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1. Základní ekonomické pojmy
(ekonomie
x
ekonomika,
makroekonomie,
mikroekonomie,
potřeby,
statky,
služby – charakteristika, členění, spotřeba, výroba a výrobní faktory, hospodaření
a hospodářský proces a jeho fáze, hospodářství, vzácnost, užitek, hranice výrobních možností,
náklady obětované příležitosti, životní úroveň)
2. Trh a tržní ekonomika
(zboží, trh a jeho členění, význam trhu, tržní subjekty, poptávka, nabídka, faktory ovlivňující
poptávku a nabídku, grafické znázornění, cena, působení nabídky a poptávky na cenu, tržní
rovnováha a tržní mechanismus, konkurence a její členění)
3. Podnik a podnikání
(základní pojmy – podnik, podnikání, podnikatel, znaky podniku, druhy podniků, založení
a vznik podniku, zrušení a zánik podniku, náklady a výnosy podniku – členění, bod zvratu,
kalkulace ceny výrobku)
4. Podniky jednotlivce
(živnostenské podnikání, založení živnosti, členění živností, zákonné podmínky, živnostenský
úřad)
5. Podnikání právnických osob
(charakteristika a členění jednotlivých obchodních společností, založení, vznik, ručení, řízení,
orgány, rozdělení zisku, zrušení a zánik, družstvo, státní podnik, ostatní formy podnikání)
6. Podnikové činnosti
(hlavní činnost podniku, majetek podniku a jeho členění, zásobovací činnost podniku, odbytová
činnost podniku, investiční činnost podniku, personální činnost podniku, finanční činnost
podniku, řízení a informace)
7. Bankovnictví, pojišťovnictví a směnárenství
(bankovní soustava, centrální banka a její funkce, komerční banky a jejich funkce, bankovní
obchody aktivní, pasivní a neutrální, platební karty, nízkonákladové banky, typy úvěrů
a úvěrové smlouvy, nebankovní půjčky, pojišťovnictví – pojmy, hlavní druhy pojištění a jejich
charakteristika, pojistné plnění, pojistná smlouva, směnárenská činnost – povinnosti směnárníka)
8. Peníze a platební styk
(peníze – jejich vývoj, funkce peněz, inflace x deflace, formy peněz, hodnota peněz, ochranné
prvky bankovek, platební styk a jeho členění, přímé bankovnictví, platební karty a jejich členění,
výhody, vlastnosti, pravidla užívání)
9. Investiční rozhodování, cenné papíry a burza

(investiční rozhodování, kritéria investice, portfolio, cenné papíry – členění a charakteristika
jednotlivých druhů, burzy a jejich členění, mimoburzovní trh, burzy v České republice, burzovní
akciové indexy, středisko cenných papírů)
10. Základy marketingu
(marketing a jeho vznik, význam, vývoj, předmět a funkce, marketingové koncepce, marketingové
prostředí,
marketingový
plán,
marketingové
strategie,
marketingový
mix – výrobek a jeho životní cyklus, cena – strategie stanovení ceny a metody stanovení ceny,
distribuce, propagace, rozšířený marketingový mix)
11. Finanční analýza
(význam a cíle finanční analýzy, postup finanční analýzy, metody finanční analýzy, analýza
poměrových ukazatelů – likvidita, aktivita, rentabilita, finanční stabilita, ukazatele kapitálového
trhu a CF)
12. Daňový systém ČR
(přímé a nepřímé daně a jejich charakteristika, daňová soustava, plátce a poplatník, předmět
daně, daňové přiznání, přerozdělení daní)
13. Základy managementu
(charakteristika a vývoj managementu, manažerské funkce – plánování, organizování –
organizační struktury, komunikace (verbální a neverbální), rozhodování, motivace vč. teorie
motivace a vedení, kontrola a její funkce)
14. Hospodářská politika státu, hospodářský cyklus, inflace a nezaměstnanost
(ekonomické systémy, tržní subjekty, produkt – členění a výpočet, hospodářský cyklus, inflace a
