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1. Základní ekonomické pojmy 

(Makroekonomie, mikroekonomie, ekonomika a ekonomie, vztah k ostatním společenským 

vědám, základní ekonomická otázka a ekonomické systémy, potřeby, statky, služby – pojem a 

členění, hospodářský proces – pojem a členění, výrobní faktory – pojmy a jejich ocenění, 

výrobek, specializace, kooperace) 

 

2. Podstata fungování tržní ekonomiky 

(Pojem trh, subjekty trhu, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, tržní cena, graf nabídky, graf 

poptávky, tržní rovnováhy, možnosti ovlivnění nabídky a poptávky – uveďte příklady z praxe, 

pojmy substitut, komplement, vysvětlete a jmenujte několik příkladů, trh výrobních faktorů, 

finanční a kapitálový trh) 

 

3. Národní hospodářství a EU 

(Pojem národní hospodářství, členění národního hospodářství – sféry, odvětví – stručně uveďte, 

do které sféry je zařadíte, rozdíl ziskový a neziskový sektor, základní ekonomická otázka a 

ekonomické systémy, uveďte příklady současných ekonomických systémů, úloha státu 

v různých ekonomických systémech – jak se projevuje?, hodnocení úrovně národního 

hospodářství, nezaměstnanost, inflace, konkurence dokonalá, nedokonalá, integrace ČR do EU) 

 

4. Hospodářská politika státu 

(Pojem hospodářská politika, subjekty a členění hospodářské politiky, fiskální politika - jak 

hodnotíte státní rozpočet v ČR?, měnová politika – přímé a nepřímé nástroje, důchodová a 

sociální politika, zahraničně obchodní politika) 

 

5. Podnikání podle živnostenského zákona 

(Charakteristika - právní formy podnikání, osobnost podnikatele, fyzická osoba, vznik, změny 

a zánik živnosti, majetek a kapitál podniku, plná moc, prokura, výhody a nevýhody podnikání 

jednotlivce, podmínky udělení živnostenského oprávnění - ŽO, náležitosti ŽO, členění živností, 

živnostenský rejstřík) 

 

6. Obchodní korporace – osobní obchodní společnosti 

(Charakteristika - právní formy podnikání, právnická osoba, založení, vznik, změny, zrušení, 

zánik osobní obchodní společnosti, členění obchodních společností, charakteristika osobních 

obchodních společností, výhody a nevýhody, obchodní rejstřík, vklady, základní kapitál, státní 

podnik) 

  



 

7. Obchodní korporace – kapitálové obchodní společnosti 

(Charakteristika - právní formy podnikání, právnická osoba, založení, vznik, zrušení, změny, 

zánik kapitálové obchodní společnosti, charakteristika kapitálových obchodních společností, 

výhody a nevýhody, vklady, základní kapitál, společenská smlouva, družstvo) 

 

8. Obchodní závod a činnosti zajišťující jeho provoz 

(Postup vzniku obchodního závodu, povinnosti podnikatele, průzkum trhu, podnikatelský 

záměr, rozpočet, zásobovací činnosti – plánování zásob, doba obratu zásob, počet obrátek, 

investice – výrobní kapacita, personalistika, odbyt, účetnictví, podnikatelská etika) 

 

9. Investiční činnost – dlouhodobý majetek (DM) 

(Pojem majetek a DM, členění majetku a DM, pořízení, ocenění, opotřebení, odpisy, odpisový 

plán, metody odepisování, oprávky, zůstatková cena, příčiny vyřazení, opravy a údržba, 

možnosti financování, evidence, inventarizace DM, výrobní kapacita) 

 

10. Zásobovací činnost – oběžný majetek (OM) 

(Pojem majetek a OM, členění a koloběh OM, pořízení, ocenění při pořízení a při výdeji ze 

skladu, plánování zásob, nákup zásob, zásady skladování zásob, evidence a inventarizace zásob, 

normy zásob, financování zásob) 

 

11. Personální činnost – mzda 

(Pojem personalistika, získávání a motivace zaměstnanců, plánování počtu a struktury 

zaměstnanců, kvalifikace, rekvalifikace, odbory, pojem mzda, plat, pracovní doba, druhy a 

formy mzdy, základní a pohyblivé složky mzdy, schéma výpočtu mzdy, povinné srážky ze mzdy 

- sazby, co ovlivňuje výši mzdy, pojmy minimální, reálná, hrubá a čistá mzda, jaké povinnosti 

má zaměstnavatel při výplatě mzdy zaměstnanci?) 

