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Podstata fungování tržní ekonomiky (podstata fungování tržní ekonomiky, základní ekonomické
otázky, zákony trhu, tržní mechanismus)
Podnikání jako základ tržní ekonomiky (podnikatelský záměr, právní formy podnikání, výsledek
hospodaření)
Podnikání FO – živnosti (všeobecné a zvláštní podmínky potřebné pro získání živnosti, živnosti
ohlašovací, koncese)
Podnikání PO – obchodní korporace (vklad, ručení, řízení, rozdělení zisku)
Financování podniku (vlastní a cizí zdroje financování podniku)
Majetek podniku (podrobné rozdělení oběžného a dlouhodobého majetku podniku, způsoby pořízení,
zdroje financování, oceňování)
Odpisy dlouhodobého majetku (význam odpisů, účetní a daňové odpisy, příklad)
Zásobovací činnost (úkoly zásobovací činnosti v podniku, podrobné členění oběžného majetku, druhy
zásob)
Prodejní činnost (náležitosti běžné kupní smlouvy, realizace dodávky – doklady, závady v plnění
kupních smluv, ochrana spotřebitele)
Pracovní právo (vznik pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, změny
pracovního poměru podle ZK, ukončení pracovního poměru, podmínky pracovního poměru stanovené
zákonem, kolektivní smlouva)
Personální činnost podniku, zákonná úprava pracovních podmínek (úkoly personální činnosti,
evidence, ZP)
Odměňování za práci (druhy mezd, složky mzdy, příklad)
Daňová soustava (daně přímé a nepřímé)
Pojišťovnictví (zákonné a komerční pojištění)
Vývoj marketingových koncepcí, současný marketing
Marketingový mix (nástroje marketingového mixu)
Management (vývoj směrů řízení, styly řízení, funkce)
Česká národní banka a její úloha v NH (úkoly NB, inflace)
Obchodní banky, služby OB (nejběžnější služby OB)
Aktivní a pasivní operace OB (vklady a úvěry)
Národní hospodářství (subjekty NH, hospodářský cyklus)
Národní hospodářství, magický čtyřúhelník
Cenné papíry (CP peněžního a kapitálového trhu, burzy)
Osobní finance (rozpočet, majetek a závazky)
Evropská unie (historie, orgány, společný trh, cíle)
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