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1. Úvod do ekonomie
-

Historie, osobnosti, ekonomie (mikroekonomie,
mezinárodní ekonomie), ekonomika
Tři základní ekonomické otázky
Ekonomické systémy

makroekonomie,

2. Základní ekonomické kategorie
-

Potřeby
Statky
Služby
Spotřeba
životní úroveň

3. Trh a tržní mechanismus
-

Pojem, druhy trhu, subjekty trhu
Tržní hospodářství, ekonomické systémy
Tržní mechanismus – nabídka, poptávka, rovnováha na trhu
Formy konkurence
Tržní selhání

4. Podnik, podnikání, podnikatel
-

Pojmy – podnikání, podnik, podnikatel
Znaky podniku
Členění podniku z různých hledisek
Podnikatelský záměr
Vznik a zánik podniku
Povinnosti podnikatele

5. Okolí podniku
-

Pojmy – podnik, druhy podniku
Přímé a nepřímé okolí podniku
Vlivy působící na podnik – interní, externí
Vztahy podniku k podnikům, k obyvatelstvu, ke státu a k obci
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6. Podnik jednotlivce
-

Definice živnosti, fyzická a právnická osoba
Druhy živnosti
Vznik a zánik živnostenského oprávnění
Podmínky získání živnosti, provozování živnosti
Živnostenské oprávnění

7. Obchodní korporace
-

Charakteristika a dělení
Osobní obchodní společnosti
Kapitálová obchodní společnosti

8. Další formy podnikání
-

Charakteristika
Družstvo
Státní podnik
Tiché společenství
Franchising

9. Výroba, jakost, inovace
-

Členění výroby
Příprava výroby, plán výroby
Průběh a uskutečňování výroby
Inovace výroby
Jakost
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

10. Prodejní činnost podniku
-

11.

Plánování prodeje
Získávání zákazníku a prodejní cesty
Průběh obchodního případu
Kupní smlouva a její náležitosti

Lidské zdroje
-

Členění pracovníků
Plánování a výběr pracovníků
Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající z pracovního poměru
Evidence zaměstnanců, možnosti získávání, vzdělávání zaměstnanců
Odměňování zaměstnanců, mzda

12. Pracovněprávní vztahy
-

Vznik pracovního poměru
Pracovní smlouva
Změny pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru
Odstupné
Potvrzení o zaměstnání
Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci, dovolená
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13. Majetek podniku
-

Dlouhodobý majetek
Oběžný majetek
Oceňování majetku, vyřazování majetku
Odpisy – lineární, zrychlené (odpisové skupiny, vzorce)

14. Zásoby, logistika, skladování
-

Zásobovací činnost
Druhy zásob a jejich charakteristika
Oceňování zásob
Způsoby pořízení zásob, normování zásob a jejich optimalizace
Evidence zásob a doklady používané při skladování zásob
Reklamace dodávek
Skladování materiálu

15. Financování podniku
-

Pojem, zdroje a úkoly financování
Financování z vlastních a cizích zdrojů
Plánování financí
Tok peněz
Zdroje financování podniku
Druhy dlouhodobého financování – úvěr, leasing. forfaiting

16. Národní hospodářství
-

Pojem, struktura NH
Činnosti v NH
Cíle národního hospodářství
Úloha státu v tržní ekonomice

17. Peníze
-

Historický vývoj peněz
Formy, funkce, druhy a cena peněz
Měna, valuty, devize
Peněžní agregáty
Hotovostní a bezhotovostní platební styk

18. Zahraniční obchod, celní politika
-

Úloha, význam a dělení ZO
Exportní a importní, reexportní operace
Nástroje ZO
Rizika v ZO
Dodací podmínka - incoterms
Clo – funkce, druhy, celní orgány

19. Hospodářská politika státu
-

Subjekty HP
Cíle HP
Nástroje HP
Úloha státu v tržní ekonomice
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20. Daně přímé
-

Pojmy – poplatník, plátce, správa daní
Charakteristika přímých daní (důchodové, majetkové)
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Silniční daň
Daň z nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí

21. Daně nepřímé
-

Pojmy – plátce, poplatník, správa daní
Charakteristika nepřímých daní
DPH, spotřební daně
Ekologické daně

22. Bankovnictví, bankovní systém
-

Bankovní systém v České republice - druhy bank
ČNB – úloha centrální banky a její funkce, cíle
Obchodní banky
Druhy bankovních účtů
Bankovní operace
Bezhotovostní platební styk

23. Pojišťovnictví
-

Základní pojmy, druhy pojištění
Pojištění osob
Pojištění majetku
Pojistné smlouvy

24. Trh práce a nezaměstnanost
-

Pojem trh práce – rozdělení populace – pracovní síly
Druhy nezaměstnanosti a její příčiny
Vypočet míry nezaměstnanosti, podíl nezaměstnaných osob, vymezení
nezaměstnaného
Důsledky nezaměstnanosti, problémové skupiny

25. Národohospodářské veličiny
-

Pojem, struktura, činnosti v národním hospodářství
Úroveň národního hospodářství
Šedá a černá ekonomika
Základní národohospodářské veličiny – hrubý domácí produkt, hrubý národní
produkt, metody výpočtu HDP, inflace, míra inflace, typy inflace

Zpracoval: Mgr. Renata Čaldarisová

V Ostravě 1. 9. 2020

Schválila: Ing. Radmila Sosnová, ředitelka školy
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