 

12. Personální činnost – pracovní poměr 

(Pojem zaměstnanec a zaměstnavatel, práva a povinnosti vyplývající z pracovně-právního 

vztahu, pojem BOZP – uveďte příklady z praxe, pojem pracovní poměr, vznik, změny a zánik 

pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, dovolená, práce přesčas, odpovědnost za 

škody při výkonu práce, odpovědnost zaměstnavatele, dohoda o provedení práce, dohoda o 

pracovní činnosti, co ovlivňuje výši daně z příjmů zaměstnance?) 

 

13. Subjekty finančního trhu – povinné a komerční pojištění 

(Pojem pojišťovnictví, příčiny vzniku, pojistná rizika, základní pojmy – pojišťovna, zajišťovna, 

pojistitel, pojistník, pojistné riziko, pojistné, pojistné plnění, náležitosti pojistné smlouvy, druhy 

členění pojišťovnictví, druhy povinného a komerčního pojištění stručně charakterizujte, vazba 

povinného pojištění na SR, uveďte příklady subjektů, které dle platné legislativy nemusí hradit 

povinné pojištění) 

 

14. Hospodaření a financování obchodního závodu 

(Pojmy náklady - výdaje a výnosy - příjmy podnikatele, jejich členění, možnosti snížení popř. 

zvýšení, pojem aktivace, výsledek hospodaření podniku, maximalizace zisku, minimalizace 

ztráty, vývoj výsledku hospodaření z hlediska doby podnikání – zdůvodněte, pojem cena a její 

tvorba, kalkulace ceny, vliv nákladů, výnosů a konkurence na výši ceny, pojem financování 

podniku, zásady financování činnosti podniku, zdroje financování, financování DM a OM, 

finanční investice) 



 

15. Subjekty finančního trhu - ČNB 

(Pojem banka, peníze – vznik, ochranné prvky, měna, valuty, devizy, bankovní soustava, zásady 

bankovní činnosti, význam a úkoly centrální banky, nástroje centrální banky, jaké je postavení 

centrální banky v ČR? Jakou část hospodářské politiky ČNB ovlivňuje a jak?) 

 

16. Subjekty finančního trhu – obchodní banky 

(Pojem bankovní soustava, význam obchodních bank, charakterizujte operace obchodních bank 

– aktivní a pasivní, jmenujte některé obchodní banky v ČR, vztah obchodních bank k centrální 

bance, smlouva o založení bankovního účtu, úvěrová smlouva, výsledek hospodaření 

obchodních bank) 

 

17. Daňová soustava 

(Pojem daň, daňová soustava, základní pojmy – plátce, poplatník, předmět daně, správce daně, 

daňové přiznání, zdaňovací období, jmenujte a charakterizujte přímé a nepřímé daně, význam 

daní pro stát, rozdíl mezi zjednodušeným a běžným daňovým dokladem, poplatky, které daně 

jsou majetkové, které selektivní?) 

 

18. Platební styk  

(Pojem platební styk, členění, peníze -vznik a funkce, měna, valuty, pokladna podnikatele, šeky, 

směnky, poštovní poukázky, výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů, bankovní účet 

podnikatele, devizy, devizový účet, devizový kurz, smlouva o vedení bankovního účtu, 

elektronické bankovnictví, nástroje bezhotovostního platebního styku, jaký je rozdíl mezi 

příkazem k úhradě a k inkasu, inventarizace peněžních prostředků) 

 

19. Marketing 

(Pojem marketing, vývojové koncepce, metody marketingového výzkumu, marketingový mix 

4P, životní cyklus výrobku, navrhněte průzkum trhu vámi vybraného výrobku, vztah mezi 

nekalou hospodářskou soutěží a propagací) 

 

20. Marketing 

(Pojem management a jeho historie, profil a vlastnosti manažera, styly řídící práce, autorita 

manažera, motivace a její nástroje, plánování, řízení, organizování a kontrola) 
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