její druhy, nezaměstnanost, magický čtyřúhelník, hospodářství České republiky, rozpočtová
soustava, hospodářská politika a její nástroje)
15. Mezinárodní obchod a mezinárodní finanční instituce
(mezinárodní obchod, otevřenost a uzavřenost ekonomik, formy mezinárodního obchodu,
mezinárodní obchod v ČR, mezinárodní finanční instituce - WTO, MMF, Světová banka, Evropská
unie)
16. Účetnictví a účetní doklady
(podstata, význam a funkce účetnictví; právní úprava; finanční a manažerské účetnictví; rozsah
vedení účetnictví; účetní zápisy; význam a druhy účetních dokladů; povinné náležitosti účetních
dokladů; vyhotovení a oběh účetních dokladů; opravy účetních dokladů; rozdíl mezi účetními a
daňovými doklady; příklad k řešení;)
17. Daňová evidence
(charakteristika daňové evidence; podnikatelské subjekty, které mohou vést daňovou evidenci;
právní úprava; rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím; daňově uznatelné a neuznatelné
příjmy a výdaje; hospodářský výsledek; evidenční knihy; obsah inventárních a skladních karet;
další způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti; příklad k řešení)
18. Rozvaha, druhy účtů a principy účtování na nich
(podstata, obsah, druhy a funkce rozvahy; bilanční princip; změny rozvahových položek; forma
účtu; druhy účtů a principy účtování na nich – podvojný zápis, počáteční stav, obraty a zůstatky
na účtech; účtování nákladů a výnosů; příklad k řešení)

19. Hotovostní a bezhotovostní placení
(účetní doklady vztahující se k pokladně; inventarizace pokladní hotovosti; účtování účetních
případů vztahujících se k pokladně; funkce účtu 261 – Peníze na cestě; účetní doklady vztahující
se k bankovnímu účtu; význam zřízení bankovního účtu pro účetní jednotku; druhy bankovních
účtů; účtování účetních případů vztahujících se k běžnému účtu; příklad k řešení)
20. Účtování dalšího krátkodobého finančního majetku
(význam, druhy a oceňování cenin; účtování o nákupu a spotřebě cenin; inventarizace cenin;
význam a druhy bankovních úvěrů; účetní doklady vztahující se k bankovním úvěrům; účtování
účetních případů vztahujících se k bankovním úvěrům; příklad k řešení)
21. Účtování zásob
(vymezení, evidence a oceňování materiálu a zboží; účtování nákupu a spotřeby materiálu;
účtování nákupu a prodeje zboží; způsob účtování A/B; inventarizace zásob; pojem a oceňování
výrobků; účtování výroby a prodeje výrobků; příklad k řešení)
22. Účtování dlouhodobého majetku
(vymezení, evidence a oceňování dlouhodobého majetku; způsoby pořízení a vyřazení
dlouhodobého majetku; účtování při pořízení a vyřazení; potřebné doklady; odpisy – podstata,
druhy odpisů, postup výpočtu a zaúčtování; příklad k řešení)
23. Zúčtování se zaměstnanci a náklady, výnosy
(vymezení pojmu mzda; výpočet mzdy; doklady pro účtování mezd; účtování mezd; účet 335 a
jeho využití; charakteristika a členění nákladů a výnosů, rozlišení pojmů příjem, výdaj a výnos,
náklad, časové rozlišení nákladů a výnosů; příklad k řešení)
24. Účetní závěrka a uzávěrka
(účetní uzávěrka – zaúčtování účetních operací na konci účetního období, zjištění hospodářského
výsledku, výpočet daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti; účetní závěrka – charakteristika,
obsah, druhy a uživatelé účetní závěrky, povinnost auditu)
25. Zúčtovací vztahy
(vymezení pojmu pohledávka a závazek; nejčastější pohledávky a závazky podniku; DPH –
podstata, plátce daně, sazby daně, způsob výpočtu, daňové doklady, zjišťování vztahu
k finančnímu úřadu z titulu DPH, účtování DPH; příklad k řešení)

