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Téma č. 1  

PODNIKÁNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY, OBCHODNÍ KORPORACE 
- občanský zákoník – úprava podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek, obchodní firma, 

obchodní rejstřík, obchodní tajemství, prokura, hospodářská soutěž, formy nekalé soutěže  
- právnická osoba - druhy podle občanského zákoníku 

- zákon o obchodních korporacích - obchodní korporace, jejich založení a vznik, druhy, 

charakteristika, zrušení a zánik, odlišnosti družstva od obchodních společností 
- ostatní formy podnikání 

 
Téma č. 2 

CENA, TVORBA CENY, MARKETINGOVÝ MIX: CENA 
- cena, její struktura, funkce ceny, druhy cen 
- tvorba ceny – kalkulace 
- cíle podniku při stanovování ceny, metody stanovení ceny, cenové triky      

 
Téma č. 3  

TRH PRÁCE, ZAJIŠŤOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ, PRACOVNÍCI V PODNIKU, 
ÚČETNICTVÍ PODNIKU 

- trh práce, Úřad práce, zajišťování a přijímání pracovníků, členění pracovníků v podniku, kvalifikace 
- právní úprava účetnictví, předmět a význam, funkce účetnictví 
- druhy účetnictví používané v tržní ekonomice, účtová osnova pro podnikatele, účetní závěrka 

 
Téma č. 4 

MAJETEK PODNIKU, ROZVAHA, FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 
- majetek podniku, jeho členění, pořízení majetku, jeho oceňování 
- struktura rozvahy, bilanční princip, změny rozvahy 
- finanční analýza podniku a její ukazatelé – kapacita podniku, produktivita práce, ukazatelé likvidity, 

zadluženosti a rentability 
 
Téma č. 5 

ZÁSOBOVÁNÍ PODNIKU, OBĚŽNÝ MAJETEK, PENÍZE  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 – ZÁSOBY, OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB NA SKLADĚ 

- podstata zásobování, činnosti zásobovacího procesu 
- normování zásob – denní spotřeba, dodávkový cyklus, běžná, pojistná a technická zásoba 
- struktura oběžného majetku, jeho pořízení, koloběh a hospodaření s oběžným majetkem 
- struktura zásob, účtování zásob, oceňování zásob na skladě, inventarizace zásob 

 
Téma č. 6 

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, FORMY MZDY, ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI 
- mzda, zásada odměňování v tržní ekonomice, mzdová soustava, formy mzdy 

- sociální a zdravotní pojištění, propočet hrubé a čisté mzdy 

- zaúčtování sociálního a zdravotního pojištění, zaúčtování hrubé a čisté mzdy zaměstnanci 
 
 
 
 
 
 



Téma č. 7 
OBCHOD, MARKETINGOVÝ MIX: Distribuce 

- obchod jako odvětví NH, jeho funkce, členění  
- společné stravování, cestovní ruch 
- přímá a nepřímá distribuce, funkce distribuce, intenzita prodeje, velkoobchod, typy maloobchodních 

jednotek 
 

Téma č. 8 
PODSTATA MANAGEMENTU, ROZHODOVÁNÍ A ORGANIZOVÁNÍ JAKO MANAŽERSKÁ FUNKCE, 
MARKETING, MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ 

- podstata managementu, představitelé, funkce manažera, úrovně manažera v podniku, styly vedení 
- podstata, postup a metody rozhodování 
- podstata organizování, organizační struktury, firemní dokumentace 
- historie, definice, podstata marketingu, představitelé  

- marketingové plánování, časové hledisko plánování, SWOT analýza, BCG analýza 
 
Téma č. 9 

DAŇ, JEJÍ VÝZNAM, DAŇOVÁ SOUSTAVA ĆR, PŘÍMÉ DANĚ -  DANĚ Z PŘÍJMŮ, MAJETKOVÉ,  
MARKETINGOVÝ MIX: Produkt  

- přímé daně = poplatník, daň, její význam 
- daně z příjmů, majetkové přímé daně  
- komplexní produkt, obal, značka, ochranná známka, životní cyklus výrobku 

 
Téma č. 10 

PODNIKÁNÍ FYZICKÉ OSOBY, DAŇOVÁ EVIDENCE  
- živnost, podmínky jejího založení, postup založení živnosti, podnikatelský záměr 
- členění živností podle živnostenského oprávnění a předmětu činnosti 
- význam a použití daňové evidence, účetní knihy používané v daňové evidenci 

