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01. 4G 

Tržní ekonomika 

 Zboží, trh, nabídka, poptávka, rovnovážná cena, tržní subjekty. Základní ekonomické otázky a 

 ekonomické systémy. Konkurence. Hospodářská soutěž. 

 

02. 4G 

Živnostenské podnikání 

 Pojem, členění, podmínky provozování živnosti, potřebné doklady. 

 

03. 4G 

Obchodní korporace 

 Založení a vznik, zrušení a zánik. Osobní a kapitálové obchodní společnosti. Družstva. 

 

04. 4G 

Hlavní činnost podniku 

 Výroba - charakteristika a její členění. Příprava výroby, plán výroby, průběh. Obchod. Služby. 

 

05. 4G 

Zásobovací činnost 

 Zásoby. Plánování nákupu. Výběr dodavatele. Normy zásob. Skladování zásob. Výdej zásob ze 

 skladu do výroby. 

 

06. 4G 

Investiční činnost 

 Charakteristika investiční činnosti, dlouhodobý majetek, jeho pořízení, modernizace, rekonstrukce, 

 oprava, údržba. Opotřebení, odpisy. Výrobní kapacita a časový fond. Finanční řízení podniku.  

 

07. 4G 

Personální činnost 

 Získávání pracovníků. Péče o pracovníky. Odměňování. Mzda a její výpočet. 

 

08. 4G 

Marketing 

 Marketing - pojem, koncepce, cíle, strategie. Marketingový mix - produkt, cena, distribuce, 

 propagace. Marketingový výzkum.  

 

09. 4G 

Finanční trh 
 Struktura finančních trhů. ČNB. Komerční banky. Pojišťovnictví. Cenné papíry krátkodobé a 

 dlouhodobé. Burza a RM systém. 

 



10. 4G 

Management 
Management - pojem, styly řídící práce, vlastnosti manažera, manažerské funkce (plánování, 

organizování, výběr pracovníků a jejich hodnocení, vedení a kontrola). 

 

11. 4G 

Hospodaření podniku 

Náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, zjišťování hospodářského výsledku. Rozdělení zisku, 

úhrada ztráty. 

 

12. 4G  

Účetní dokumentace 

Účetní doklady, jejich náležitosti, druhy. Rozdíl mezi hospodářskou operací a účetním případem. 

Opravy účetních dokladů. Druhy účetních dokladů, členění podle místa vzniku, podle počtu 

zaznamenaných operací. Oběh účetních dokladů. Způsoby číslování, kdo provádí věcnou a formální 

kontrolu správnosti. Na libovolně zvoleném účetním dokladu předveďte znalost povinných náležitostí. 

Pojem předkontace, archivace a skartace. 

 

13. 4G 

Rozvaha 

Majetek podniku a jeho zdroje financování. Druhy rozvah, funkce. Rozvahový okamžik. Členění aktiv 

a pasív. Změny rozvahových stavů. 

 

14. 4G  

Finanční účty 

Charakteristika finančních účtů - třída 2. Nejdůležitější účty - 211, 213, 221, 231, 261 - názvy a náplň. 

Podrobně vysvětlete význam účtu peníze na cestě. 

 

15. 4G 

Zúčtování s dodavateli a odběrateli 

Charakteristika účtů 3. účtové třídy. Pojmy pohledávky a závazky - uveďte konkrétní příklady. Zálohy 

přijaté a poskytnuté. Kurzové rozdíly při úhradách pohledávek a závazků se zahraničím. Zúčtování 

DPH. 

 

16. 4G  

Majetek – zásoby 

Pojem zásoby, druhy zásob. Způsoby pořízení zásob, oceňování zásob na vstupu na sklad. Význam 

účtů pořízení zásob. Kdy používáme ocenění reprodukční cenou a vlastními náklady? Metody FIFO a 

váženého aritmetického průměru. Inventarizační rozdíly – manko do normy, nad normu, přebytek. 

Způsoby účtování zásob – A, B. 

 

17. 4G  

Majetek – dlouhodobý majetek 

Pojem dlouhodobý majetek. Způsoby pořízení. Oceňování DM. Význam účtů 04 - Pořízení 

dlouhodobého majetku. Účetní a daňové odpisy. Způsoby vyřazení DM. 

  



 

18. 4G 

Zúčtování se zaměstnanci 

Mzdová evidence, obsah a uchovávání mzdových listů. Význam účtů 521 - Mzdové náklady a 522 - 

Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti, 331 - Zaměstnanci a 366 - Závazky ke 

společníkům a členům družstva ze závislé činnosti, 336 - Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění. Postup výpočtu mzdy. 

 

19. 4G  

Náklady 

Charakteristika a členění nákladů. Čím se liší náklad od výdaje. Účtování nákladů. Vysvětlete 

účtování na účtech 501 a 504 ve vazbě ke zvolenému způsobu účtování zásob A nebo B. Uveďte 

příklady daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Jak rozumíte pojmům – aktivace, změna stavu 

vnitropodnikových zásob – význam účtů skupiny 58x. Význam účtů 562 a 563. 

 

20. 4G  

Výnosy 

Charakteristika a členění výnosů. Čím se liší pojem výnos a příjem. Účtování výnosů. Vysvětlete 

účtování na účtech 601, 602 a 604 u plátců a neplátců DPH. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu. Smluvní pokuty a úroky z prodlení při prodeji. Význam účtů 662 a 663. 
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