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TÉMATA 
 
 

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie a její dělení, ekonomické systémy, 
subjekty trhu, potřeby, statky, služby a jejich dělení, výroba, výrobní faktory, národní 
hospodářství, sektory národního hospodářství). 

 
2. TRH A TRŽNÍ EKONOMIKA  (typy trhu, subjekty trhu, definice nabídky, její graf, 

typy nabídky, zákon nabídky, faktory ovlivňující nabídku, definice poptávky, její graf, 
typy poptávky, zákon poptávky, faktory ovlivňující poptávku, rovnovážná cena). 

 
3. MAJETEK PODNIKU  (charakteristika podniku, vlastnosti podniku, členění majetku, 

pořizování a oceňování majetku, opotřebení a odpisování dlouhodobého majetku, 
členění zásob, financování firmy, vlastní a cizí kapitál). 

 
4. POJIŠŤOVNICTVÍ  (pojišťovny, jejich význam, úkoly a charakteristika zákonného a 

komerčního pojištění, způsoby odvodů a jejich použití). 
 

5. PRACOVNÍCI PODNIKU  (získávání a motivace pracovníků, odměňování, druhy 
mezd. Pohyblivé složky mzdy, hrubá a čistá mzda, zákonné odvody, sociální a zdravotní 
pojištění, úřad práce). 

 
6. PRACOVNÍ POMĚR (zákoník práce, vznik a ukončení, změny pracovního poměru, 

pracovní smlouva a její náležitosti, pracovní doba, dovolená, pracovní podmínky žen a 
mladistvých, dohoda o provedené práci a dohoda o pracovní činnosti). 

 
7. ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ  (zákon o živnostenském podnikání, charakteristika 

fyzické osoby, definice živnosti, podmínky provozování živnosti, druhy živností, 
oprávnění, povinnosti podnikatele, zánik živnosti, živnostenský rejstřík, odpovědný 
zástupce). 



8. ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA  (historický vývoj logistiky, etapy, význam zásob 
v logistice, druhy zásob, metoda JUST in TIME, její výhody a nevýhody). 

 
9. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (obchodní zákoník, obchodní rejstřík, charakteristika 

podnikání, charakteristika právnické osoby, hlavní znaky osobních a kapitálových 
společností, založení společnosti, základní kapitál, ručení, orgány, dělení zisku). 

 
10. BANKOVNÍ SOUSTAVA  - centrální banka (charakteristika bankovní soustavy, 

postavení centrální banky, její funkce a nástroje, vedení bankovní licence). 
 

11. BANKOVNÍ SOUSTAVA  - obchodní banky (podmínky založení obchodních bank, 
druhy bankovních operací, úvěr a jeho druhy, úrok, bankovní účet). 

 
12. DISTRIBUČNÍ LOGISTIKA  (význam distribuce a její rozdělení, nové funkce 

distribuce, Franchising -  podstata, konkrétní příklady. Obal a jeho funkce, členění, 
recyklace obalů). 

 
13. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU A STÁTNÍ ROZPO ČET (nástroje 

hospodářské politiky,  monetární, fiskální a důchodová politika, státní rozpočet, druhy 
rozpočtu, porovnání příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu). 

 
14. MEZINÁRODNÍ M ĚNOVÝ FOND A SVĚTOVÁ BANKA (vznik, vývoj a 

organizační struktura Mezinárodního měnového fondu, vznik, struktura a program  
Světové banky). 

 
15. DAŇOVÁ SOUSTAVA  (daňová soustava ČR, základní daňové pojmy, podstata a 

charakteristika přímých a nepřímých daní).  
 

16. STÁTNÍ PODNIK A DRUŽSTVO  (obchodní zákoník, obchodní rejstřík, 
charakteristika podnikání, založení a orgány podniku a družstva, základní kapitál,  
rozdělení zisku). 

 
17. MANAGER (jeho role, styly řízení, manažerské funkce - plánování, organizování, 

výběr pracovníků, vedení lidí, kontrola). 
 

18. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE  (hrubý domácí produkt, hrubý národní 
produkt, obchodní bilance, význam těchto ukazatelů, metody výpočtu HDP, šedá a 
černá ekonomika). 

 
19. NEZAM ĚSTNANOST A INFLACE  (charakteristika, dělení a  typy nezaměstnanosti a 

její příčiny, měření nezaměstnanosti, politika zaměstnanosti, typy a měření inflace, míra 
inflace v ČR). 

 
20. NEZISKOVÝ SEKTOR A ŽIVOTNÍ ÚROVE Ň (historie neziskového sektoru, 

legislativní rámec, kriteria hodnocení životní úrovně). 
 

21. HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS  (charakteristika makroekonomických ukazatelů, jejich 
význam, hospodářský cyklus, jeho graf, fáze hospodářského cyklu, hospodářský 
proces). 

 



22. VÝROBEK A DISTRIBUCE  (vznik a vývoj marketingu, totální výrobek, FED faktor, 
křivka tržní životnosti výrobku, distribuce, distribuční kanály). 

 
23. CENA A PROPAGACE (vznik a vývoj marketingu, metody tvorby ceny, formy 

propagace. Vhodné volby pro propagaci výrobků). 
 

24. SKLADY  (definice skladování, skladové operace, rozdělení skladů podle konstrukce a 
vlastnictví. Vlivy působící na zboží ve sféře oběhu a spotřeby). 

 
25. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (druhy nákladů, členění, snižování nákladů, druhy 

výnosů, zvyšování výnosů, hospodářský výsledek, druhy zisku a jeho členění). 
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