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1. Obsah a význam účetnictví, účetní doklady, daňová evidence
(význam a funkce účetnictví, účetní doklady a jejich druhy, náležitosti, obsah a opravy účetních
dokladů; vedení daňové evidence a její charakteristika, průběžné položky, deník, evidence v knihách,
příklad k řešení)
2. Majetek podniku a zdroje financování majetku, rozvaha, základní účtování dlouhodobého
hmotného majetku
(členění jednotlivých skupin majetku a zdrojů financování, inventarizace majetku a závazků, obsah a
funkce rozvahy; vymezení DHM, pořízení DHM, evidence a oceňování DHM, odpisy DHM, účtování,
příklad k řešení)
3. Účet, účtová osnova a účtový rozvrh, základní účtování nákladů a výnosů
(druhy účtů, charakteristika účtové osnovy, rozvahové účty, syntetická a analytická evidence,
výsledkové účty a zásady účtování, výsledovka, zjištění hospodářského výsledku, příklad k řešení)
4. Účtování na finančních účtech, základní účtování zásob
(účtování pokladní hotovosti a cenin včetně inventarizace, účtování na bankovních účtech, účtování
bankovních úvěrů, účet peníze na cestě; vymezení zásob, účetní doklady vztahující se k zásobám,
účtování způsobem A, příklad k řešení)
5. Účtování pohledávek a závazků z obchodního styku, DPH a její účtování
(účtování pohledávek za odběrateli, účtování závazků vůči dodavatelům, podstata DPH, plátce daně,
poplatník, sazby a výpočet DPH, účtování DPH, příklad k řešení)
6. Základní ekonomické pojmy.
(potřeby, statky a služby, spotřeba, výroba a výrobní zdroje firmy, hospodaření a hospodářský proces,
vzácnost, užitek, hranice výrobních možností, životní úroveň, reálná mzda)
7. Trh a tržní mechanismus
(zboží, trh a tržní subjekty, poptávka, nabídka, cena, tržní mechanismus, konkurence, nekalá soutěž)
8. Makroekonomie
(mikro- a makroekonomie, ekonomické systémy, makroekonomický koloběh, produkt, hospodářský
cyklus, inflace, nezaměstnanost)
9. Podnik a podnikání
(charakteristika podnikání a podniku, náklady a výnosy podniku, znaky podniku, založení a vznik
podniku, zrušení a zánik podniku, právní formy podnikání – živnostenské podnikání, obchodní
společnosti, státní podnik, družstvo, ostatní formy podnikání)

10. Podnikové činnosti
(druhy činností a jejich vzájemná návaznost, majetek podniku a jeho členění, zásobovací činnost,
investiční činnost, hlavní činnost, odbyt, finanční činnost, řízení a informace)
11. Personální činnost, mzdy a daně
(vznik a zánik pracovního poměru, složky mzdy, hrubá a čistá mzda, výpočet mzdy, daň ze mzdy,
sociální a zdravotní pojištění, motivace a benefity)
12. Podnik jako součást národního hospodářství
(národní hospodářství, odvětví a sektory, okolí podniku, platební styk, úvěry)
13. Finanční hospodaření podniku
(náklady, výnosy, hospodářský výsledek, finanční úřad, financování majetku a podnikových činností,
optimální struktura zdrojů, investování firem)
14. Bankovní soustava, peníze
(postavení a funkce ČNB, obchodní banky, činnost bank, funkce, podoba a vlastnosti peněz)
15. Burzy a cenné papíry
(charakteristika a podstata burz, BCPP, základní druhy a charakteristika cenných papírů, Centrální
depozitář cenných papírů)
16. Pojišťovnictví
(pojistný trh v ČR, charakteristika jednotlivých druhů pojištění pro občany a podnikatele)
17. Daně a cla
(daňová soustava, druhy daní, cla, podpora vývozu a embargo)
18. Národní hospodářství
(základní ukazatele vývoje, státní rozpočet, zásahy státu, nástroje hospodářské politiky státu)
19. Podnikání ve stravování a v hotelnictví
(podmínky podnikání ve stravování a hotelnictví, formy společného stravování, síť podniků
restauračního stravování a hotelnictví)
20. Zahájení podnikání
(podnikatelský záměr, rozpočet, marketing, SWOT analýza)

