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1. Základní ekonomické pojmy – pojem ekonomie, ekonomika, základní ekonomické otázky, 

dělení ekonomie, lidské potřeby, Maslowova teorie potřeb, statky, služby – jejich dělení   

 

2. Výroba a výrobní proces – výrobní faktory, pojmy – nedokončená výroba, polotovar, výrobek, 

zboží, výrobní proces, obalové hospodářství  

 

3. Dlouhodobý majetek – charakteristika dlouhodobého majetku, druhy, způsoby pořízení a 

oceňování, evidence, odepisování a vyřazení dlouhodobého majetku, inventarizace majetku 

 

4. Oběžný majetek – druhy oběžného majetku, oceňování oběžného majetku, koloběh oběžného 

majetku, evidence, doba obratu, počet obrátek, způsoby financování oběžného majetku 

 

5. Náklady a výnosy podniku - členění  nákladů a výnosů z různých hledisek, křivky nákladů a 

výnosů, rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady, vliv nákladů na hospodaření firmy 

 

6. Živnostenské podnikání – podnikání fyzických osob -  právní normy, všeobecné a zvláštní 

podmínky podnikání, druhy živností, povinnosti podnikatelů, podnikatelský záměr – jeho obsah 

a účel 

 

7. Personální činnost podniku  - pracovníci podniku, získávání a plánování pracovníků, vznik a 

zánik pracovního poměru, péče o pracovníky, náležitosti pracovní smlouvy, dohody mimo 

pracovní poměr, problematika úřadu práce 

 

8. Hospodářský výsledek – druhy hospodářského výsledku, transformace účetního 

hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daně z příjmů, rozdělení zisku, financování 

podniku ze zisku 

 

9. Daňová soustava – charakteristika přímých daní – základní daňové pojmy – poplatník, plátce, 

správce daně, daňové období, splatnost daně, daňová přiznání. Daň z příjmů fyzických a 

právnických osob, majetkové daně  

 

10. Daňová soustava – charakteristika nepřímých daní – DPH, spotřební daně – způsoby výpočtu 

daně, termíny daňových přiznání a splatnost daně, význam nepřímých daní pro státní rozpočet 

 

11. Bankovní soustava ČR – vývoj bankovnictví, první a druhý stupeň bankovního systému. ČNB 

-  její úloha a nástroje. Obchodní banky – druhy obchodních bank, pasivní bankovní operace – 

rozdělení a příklady 

 

12. Mzdy, mzdová problematika – mzdy, charakteristika, právní úprava, druhy mezd, složky 

mzdy – základní a pohyblivé, výpočet mzdy, zdanění mezd, srážky ze mzdy 

 

13. Trh, tržní ekonomika – ekonomické historické systémy, ekonomický systém v ČSSR před 

rokem 1989 a současný ekonomický systém v ČR. Tržní ekonomika – subjekty tržní ekonomiky 

- základní vztahy mezi domácnostmi, firmami a státem 

 

 

14. Bankovní úvěry – podstata a druhy úvěrů, postup při žádosti o úvěr a poskytnutí úvěru, zajištění 

úvěru a bonita klienta, RPSN a úroková sazba, využití úvěrů v podnikatelské praxi, bankovní 

služby 

 



15. Obchodní korporace  - druhy obchodních korporací, založení a vznik korporace, společenská 

smlouva a zakladatelská listina, řízení a orgány korporací, srovnání jednotlivých druhů 

korporací  

 

16. Finanční trhy – peněžní trh, kapitálový trh cenných papírů, obchodování s cennými papíry, 

akcie, obligace, směnky, portfolio cenných papírů, druhy cenných papírů, burza cenných papírů 

 

17. Trh - charakteristika nabídky, poptávky – význam a dělení trhů, nabídka a poptávka - křivky, 

vlivy působící na nabídku a poptávku, tržní cena, rovnováha na trhu, tržní selhání 

 

18. Národní hospodářství – sféry národního hospodářství, ukazatelé hodnotící úroveň národního 

hospodářství - hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost. Šedá a černá ekonomika, 

hospodářský cyklus 

 

19. Mezinárodní obchod a celní politika – význam a formy zahraničního obchodu, rizika 

obchodování se zahraničím, zahraniční bilance, zahraniční politika – protekcionismus a 

liberalismus. Celní politika – pojmy clo, celní území, celní deklarace, rizika obchodování se 

zahraničím 

 

20. Pojišťovnictví – význam, účel, formy, komerční a zákonné pojištění, pojištění osob a majetku. 

Pojmy - pojištění, pojištěný, pojistitel, pojistná částka, pojistná událost, pojistné plnění 

 

21. Financování podniku – účel a druhy financování, financování z vlastních a cizích zdrojů, 

běžné a mimořádné financování, zvláštní formy financování, ukazatelé finanční analýzy 

 

22. Kalkulace a cena – základní kalkulační pojmy, druhy kalkulací, význam a použití kalkulací, 

metody výpočtu. Cena a cenová politika – cena, význam pro podnik, nákladová tvorba ceny, 

tvorba ceny přirážkou. Vliv ceny na hospodaření podniku, způsoby tvorby ceny, obchodní triky 

 

23. Logistika – obchodní logistika, pět pravidel logistiky, volba dodavatele, způsoby dopravy, 

účastníci distribučního řetězce, zásady skladování, typy skladů, normování zásob, metody řízení 

zásobování např. Just in time, metoda ABC 

 

24. Konkurence – postavení podniků na trhu, dokonalá a nedokonalá konkurence, druhy 

nedokonalé konkurence, stát a regulace monopolů, hospodářská soutěž a formy nekalé soutěže 

 

25. Hospodaření a hospodářský proces – hospodářský proces (výroba, rozdělování, 

přerozdělování, směna a spotřeba). Hospodářská politika státu -  nositelé a cíle hospodářské 

politiky, monetární a fiskální politika státu. Státní rozpočet – příjmová a výdajová stránka, 

vyrovnaný, přebytkový a schodkový státní rozpočet 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Eva Vanišová  13. 9. 2021 

 