 
Téma č. 11  

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ PODNIKU, FINANCOVÁNÍ PODNIKU, 
PODNIKATELSKÉ KONCEPCE 

- náklady, jejich členění, výnosy, jejich členění, výsledek hospodaření, rozdělení zisku, úhrada ztráty 
- podstata financování, druhy financí 
- podnikatelské koncepce 

 
Téma č. 12 

ODPISY, MARKETINGOVÝ MIX: Propagace 
- charakteristika majetku, který ze zákona o dani z příjmů podléhá odpisování, druhy opotřebení DM 
- odpisy, význam, druhy odpisů, metody odpisování, jejich propočet, zaúčtování odpisů, účet oprávky 
- propagace, nástroje propagačního mixu, reklama, podpora prodeje 

 
Téma č. 13 

TEORIE POTŘEB, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, DRUHY ÚČTŮ POUŽÍVANÉ V PODVOJNÉM ÚČETNICTVÍ 
- potřeba, její členění, Maslowa pyramida potřeb, uspokojování potřeb, životní úroveň a její složky 
- členění účtů z hlediska druhů, obsahu, zásada podvojnosti a souvztažnosti, schéma jednotlivých účtů 

 
Téma č. 14 

TRH A JEHO MECHANISMUS, ÚČETNÍ DOKLADY 
- zboží a jeho vlastnosti, trh a jeho druhy 
- zákon nabídky a poptávky, vzájemný vztah nabídky a poptávky 
- podstata a význam účetních dokladů, druhy účetních dokladů, jejich náležitosti  

 
 
 
 
 



Téma č. 15 
EKONOMIE JAKO VĚDA, HOSPODÁŘSKÝ PROCES, VÝROBNÍ PROCES 

- ekonomie jako věda, její větve, základní ekonomické problémy, ekonomické systémy 
- jednotlivé činnosti hospodářského procesu, jednotlivé části výrobního procesu, výrobní činitelé 
- práce, její druhy, dělba práce, specializace, reprodukce 

 
Téma č. 16 

INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU, DLOUHODOBÝ MAJETEK PODNIKU,  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK  

- podstata investiční činnosti, druhy investic, modernizace, rekonstrukce 
- struktura dlouhodobého majetku, hospodaření s dlouhodobým majetkem, reprodukce  
- účtování pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 

  
Téma č. 17 

ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY, ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 - ZÁVĚRKOVÉ ÚČTY  
- vznik, trvání a zánik pracovního poměru, pracovní smlouva, pracovní doba, dovolená na zotavenou 
- BOZP, odpovědnost  
- Počáteční účet rozvážný, Konečný účet rozvážný, jejich použití 
- účet zisku a ztrát 

 
Téma č. 18 

TYPY DANÍ, ZÁSADY ZDANĚNÍ, DAŇOVÁ SOUSTAVA - NEPŘÍMÉ DANĚ 
PRINCIP DPH, ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 – PROPOČET A ZÚČTOVÁNÍ DPH 

- typy daní, zásady zdanění, nepřímé daně = plátce 
- univerzální daň – DPH, princip DPH, propočet DPH, její zaúčtování 
- selektivní daně 

 
Téma č. 19 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, UKAZATELÉ NH, STÁTNÍ ROZPOČET 
      HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU, EVROPSKÁ UNIE, CLO 

- struktura NH 
- ukazatelé NH - HDP, HNP, ekonomický růst, nezaměstnanost, inflace, státní rozpočet 
- úloha státu v tržní ekonomice, hospodářská politika, její nástroje a cíle 
- historie, současnost EU, vstup ČR do EU, orgány EU, rozpočet EU, clo 

 
Téma č. 20 

FINANČNÍ TRHY, BANKOVNÍ SOUSTAVA ČR, POJIŠ´TOVNY, PLATEBNÍ STYK 
- peněžní trhy – druhy, kapitálové trhy – druhy, burzy – znaky, druhy, burzy v ČR, úloha pojišťoven 
- stupně bankovní soustavy v tržní ekonomice, ČNB, obchodní banky, rozdíl mezi úrokem a RPSN 

- platební styk hotovostní a bezhotovostní 
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