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1. Základní ekonomické pojmy 

ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, ekonomika, podniková ekonomika, subjekty ekonomiky, potřeby, rozdělení potřeb, 

statky, služby, zboží, výrobní činitelé, hospodářský proces, fáze hospodářského procesu, hospodářská politika. 

 

2. Trh, tržní mechanismus 

trh, zboží, vývoj peněz, charakteristika peněz, inflace, deflace, nabídka, poptávka, cenová a důchodová pružnost poptávky, tržní 

mechanismus, rozdělení trhů, ideální stav trhu, výzkum trhu, průzkum trhu, podmínky na trhu, selhání trhu 

 

3. Podnikání, podnikatel, podnik 

podnikání, právní normy upravující podnikání, podnikatel, fyzická osoba, právnická osoba, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, 

podnik, identifikace podniku, druhy podniků, jednání jménem podniku, organizace a jejich členění, založení a vznik podniku, 

zrušení a zánik podniku. 

 

4. Právní formy podnikání  
právní formy podnikání, vznik, zrušení a zánik společnosti, jaké skutečnosti posuzujeme při volbě právní formy podnikání, 

- živnost, živnostenské právo, činnosti vyloučené z živnostenského podnikání, podmínky nutné k provozování živnosti, rozdělení 

živností podle předmětu podnikání a podle forem živnostenského oprávnění, činnosti živnostenského úřadu, 

- státní podnik, založení, řízení, organizační složky, příspěvkové organizace. 

- družstva, obchodní společnosti - založení, vznik, ručení, kapitál, řízení, zrušení, zánik 

 

5. Okolí podniku 

druhy okolí 

vztahy podniku k okolí podle charakteru 

vztahy podniku k dodavatelům, odběratelům, státu, bance, zaměstnancům, konkurenci, odborům 

mezinárodní okolí podniku 

 

6. Zahraniční (mezinárodní) obchod 

definice, formy zahraničního obchodu a jejich rozdělení, fáze vývozní operace, dodací podmínky, platební podmínky, hladká platba, 

dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, financování vývozu, rizika zahraničního obchodu. 

celní unie, clo, význam cel, druhy cel, celní orgány v ČR, celní pojmy – zboží Společenství, deklarant, celní prohlášení, jednotná 

celní deklarace, celní dluh, společný celní sazebník, celní území, svobodné celní pásmo, celní závěra, celní hodnota, celní režimy, 

vyměřování výše cla, celní postup při vývozu a dovozu, celní přestupky a delikty 

 

7. Financování podniku 

otázky související s financováním, faktory ovlivňující financování, zdroje financování, rozdělení zdrojů financování podle původu 

a z hlediska času, náklady, výnosy, hotovost a výsledek hospodaření, finanční analýza, ukazatele struktury, náročnosti,  

rentability, likvidity, zadluženosti, pracovního kapitálu, úrokového krytí, souhrnné hodnocení. 

finanční plánování - definice, jaké 3 kroky zahrnuje, co musíme znát při plánování fin. zdrojů, finanční vztahy podniku a okolí, 

finanční rozhodování - vnitřní a vnější faktory, cash-flow, krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování, hodnocení 

podnikatelského záměru, postup hodnocení investic, zakladatelský rozpočet 

 

8. Majetková a kapitálová struktura podniku 

rozvaha, 

oběžný a dlouhodobý majetek - rozdělení, členění oběžného a dlouhodobého majetku, charakteristika, 

vlastní a cizí kapitál - rozdělení, popis 

 

 

9. Daňová soustava  (povinné pojištění, nepřímé daně) 

význam daní, pravidla daňové soustavy, dělení daňové soustavy, poplatník, plátce, základ daně, sazba daně, 

sociální a zdravotní pojištění - struktura sociálního pojištění, správce pojištění, plátci pojištění, 

daň z přidané hodnoty, spotřební daň - plátce, poplatník, předmět daně, sazba daně, zdaňovací období. 

 

 

10. Daňová soustava  (přímé daně) 
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význam daní, pravidla daňové soustavy, dělení daňové soustavy, poplatník, plátce, základ daně, sazba daně, 

daň z příjmu FO a PO, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň silniční - plátce, poplatník, předmět daně, sazba 

daně, zdaňovací období. 

