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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
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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
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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.





Majetek podniku, hospodaření podniku
Rozdělení majetku
Charakteristika jednotlivých druhů majetku
Koloběh oběžného majetku
Oceňování majetku

 Evidence majetku
 Inventarizace majetku a závazků
 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření
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Zdroje financování, finanční řízení
Vlastní a cizí zdroje, charakteristika
Základní kapitál
Tvorba základního kapitálu v a.s. a s.r.o.
Krátkodobé a dlouhodobé financování
Běžné a mimořádné financování
Investování firem
Cíle finančního řízení podniku

7.









Personalistika, odměňování zaměstnanců
Přijímání zaměstnanců
Pracovní smlouva, dohody o práci konané mimo pracovní poměr
Hmotné a nehmotné odměny
Pojmy – nominální mzda, reálná mzda, minimální mzda
Formy mezd
Výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy a doplatku mzdy
Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a zaměstnavatelů
Mzdová evidence
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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
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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

10. 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. Právní úprava účetnictví
 Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti
 Funkce, znaky a uživatelé účetnictví
 Finanční a manažerské účetnictví
 Rozdělení účetních dokladů s uvedením příkladů
 Postup při zpracování účetních dokladů
 Opravy v účetních dokladech
 Druhy a popis účetních knih
15. Základy účetnictví
 Rozvaha – charakteristika, funkce, druhy
 Změny v rozvaze s uvedením příkladů
 Účet – podstata a forma, druhy účtů s uvedením příkladů
 Zásady účtování na účtech
 Opravy na účtech
 Syntetická a analytická evidence
 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
16. Dlouhodobý majetek










Charakteristika a členění dlouhodobého majetku
Oceňování dlouhodobého majetku
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku
Evidence dlouhodobého majetku
Odepisování majetku, druhy odpisů, účtování odpisů
Pojem oprávky a zůstatková cena
Způsoby pořízení DM a účtování pořízení DM
Způsoby vyřazení DM a účtování vyřazení DM

17. Zásoby
 Charakteristika a členění zásob
 Oceňování zásob při pořízení a při vyskladnění
 Evidence zásob
 Účtování zásob způsobem A
 Účtování zásob způsobem B - rozdíly v účtování
 Inventarizace zásob a účtování inventarizačních rozdílů
 Účtování zásob vlastní výroby
18. Krátkodobý finanční majetek
 Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 Účtování v pokladně, účetní doklady, pokladní kniha
 Inventarizační rozdíly v pokladně a jejich účtování
 Účtování cenin
 Peníze na cestě
 Bankovní účty, účetní doklady bezhotovostního platebního styku
 Druhy bankovních účtů
 Úvěry a jejich účtování
19. Zúčtovací vztahy
 Charakteristika pohledávek a závazků
 Nákup a prodej materiálu na fakturu
 Poskytnuté a přijaté provozní zálohy
 Pohledávky a závazky v cizí měně a jejich účtování, kurzové rozdíly
 Zúčtování se zaměstnanci, účtování mezd
 Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění
 Zúčtování daní
20. Daň z přidané hodnoty
 DPH a její charakteristika
 Plátci a neplátci DPH
 Sazby DPH, způsob výpočtu DPH
 Daňové doklady, druhy, náležitosti
 Daň na vstupu, daň na výstupu
 Přiznání k DPH, daňová povinnost a nadměrný odpočet
 Účtování DPH
21. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 Charakteristika kapitálových účtů - vlastní a cizí kapitál
 Právní formy podnikání







Základní kapitál
Fondy tvořené ze zisku
Výsledek hospodaření
Dlouhodobé cizí zdroje, dlouhodobé úvěry
Porovnání podnikání fyzické osoby a s.r.o. – založení a vznik, vklady, ručení za závazky, způsob evidence podnikatelské činnosti, základ daně z příjmů

22. Náklady a výnosy
 Charakteristika nákladů a výnosů
 Vysvětlení pojmů náklad, výdaj, výnos, příjem
 Členění nákladů a výnosů z různých hledisek
 Zásady pro účtování nákladů a výnosů
 Uzavření účtů nákladů a výnosů na konci roku
 Charakteristika vybraných nákladových a výnosových účtů
 Časové rozlišení nákladů a výnosů
23. Účetní uzávěrka a závěrka
 Postup prací při účetní uzávěrce
 Inventarizace
 Zaúčtování účetních operací na konci účetního období
 Zjištění hospodářského výsledku před zdaněním
 Výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti
 Zaúčtování na uzávěrkové účty
 Účetní závěrka a její druhy, účetní výkazy
 Povinnosti související s účetní závěrkou
24. Manažerské účetnictví
 Rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím
 Charakteristika a složky manažerského účetnictví
 Hospodářská střediska
 Rozpočty hospodářských středisek
 Kalkulace
 Vnitropodnikové účetnictví
 Finanční analýza
25. Daňová evidence
 Charakteristika a osoby účtující v DE
 Knihy daňové evidence
 Evidence příjmů a výdajů v deníku





Vysvětlení průběžných položek
Příklady daňově účinných a daňově neúčinných příjmů a výdajů
Stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob
Výpočet náhrady cestovného u zaměstnance

