci o 

pojištění se dozvědí jak se chytře zajistit a neutratit za pojištění příliš mnoho. Finanční poradci se naučí 

využívat pojistné pordukty ohleduplně a bez postranních úmyslů. Hlavním principem je sjednávání 

pojištění proti nejvážnějším rizikům a jen těch produktů, které nepřinášejí získ pouze pojišťovnám a 

pojišťovákům, ale v první řade klientům.  

  

http://www.efacademy.cz/
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MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2016: úplná znění platná k 1.1.2016. 24. vyd. Praha: Grada, 2015. 

 

 

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2016. Jde o tyto zákony:  

- zákon o daních z příjmů + komentář 

- zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů  

- zákon o dani z nemovitých věcí 

- zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

- zákon o dani silniční 

- zákon o DPH + komentář 

- zákon o spotřebních daních + komentář 

- vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři energetické daně 

- daňový řád  

Přehled novelizací, které byly přijaty během roku 2015, je společně se stručným komentářem těchto 

zákonů soustředěn v úvodu publikace a tvoří pro čtenáře významnou pomůcku pro sledování změn, 

ke kterým dochází v daňové oblasti. Mezi přednosti souboru patří nejen vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma, ale i to, 

že významné novely zákonů uvozují odborné komentáře pracovníků, kteří se v různé míře podílejí na přípravě změn zařazených zákonů. 

http://www.efacademy.cz/