 

11. Peněžní a kapitálový trh 

finanční trh, dělení finančního trhu, 

peněžní trh - depozitní certifikáty, směnky, krátkodobé pokladniční poukázky, bankovní akcepty, šeky, 

kapitálový trh - akcie, podílové listy, obligace, hypoteční zástavní listy, deriváty CP, 

burzy 

 

12. Bankovní soustava 

typy bankovních systémů, bankovní systém v ČR, charakteristika ČNB, úkoly centrální banky, měnová politika, nástroje měnové 

politiky, mezinárodní finanční instituce 

charakteristika obchodních bank, zásady bankovních operací, pasivní bankovní operace, aktivní bankovní operace, druhy úvěrů, 

ostatní bankovní služby. 

 

13. Investiční činnost 

investiční činnost, věcné a finanční investice, členění a charakteristika dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku 

(plánování, posouzení ekonomické efektivnosti, zajištění zdrojů financování), oceňování dlouhodobého majetku, odepisování 

majetku, opotřebení majetku, evidence, reprodukce a vyřazování dlouhodobého majetku. 

 

 

14. Zásobování a logistika 

zásobování, rozdělení zásob, rychlost oběhu zásob, plánování zásob, řízení zásob – metoda ABC, normování zásob (zásoba běžná, 

pojistná, technická, dodávkový cyklus, časová norma zásob, normovaná zásoba, normativ zásob),  způsob pořizování zásob (volba 

dodavatele, uzavření smlouvy), logistika, skladování materiálu, druhy skladů 

 

 

15. Marketing a odbyt 

definice a vývoj marketingu, příprava marketingového plánu (analýza trhu, konkurence, podniku), sestavení plánu (cíle podniku, 

marketingové strategie), realizace plánu (marketingový mix), 

odbytové činnosti (skladování a zajištění prodeje), plánování odbytu, marketingové činnosti, výzkum, průzkum trhu, stimulování 

prodeje, odbytové cesty, personální zajištění prodeje, operativní činnosti odbytu (jednání s odběrateli a jejich vyhledávání, obchodně 

technické služby, expedice, fakturace, evidence a hodnocení prodeje). 

 

 

16. Výrobní činnost 

výrobní proces, členění výrobních procesů (podle stupně mechanizace, podle vyráběného množství a počtu druhů výrobků, podle 

výrobního programu, podle výstupních prvků), příprava výroby, plánování výroby, řízení výroby (normy), kalkulace, samotná 

výroba - organizace výroby (jakost, racionalizace, pracoviště, pracovní útvar, ergonomie). 

 

 

17. Řízení podniku 

pojem řízení, plánování, členění plánů, organizování, organizační struktury, řízení malých, středních a velkých podniků, vedení 

lidí - komunikace, motivace, kontrola, rozhodování, manažeři, styly řídící práce 

definice personální činnosti, plánování, získávání, výběr pracovníků, právní úkony (uzavírání pracovního poměru, skončení 

pracovního poměru), hodnocení a odměňování pracovníků, péče o pracovníky, kolektivní vyjednávání. 

 

 

18. Národní hospodářství, makroekonomie 

národní hospodářství, hospodářské sektory, ukazatelé výkonnosti ekonomiky (hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, 

národní důchod), ukazatele nezachycující, hospodářský cyklus, vztahy mezi agregátní nabídkou a poptávkou, okolí národního 

hospodářství, 

makroekonomie, ekonomické systémy, magický čtyřúhelník, hospodářský růst, nezaměstnanost, inflace. 

 

 

19. Hospodářská politika 

hospodářská politika a její cíle, vývoj ekonomických teorií, subjekty hospodářské politiky v ČR, funkce subjektů hospodářské 

politiky, nástroje hospodářské politiky - právní systém a legislativní proces, fiskální (rozpočtová) politika, měnová (monetární) 

politika, důchodová politika, zahraničně - obchodní politika, sociální politika. 

 

20. Pojišťovnictví 

pojmy - pojišťovnictví, činnost ministerstva financí, pojistitel, pojištěný, pojištění, vznik pojištění, pojistná událost (znaky), pojistné, 

pojistná doba, pojistné plnění, zajišťovna, povinné pojištění, dobrovolné pojištění - životní pojištění, neživotní pojištění, další 

subjekty finančního trhu - penzijní fondy, stavební spořitelny, kolektivní investování = investiční a podílové fondy. 


