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Dálkové studium, obor Podnikání 

1. Základní ekonomické pojmy – potřeby, statky, služby; ekonomické subjekty, zdroje k výrobě; 
tržní mechanismus (nabídka, poptávka, konkurence) 

2. Hospodářský proces – fáze HP, výroba; rozdělování, přerozdělování; směna, spotřeba 
3. Založení podniku – faktory rozhodující pro založení podniku; podnikatelský záměr, cíle podniku, 

právní formy; růst podniku, zánik podniku 
4. Podnikání – soudobé formy vlastnictví – formy vlastnictví; státní podniky, rozpočtové a 

příspěvkové organizace; společenské organizace, nadace 
5. Podnik jako subjekt tržní ekonomiky – podnikání, podnikatel; korporace a další právní formy 

podnikání; soukromé podnikání fyzických osob 
6. Podnikové činnosti, hlavní činnost podniku – výrobní činnost; odbytová činnost; prodej 

výrobků, reklamace 
7. Dlouhodobý majetek – pojem a členění dlouhodobého majetku (DM); odpisy, opotřebení a 

oceňování DM; pořízení a likvidace DM 
8. Oběžný majetek – členění oběžného majetku (OM); koloběh OM; normování OM 
9. Základní právní normy – pracovní právo; zákoník práce, občanský zákoník; pracovní poměr, 

vznik, ukončení 
10. Hospodářská politika státu – úloha státu v tržní ekonomice; cíle a nástroje hospodářské 

politiky; tržní mechanismus (nabídka, poptávka, konkurence) 
11. Faktor práce v tržní ekonomice – pojem práce a pracovní síly; trh práce a pracovní síly, 

nezaměstnanost; zaměstnanci podniku, plánování, výběr 
12. Výkonnost národního hospodářství – ukazatele pro měření – charakteristika; HDP, HNP, 

platební bilance; míra nezaměstnanosti, míra inflace 
13. Zahraniční obchod – formy zahraničního obchodu; technika zahraničního obchodu; clo a celní 

politika 
14. Mzdová soustava, zdravotní a sociální pojištění – mzdová soustava a soustava odměňování; 

formy mezd; sociální a zdravotní pojištění 
15. Bankovnictví – úloha bank v tržní ekonomice; bankovní soustava, bankovní činnosti; pojišťovny, 

burzy 
16. Náklady podnikatelského subjektu – podstata a význam nákladů; klasifikace nákladů; typový 

kalkulační vzorec 
17. Daňová soustava – daně přímé – soustava daní; daň z příjmů; ostatní přímé daně, poplatky 
18. Ceny a cenová politika podniku – funkce ceny; liberalizace cen, cenová regulace; praktická 

tvorba cen 
19. Úloha zisku v tržní ekonomice – funkce zisku v tržní ekonomice; rentabilita; rozdělení zisku 

podniku 
20. Daňová soustava – daně nepřímé – soustava daní; daň z přidané hodnoty; ostatní daně, 

příspěvky 
 


	1. Základní ekonomické pojmy – potřeby, statky, služby; ekonomické subjekty, zdroje k výrobě; tržní mechanismus (nabídka, poptávka, konkurence)
	1. Základní ekonomické pojmy – potřeby, statky, služby; ekonomické subjekty, zdroje k výrobě; tržní mechanismus (nabídka, poptávka, konkurence)
	3. Založení podniku – faktory rozhodující pro založení podniku; podnikatelský záměr, cíle podniku, právní formy; růst podniku, zánik podniku
	3. Založení podniku – faktory rozhodující pro založení podniku; podnikatelský záměr, cíle podniku, právní formy; růst podniku, zánik podniku
	4. Podnikání – soudobé formy vlastnictví – formy vlastnictví; státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace; společenské organizace, nadace
	4. Podnikání – soudobé formy vlastnictví – formy vlastnictví; státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace; společenské organizace, nadace
	5. Podnik jako subjekt tržní ekonomiky – podnikání, podnikatel; korporace a další právní formy podnikání; soukromé podnikání fyzických osob
	5. Podnik jako subjekt tržní ekonomiky – podnikání, podnikatel; korporace a další právní formy podnikání; soukromé podnikání fyzických osob
	10. Hospodářská politika státu – úloha státu v tržní ekonomice; cíle a nástroje hospodářské politiky; tržní mechanismus (nabídka, poptávka, konkurence)
	10. Hospodářská politika státu – úloha státu v tržní ekonomice; cíle a nástroje hospodářské politiky; tržní mechanismus (nabídka, poptávka, konkurence)
	11. Faktor práce v tržní ekonomice – pojem práce a pracovní síly; trh práce a pracovní síly, nezaměstnanost; zaměstnanci podniku, plánování, výběr
	11. Faktor práce v tržní ekonomice – pojem práce a pracovní síly; trh práce a pracovní síly, nezaměstnanost; zaměstnanci podniku, plánování, výběr
	14. Mzdová soustava, zdravotní a sociální pojištění – mzdová soustava a soustava odměňování; formy mezd; sociální a zdravotní pojištění
	14. Mzdová soustava, zdravotní a sociální pojištění – mzdová soustava a soustava odměňování; formy mezd; sociální a zdravotní pojištění
	16. Náklady podnikatelského subjektu – podstata a význam nákladů; klasifikace nákladů; typový kalkulační vzorec
	16. Náklady podnikatelského subjektu – podstata a význam nákladů; klasifikace nákladů; typový kalkulační vzorec
	18. Ceny a cenová politika podniku – funkce ceny; liberalizace cen, cenová regulace; praktická tvorba cen
	18. Ceny a cenová politika podniku – funkce ceny; liberalizace cen, cenová regulace; praktická tvorba cen
	19. Úloha zisku v tržní ekonomice – funkce zisku v tržní ekonomice; rentabilita; rozdělení zisku podniku
	19. Úloha zisku v tržní ekonomice – funkce zisku v tržní ekonomice; rentabilita; rozdělení zisku podniku
	20. Daňová soustava – daně nepřímé – soustava daní; daň z přidané hodnoty; ostatní daně, příspěvky
	20. Daňová soustava – daně nepřímé – soustava daní; daň z přidané hodnoty; ostatní daně, příspěvky

		2020-09-29T08:28:17+0200
	Mgr. Jana Hofmanová




