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SEZNAM TÉMAT 

1. Tržní ekonomika 
- předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, potřeby, statky a služby, 
výrobní faktory, hospodářský proces, tržní mechanismus. 

2. Podnikání podle Živnostenského zákona 
- definice živností, subjekty oprávněné k provozování živnosti, odpovědný zástupce, 
rozdělení živností, vznik a zánik živnostenského oprávnění, povinnosti živnostníků, 
Živnostenský úřad, podnikatelský záměr. 

3. Dlouhodobý majetek 
- pojem, struktura, způsoby pořízení, oceňování, evidence, péče, 
odepisování, vyřazení. 

4. Oběžný majetek 
- pojem, členění, koloběh, zásoby – zásobovací činnost, plánování mat. zásob, 
optimální zásoba, uskutečnění dodávky, metoda ABC, metoda just-in-time, 
evidence, kritéria pro volbu dodavatelů, uzavírání obchodních smluv s dodavateli. 

5. Personalistika 
- personální činnosti – výběr zaměstnanců, vznik a zánik pracovního poměru, 
hodnocení a odměňování zaměstnanců, rozvržení pracovní doby, péče o 
zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající z 
pracovního poměru. 

6. Marketing, propagace 
- pojem, podnikatelské koncepce, marketingový mix, získávání informací, propagace –

pojem, reklama, podpora prodeje, osobní prodej, publicita. 
7. Produkt, cena a distribuce 

- produkt – pojem, úrovně, životní cyklus, cena – stanovení, elasticita, úpravy, triky, 
distribuce – pojem, cesty. 

8. Management 
- Pojem a historie managementu, osobnost manažera, manažerské funkce

 –charakteristika a popis funkcí managementu, současné trendy v managementu. 
9. Bankovní soustava 

- bankovní soustava, ČNB – nástroje a úkoly centrální banky, aktivní a pasivní 
operace bank, založení účtu, platební karty, hotovostní a bezhotovostní placení, 
vklady. 

10. Úvěrové a další služby bank 
- úvěr – druhy, postup při uzavření smlouvy o úvěru, ostatní služby bank - obchod 
s cizími měnami, stavební spoření, doplňkové penzijní připojištění. 
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11. Cenné papíry a burza 
- cenné papíry – pojem, druhy, charakteristika, burza. 

12. Pojišťovnictví 
- pojem, druhy, pojistná smlouva – osoby, pojistná částka a pojistné plnění, pojistná 
událost, asistenční služby, všeobecné podmínky – výluky, spoluúčast, malus, bonus, 
další činnosti pojišťoven. 

13. Evropská integrační uskupení 
- historie integračního procesu v Evropě, orgány a instituce v EU, základní pilíře EU, 
ČR jako člen EU, Evropská měnová unie, konvergenční kritéria, EURO 

14. Základní právní pojmy 
- právo – pojem a význam, právní normy, síla právních norem, platnost a účinnost, 
právní řád ČR, právní vztah, právní úkony, legislativa upravující podnikání. 

15. Daňový řád, zákonná pojištění 
- daně – pojem, daňová soustava, den daňové svobody, daňové pojmy, poplatník a 
plátce, daňové tvrzení a placení daní, soustava zákonného pojištění. 

16. Přímé a nepřímé daně 
- členění, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, sazby, výpočet, termíny. 

17. Základní makroekonomické ukazatele 
- magický čtyřúhelník, hrubý domácí produkt, hospodářský cyklus,
 inflace, nezaměstnanost, platební bilance. 

18. Hospodářská politika státu 
- pojem, instituce, hospodářská funkce státu, sociální funkce státu, nástroje – vnitřní 
měnové politiky, fiskální politiky, liberalismus a protekcionismus, směry 
hospodářské politiky. 

19. Mezinárodní obchod 
- pojem a význam, absolutní a komparativní výhody, uzavření smlouvy, dodací a 
platební podmínky, rizika při prodeji do zahraničí, mezinárodní integrace WTO, 
MMF, Světová banka. 

20. Obchodní korporace 
- zahájení a ukončení podnikání, přeměny společností, znaky obchodních korporací, 
osobní a kapitálové společnosti, insolvenční zákon. 
 

                      
Praha 30. září 2022    Schválila: Ing. Hana Pavelková 
 ředitelka školy 
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