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1. Ekonomie jako věda
 Ekonomie, mikroekonomie a makroekonomie
 Základní ekonomické otázky a systémy
 Potřeby a jejich členění
 Uspokojování potřeb - statky, služby a jejich členění
 Hospodářský proces – výroba, rozdělování, přerozdělování, směna, spotřeba
 Výrobní faktory a jejich cena
2. Podstata fungování tržní ekonomiky
 Charakteristika trhu, subjekty trhu, členění trhu
 Nabídka, poptávka – pojem, druhy
 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku
 Zákony trhu, tržní mechanismus
 Zboží, peníze, cena
 Funkce peněz, formy peněz, měna
3. Živnostenské podnikání
 Pojem živnost
 Podmínky provozování živnosti
 Odpovědný zástupce
 Rozdělení živností – charakteristika, příklady
 Živnostenské oprávnění, zánik živnostenského oprávnění
 Povinnosti podnikatelů dle živnostenského zákona
4. Obchodní společnosti
 Právní úprava podnikání
 Členění obchodních společností
 Ustavení (založení) a vznik obchodních společností
 Zrušení a zánik obchodních společností
 Základní charakteristika obchodních společností
 Orgány s.r.o.; a.s.
 Akcie – pojem a členění akcií
5. Finanční trhy, cenné papíry
 Struktura finančního trhu, charakteristika
 Subjekty finančního trhu
 Peníze – formy, funkce, vlastnosti
 Cenné papíry - druhy

 Směnky – charakteristika, použití
 Akcie – charakteristika, druhy
 Burzy a burzovní obchody, burza cenných papírů
6. Bankovnictví
 Bankovní systém v ČR
 Česká národní banka - funkce, nástroje
 Obchodní banky - charakteristika a operace obchodních bank
 Druhy úvěrů a vhodnost jejich použití
 Zajištění návratnosti úvěrů
 Založení a vedení účtů
 Bezhotovostní platební styk, platební karty
 Ostatní bankovní služby
7. Pojišťovnictví
 Pojišťovnictví – pojem, rizika
 Druhy pojištění
 Zákonné sociální pojištění – instituce, členění, použití, sazby
 Zákonné zdravotní pojištění – instituce, použití, sazby
 Povinně smluvní pojištění
 Dobrovolné pojištění
 Pojistná smlouva
8. Daňová soustava
 Charakteristika a význam daní
 Struktura daňové soustavy
 Vysvětlení pojmů poplatník, plátce, předmět daně, základ daně, daň, sazba, daně
důchodové, majetkové, universální, selektivní
 Charakteristika jednotlivých daní
 Daň z příjmů FO a PO – způsob určení daňové povinnosti
 Daňová přiznání
9. Národní hospodářství
 Struktura národního hospodářství (sektorové členění, členění podle odvětví, členění
ve vztahu ke státnímu rozpočtu)
 Ekonomické subjekty národního hospodářství
 Ukazatele výkonnosti národního hospodářství – magický čtyřúhelník
 HDP – pojem, nominální a reálný
 Inflace – pojem, příčiny, druhy
 Nezaměstnanost – pojem, druhy, příčiny
 Hospodářský cyklus a jeho fáze
10. Hospodářská politika
 Subjekty hospodářské politiky
 Nástroje hospodářské politiky
 Monetární systém a jeho nástroje
 Státní rozpočet a fiskální politika
 Příjmy a výdaje státního rozpočtu, uvedení příkladů

 Zahraničně obchodní politika
 Cla – význam, druhy
11. Marketing a prodejní činnost
 Podstata marketingu
 Marketingový informační systém
 Marketingový výzkum
 Chování zákazníka
 Marketingový mix – výrobek, cena, propagace, distribuce
 Operativní činnosti při prodeji
12. Management
 Podstata managementu
 Osobnost manažera
 Role manažera podle úrovně řízení
 Role manažera podle stylu řízení
 Manažerské funkce – plánování, organizování, rozhodování, komunikace, motivace
a vedení lidí, kontrola
13. Základní pojmy teorie práva
 Právo a stát
 Právní řád
 Zákonnost a právní vědomí
 Platnost, účinnost a působnost právních předpisů
 Právní normy a jejich druhy
 Právní odvětví
14. Ústavní právo – moc zákonodárná
 Ústava ČR
 Parlament ČR a jeho členění
 Poslanecká sněmovna – charakteristika, pojmy
 Senát – charakteristika; kontrolní a stabilizující funkce
 Pojmy: aktivní a pasivní volební právo, poslanecká imunita, interpelace
15. Ústavní právo – moc výkonná
 Prezident republiky – charakteristika, pravomoci, volba prezidenta
 Vláda ČR – charakteristika, složení
 Listina základních práv a svobod: základní práva a svobody občanů, politická práva,
práva národnostních menšin
 Soustava soudů v ČR
 Charakteristika soudců; přísedící soudci
 Politický systém v ČR
16. Pracovní právo – pracovní poměr
 Pojem a prameny pracovního práva





Pracovní poměr: charakteristika a druhy
Způsoby vzniku pracovního poměru
Pracovní smlouva a její náležitosti
Způsoby ukončení pracovního poměru

 Výpis a opis z Rejstříku trestů
17. Pracovní právo
 Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 Pracovní řád a pracovní kázeň
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 Právní úprava odměňování; druhy mezd, formy a složky mzdy
 Pracovní úrazy
 Překážky v práci
 Úloha úřadů práce; podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace
18. Trestní právo hmotné
 Pojem a prameny trestního práva
 Pojmy: trestný čin, trest, pachatel, spolupachatel, kriminalistika, kriminologie,
o penologie
 Trestní odpovědnost
 Naplnění skutkové podstaty, vina, okolnosti vylučující trestnost
 Trest; jeho účel a druhy trestů
 Trestní řízení
19. Občanské právo
 Pojem, zásady a prameny
 Právní pojetí věcí, věci hmotné a nehmotné
 Právo vlastnické a spoluvlastnictví
 Právo sousedské
 Společné jmění manželů; předmanželská smlouva
20. Majetkoprávní vztahy
 Právo dědické: dědění ze závěti a ze zákona; odkaz
 Neopomenutelní dědicové
 Držba oprávněná a neoprávněná
 Věcná práva k cizím věcem: věcná břemena, zástavní a zadržovací právo
 Odpovědnost za vady; reklamace spotřebitelů
 Smlouvy: kupní, darovací…

