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1  Základní ekonomické pojmy: potřeby, uspokojování potřeb, životní úroveň, výrobní faktory, 

hospodaření a efektivnost, dělba práce, kooperace, specializace. 
 
2  Trh, tržní mechanismus, výsledek hospodaření: definice a rozdělení trhu, nabídka a poptávka, zákon 

nabídky a poptávky, zjištění výsledku hospodaření, rozdělení nákladů a výnosů. 
 
3  Podnikání, obchodní společnosti: definice podnikání, zákony upravující podnikání, výhody a nevýhody 

podnikání, druhy obchodních společností, založení a vznik FO, PO, zánik a zrušení podniku.  
 
4  Oběžný majetek, logistika: definice, charakteristika, koloběh a rozdělení OM, pořízení a evidence 

materiálu, druhy zásob, optimální zásoba, celková zásoba, metody řízení zásob. 
 
5  Dlouhodobý majetek: charakteristika, rozdělení, vstupní cena, technické zhodnocení, opotřebení, 

odepisování, evidence, způsoby pořízení, péče o majetek, způsoby vyřazení majetku.  
 
6  Zaměstnanci podniku a odměňování: skupiny zaměstnanců, získávání zaměstnanců, vznik pracovního 

poměru, náležitosti pracovní smlouvy, péče o zaměstnance, evidence zaměstnanců, ukončení 
pracovního poměru, mzda, složky hrubé mzdy, čistá mzda, mzda k výplatě, výpočty mezd.  

 
7  Národní hospodářství: definice, subjekty, členění NH, znázornění koloběhu ekonomiky, charakteristika 

jednotlivých etap hospodářského procesu, hranice produkčních možností, monopol, oligopol, státní 
rozpočet. 

 
8  Ukazatelé hodnocení národního hospodářství: magický čtyřúhelník, charakteristika jednotlivých 

ukazatelů. 
 
9 Mezinárodní obchod, celnictví: důvody existence MO, opatření v MO, Evropská unie, definice, funkce 

cla, druhy cel, právní normy upravující celnictví, celní sazby, organizace celnictví, celní řízení, proclení 
při vývozu, proclení při dovozu.   

 
10  Finanční trh: naturální směna, definice, funkce a formy peněz, definice a rozdělení finančního trhu, 

instituce působící na finančním trhu, definice, znaky a druhy burz. Cenné papíry - definice, nominální a 
tržní hodnota, listinné a zaknihované CP, rozdělení CP a charakteristika jednotlivých druhů. 

 
11  Bankovnictví: bankovní soustava ČR, ČNB, obchodní banky – aktivní a pasivní operace, služby bank. 

 
12  Pojišťovnictví: charakteristika, druhy pojištění, spoření na penzi, stavební spořitelny. 
 
13  Daňový systém, přímé daně – majetkové: zařazení daní v daňové soustavě, charakteristika jednotlivých 

přímých daní majetkových – správce daně, předmět daně, základ daně, sazby daně, plátce a poplatník, 
zdaňovací období, daňové přiznání a placení daní. 

 
14 Daňový systém, přímé daně – důchodové: zařazení daní v daňové soustavě, charakteristika 

jednotlivých přímých daní důchodových – správce daně, předmět daně, základ daně, sazby daně, 
plátce a poplatník, zdaňovací období, daňové přiznání a placení daní, výpočty. 

 
15  Daňový systém, nepřímé daně: zařazení daní v daňové soustavě, charakteristika jednotlivých 

nepřímých daní - správce daně, předmět daně, základ daně, sazby daně, poplatník, plátce, daňová 
přiznání, placení daní, daňové doklady, výpočty. 

       
16 Finanční řízení podniku: nástroje finančního řízení, kalkulace úplných nákladů, jednotlivé kalkulační 

metody, kalkulace neúplných nákladů, bod zvratu, výpočty. 
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17 Výroba: definice výroby, výrobní procesy, typy výroby dle závislosti na objemu produkce, výrobní 
program firmy, příprava výroby, plánování výroby, kontrola výroby, jakost, ekologické aspekty výroby. 

 
18  Neziskový sektor, obchod, služby: definice a členění neziskových organizací, charakteristika služeb, 

charakteristika obchodu jako odvětví, velkoobchod, maloobchod, průběh obchodní činnosti. 
 

19 Prodejní činnost podniku: charakteristika prodejní činnosti, průběh prodejní činnosti při prodeji v ČR, 
obchodní případ při prodeji mimo ČR, sjednání kupní smlouvy, dodací a platební podmínky.  

 
20  Hospodářská politika státu - vnitřní měnová politika, fiskální politika, sociální politika, vnější měnová 

politika, hospodářský cyklus. 
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