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1. Základní ekonomické pojmy – ekonomie, ekonomika, základní ekonomické otázky  

a ekonomické systémy, zákon vzácnosti, zákon ekonomie času – produktivita práce, potřeby, 

statky, služby 

2. Hospodářský proces – fáze hospodářského procesu, výroba a výrobní zdroje: charakteristika, 

rozdělování a přerozdělování, směna, spotřeba 

3. Tržní ekonomika – trh, nabídka, poptávka: charakteristika, členění, zákon poptávky, zákon 

nabídky, vlivy působící na poptávku, vlivy působící na nabídku, tržní mechanismus a tržní 

rovnováha 

4. Konkurence, hospodářská soutěž – charakteristika konkurence a její význam, selhání trhu  

a úloha státu při regulaci trhu, nekalá soutěž, nedovolené omezování hospodářské soutěže, 

dokonalá a nedokonalá konkurence, formy nedokonalé konkurence 

5. Dlouhodobý majetek – majetek podniku: charakteristika a členění, pořizování a oceňování 

dlouhodobého majetku, finanční leasing, opotřebení majetku a odepisování, daňové odpisy 

6. Oběžný majetek – majetek podniku: charakteristika a členění, koloběh oběžného majetku, 

zásobování: pravidla, plánování, skladování, doklady při zásobování, obchodně-právní vztahy 

7. Hodnocení národního hospodářství, nezaměstnanost, inflace – magický čtyřúhelník: 

ukazatele a základní charakteristika, nezaměstnanost – charakteristika, členění, úloha státu, 

inflace – měření, členění, vliv na vývoj národního hospodářství 

8. Výkonnost národního hospodářství a hospodářský cyklus – ukazatele výkonnosti národního 

hospodářství a jejich charakteristika, výpočet HDP, národní důchod, hospodářský cyklus – 

charakteristika, fáze, znázornění, úloha státu 

9. Podnikání a podnikatel – subjekty trhu a jejich postavení, charakteristika podnikání  

a podnikatele, právní předpisy upravující podnikání a vztahy, do kterých vstupují podnikatelé, 

právní formy podnikání, obchodní rejstřík, obchodní firma, prokura (jednání podnikatele) 

10. Podnikání podle živnostenského zákona – definice živnosti, podmínky provozování živnosti, 

odpovědný zástupce, členění živností, živnostenské oprávnění, zahájení a ukončení 

živnostenského podnikání, kdy nelze živnost provozovat, Živnostenský úřad, živnostenský 

rejstřík, další povinnosti plynoucí z provozování živnosti 

11. Podnikání právnických osob – právnická osoba a právnická osoba podnikatel, právní formy 

podnikání právnických osob – členění, právní úprava, podnikání obchodních společností, 

družstvo, státní podnik 



  

12. Personální činnost, pracovně-právní vztahy – pracovně-právní vztahy: charakteristika, právní 

úprava, zaměstnanec, zaměstnavatel – charakteristika, hlavní povinnosti, práce konané mimo 

pracovní poměr, pracovní poměr, pracovní smlouva 

13. Hospodaření podniku: náklady, výnosy, zisk – náklady, výnosy, výdaje, příjmy: charakteristika 

a vztahy, členění nákladů a výnosů, zisk a jeho význam, užití zisku 

14. Finanční trh: členění, charakteristika a nástroje peněžního a kapitálového trhu, burza jako 

zvláštní forma trhu – peníze: charakteristika, formy peněz, pojmy; finanční trhy: 

charakteristika, členění; rysy a nástroje peněžního a kapitálového trhu, cenné papíry, burza 

15. Bankovnictví – bankovní systém v ČR, centrální banka – právní úprava a postavení ČNB, řízení 

ČNB, hlavní úkol ČNB, funkce a nástroje ČNB; přijímání a správa vkladů, zdroje komerčních 

bank, úvěrová činnost a další služby komerčních bank 

16. Mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomická integrace – význam, podoby a stupně 

mezinárodní ekonomické integrace, příčiny a formy mezinárodního obchodu, nástroje  

v zahraničním obchodě, clo; Evropská unie, členství České republiky v EU 

17. Mzdová soustava, zdravotní a sociální pojištění – odměna za práci konanou v pracovně 

právním vztahu: mzda x plat, nominální a reálná mzda, vlivy působící na výši mzdy, právní 

úprava, minimální a zaručená mzda, složky a části mzdy, sociální a zdravotní pojištění 

18. Hospodářská politika státu – smíšený ekonomický systém a úloha státu v národním 

hospodářství, struktura národního hospodářství, ziskový a neziskový sektor, subjekty, cíle  

a nástroje hospodářské politiky, úloha neziskových organizací 

19. Daňová soustava I – veřejné rozpočty, struktura a druhy státního rozpočtu; daně: 

charakteristika, funkce, daňová soustava, základní pojmy; daň z příjmů fyzických a právnických 

osob 

20. Daňová soustava II – ostatní přímé daně: 1. daň z nemovitých věcí, 2. daň silniční; 

daně nepřímé: 1. daň z přidané hodnoty, 2. daň spotřební, 3. daň energetická; 

daň z hazardních her 
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