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Téma č. 1 
     PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ – OBČANSKÝ ZÁKON, PODNIKÁNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY,  
     OBCHODNÍ KORPORACE 

- podnikání, podnikatel, podnik, obchodní firma, obchodní rejstřík, obchodní tajemství, prokura 
- právnická osoba - druhy podle právní osobnosti  
- druhy obchodních korporací, založení a vznik obchodních korporací 
- charakteristika jednotlivých obchodních korporací 

 
Téma č. 2 
    TRH A JEHO ZÁKONY 

- zboží a jeho vlastnosti, trh a jeho druhy 
- zákon nabídky a poptávky, tržní mechanismus – vzájemný vztah nabídky a poptávky 

 
Téma č. 3 
     ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ, ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ 

- živnost, podmínky jejího založení, provozovna, živnostenský rejstřík, živnostenská kontrola 
- členění živností podle živnostenského oprávnění, členění živností podle provozované činnosti 

 
Téma č. 4 

OBCHODNĚ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY 

-     co je smlouva, smlouvy pojmenované a nepojmenované 
-     vznik písemné smlouvy, náležitosti smlouvy, změny, zánik závazků 
-     kupní smlouva, smlouva o dílo, odpovědnost za škodu, reklamace 

 
Téma č. 5 

EKONOMIE JAKO VĚDA, EKONOMICKÝ SYSTÉM, HOSPODÁŘSKÝ A VÝROBNÍ PROCES, 
REPRODUKCE 

- ekonomie jako věda, její větve a problémy, ekonomické systémy 
- hospodářský proces, výrobní proces – výrobní činitelé, druhy výroby, reprodukce 

 
Téma č. 6 

EVROPSKÁ UNIE, CLO, PRÁVO EU 
- historie, současnost EU, vstup ČR do EU, orgány EU, rozpočet EU 
- clo – změny v ČR po vstupu do EU, funkce a druhy cla 
- hlavní orgány EU a jejich vztah k právním předpisům EU, primární a sekundární právo EU 

 

 
Téma č. 7 

ZÁSOBOVÁNÍ PODNIKU, ZÁSOBY JAKO SOUČÁST OBĚŽNÉHO MAJETKU,  
OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB NA SKLADĚ, INVENTARIZACE 

- podstata zásobování, charakteristika jednotlivých činností zásobovacího procesu 
- struktura zásob, oceňování zásob na skladě 
- podstata, průběh, význam inventarizace, její členění 

 



Téma č. 8 
TEORIE POTŘEB, ÚČETNÍ DOKLADY 

- potřeba, její členění, Maslowa pyramida potřeb, statky a služby, životní úroveň, její složky 
- účetní doklad, význam, členění, náležitosti účetních dokladů, oběh účetních dokladů 

 
Téma č. 9 
   FINANČNÍ TRHY, POJIŠŤOVNY, BANKOVNÍ SOUSTAVA ČR, PLATEBNÍ STYK 
            -      peněžní trhy, kapitálové trhy, burzy  

- úloha pojišťoven, povinné a dobrovolné pojištění 
- stupně bankovní soustavy v tržní ekonomice, ČNB, obchodní banky  
- platební styk hotovostní a bezhotovostní 

 
Téma č. 10  

CENA, TVORBA CENY, KALKULACE, PENÍZE 
- cena, její druhy, funkce ceny, složky ceny, metody stanovení ceny 
- kalkulace, její členění, kalkulační vzorec, kalkulační jednice, početní techniky kalkulace a jejich užití 
- historický vývoj peněz, funkce peněz 

 
Téma č. 11 

INVESTIČNÍ ČINNOST, DLOUHODOBÝ MAJETEK, ODPISY 
- investiční činnosti, druhy investic, modernizace, rekonstrukce 
- znaky dlouhodobého majetku, jeho struktura, hospodařeni s DM 
- funkce, druhy, význam odpisů, přehled jednotlivých odpisových skupin 
- metody odpisování u daňových odpisů, metody odpisování u účetních odpisů 

 
Téma č. 12 

VLASTNICKÉ PRÁVO 

- vlastnické právo, oprávnění vlastníka, nabývání vlastnického práva 
- spoluvlastnictví reálné, podílové, společné jmění manželů 
- zánik spoluvlastnictví 

 
Téma č. 13 

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY, PRACOVNÍ PRÁVO 
- vznik, trvání a zánik pracovního poměru, pracovní smlouva, dovolená na zotavenou 
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 
Téma č. 14 

DAŇOVÁ SOUSTAVA – DANĚ Z PŘÍJMŮ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MAJETKOVÉ DANĚ 
- daň, její význam, typy daní 
- daně z příjmů 
- význam a podstata daňové evidence, účetní knihy v daňové evidenci, peněžní deník 
- majetkové daně 

 
Téma č. 15 
    ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

- mzda, zásada odměňování v tržní ekonomice, mzdová soustava, formy mzdy 
- sociální a zdravotní pojištění, záloha na daň z příjmů, postup výpočtu čisté mzdy  

 
Téma č. 16 
    DĚDICKÉ PRÁVO 

-     dědická způsobilost, třídy dědiců, dědění ze zákona, závěť, dědická smlouva 
-     zřeknutí a vzdání se dědictví, vydědění 

 
 



Téma č. 17  
     TRH PRÁCE, PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU, ZÁKON O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ  

- trh práce, činnost Úřadu práce, výběr a přijímání pracovníků, přijímací pohovor 
- členění pracovníků v podniku, kvalifikace, plánování pracovníků, vzdělávání pracovníků  

 
Téma č. 18 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, UKAZATELÉ NH, STÁTNÍ ROZPOČET,  
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU 

- struktura NH 
- ukazatelé NH - HDP, HNP, hospodářský růst, nezaměstnanost, inflace, její druhy, úrovně inflace  

a jejich důsledky, státní rozpočet 
- úloha státu v tržní ekonomice, hospodářská politika, její nástroje a cíle 

 
Téma č. 19 

NÁKLADY PODNIKU, FINANCOVÁNÍ PODNIKU, VÝNOSY PODNIKU, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ,  
ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY 

- náklady, výdaje, členění nákladů, způsoby snižování nákladů 
- podstata financování, finanční zdroje 
- výnosy, příjmy, členění výnosů, způsoby jejich zvyšování 
- výsledek hospodaření, jeho druhy, rozdělení zisku, úhrada ztráty 

 
Téma č. 20 
     DAŇOVÁ SOUSTAVA - NEPŘÍMÉ DANĚ, UNIVERZÁLNÍ DAŇ 

- daň, její význam, zásady zdanění 
- nepřímé daně = plátce 
- univerzální daň, výpočet DPH, princip DPH 
- selektivní daně 
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