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1. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek
(charakteristika a členění dlouhodobého majetku, oceňování, účtování o pořízení různými
způsoby včetně záloh, odepisování dlouhodobého majetku, vyřazení, příklad k řešení)
2. Účtová třída 1 – zásoby
(charakteristika a členění zásob, oceňování, účtování o pořízení, o spotřebě a prodeji zásob,
způsob A a způsob B účtování zásob, příklad k řešení)
3. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
(charakteristika jednotlivých složek, doklady pro účtování, specifika účtování na účtu 211,
221, 231 a 261, účtování záloh vyplácených z pokladny, ceniny a princip jejich účtování,
příklad k řešení)
4. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy
(charakteristika účtů 311 a 321, účtování o přijatých a poskytnutých provozních zálohách,
účtování daní, příklad k řešení)
5. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
(základní pojmy z oblasti mzdového účetnictví, výpočet a účtování mezd, účet 335 a jeho
využití, příklad k řešení)
6. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky
(charakteristika jednotlivých účtů a princip účtování na nich, účtování o rozdělení zisku a o
úhradě ztráty, využití účtu 491, příklad k řešení)
7. Účtová třída 5 a 6 – náklady a výnosy
(pojem, členění, rozdíl mezi náklady/výdaji a výnosy/příjmy a význam pro účetnictví, pravidla
účtování nákladů a výnosů včetně časového rozlišení, hospodářský výsledek a jeho zjišťování
v účetnictví, příklad k řešení)
8. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty
(využití a funkce účtů 701, 702 a 710, účetní uzávěrka - fáze a charakteristické operace
účtované na konci účetního období, zjištění účetního hospodářského výsledku, zjištění
daňového základu, bilanční kontinuita, účetní závěrka – charakteristika, rozsah, uživatelé
informací, povinnost auditu, příklad k řešení)
9. Obsah a význam účetnictví, účetní doklady, daňová evidence
(funkce účetnictví, právní úprava, účetní doklady – členění, opravy, archivace, účet a jeho
podstata, rozvaha – funkce, sestavení, účetní technika, způsoby evidence podnikatelské
činnosti, příklad k řešení)

10. Operace účtované na konci účetního období
(dohadné položky, opravné položky, rezervy, dotace – podstata, členění, principy účtování,
zjišťování hospodářského výsledku v účetnictví, časové rozlišení nákladů a výnosů, příklad
k řešení)
11. Základní ekonomické pojmy
(makroekonomie, mikroekonomie, potřeby, statky, služby – charakteristika, členění, výrobní
faktory, hospodářský proces a jeho fáze, hranice produkčních možností, životní úroveň)
12. Trh a tržní ekonomika
(trh a jeho členění, tržní subjekty, poptávka, nabídka, faktory ovlivňující poptávku a nabídku,
grafické znázornění, cena, tržní rovnováha a tržní mechanismus, konkurence)
13. Podniky jednotlivce
(živnostenské podnikání, členění živností, zákonné podmínky, povinnosti podnikatele,
provozovna, zastupování podnikatele, podnikatelský plán)
14. Podnikání právnických osob
(charakteristika a členění jednotlivých obchodních společností, založení, vznik, ručení, řízení,
orgány, rozdělení zisku, zrušení a zánik, neziskový sektor, zvláštní formy podnikání)
15. Podnikové činnosti
(majetek podniku a zdroje financování majetku, zásobovací činnost - plánování zásob, výběr
dodavatele, nákup, skladování, výdej zásob do výroby, doklady, investiční činnost, odbytová
činnost, finanční činnost)
16. Personalistika a zákoník práce
(personální činnost podniku – plánování, získávání, výběr, odměňování a hodnocení
zaměstnanců, systémy vzdělávání a péče o zaměstnance, pracovněprávní vztahy mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem – vznik, změna a zánik, pojmy ze zákoníku práce)
17. Základy marketingu
(předmět a význam marketingu, marketingové koncepce, marketingový mix – výrobek, cena,
distribuce, propagace, životní cyklus výrobku, marketingové prostředí, marketingový plán,
rozšířený marketingový mix)
18. Základy managementu
(vymezení pojmu, podstata a vývoj managementu, členění managementu – top
management, provozní management, operační management, styly řízení, manažerské
funkce, organizační struktury)
19. Finanční analýza a financování podniku
(podstata, význam a cíle finanční analýzy, uživatelé finanční analýzy, základní finanční výkazy,
postup při finanční analýze, ukazatele finanční analýzy, financování podniku – pojem, hlavní
úkoly finančního managementu podniku, náklady a výnosy podniku, analýza bodu zvratu)

20. Bankovnictví a pojišťovnictví
(bankovní soustava, centrální banka, komerční banky, bankovní obchody aktivní, pasivní a
neutrální, pojišťovnictví – pojmy, hlavní druhy pojištění a jejich charakteristika)
21. Peníze a platební styk
(vývoj, členění, měření peněz v ekonomice, služby bank v oblasti platebního styku
hotovostního a bezhotovostního, platební karty, zahraniční platební styk a jeho specifika)
22. Cenné papíry a burza
(cenné papíry – členění a charakteristika jednotlivých druhů, burzy a jejich členění, burzy
v České republice, burzovní indexy)
23. Daňový systém ČR
(pojmy z oblasti daní, přímé a nepřímé daně a jejich charakteristika, celnictví)
24. Národní hospodářství a hospodářská politika státu
(charakteristika a členění, hodnocení úrovně národního hospodářství – makroekonomické
ukazatele, hospodářská politika státu a její cíle, magický čtyřúhelník, hospodářský cyklus a
jeho fáze)
25. Mezinárodní ekonomická integrace
(mezinárodní obchod, protekcionismus, mezinárodní finanční instituce - WTO, MMF, Světová
banka, Evropská unie - historie, důvody vzniku, význam, orgány, rozpočet, měnová unie)

