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1. Podnik jako základní článek národního hospodářství


charakteristika podniku



druhy podniků



jednání jménem podniku



organizační uspořádání podniku



vznik a ukončení činnosti podniku

2. Činnosti podniku a jejich návaznost


cíle podniku



výrobní činitelé



návaznost jednotlivých činností podniku

3. Hospodářská politika státu


hospodářská politika státu



subjekty hospodářské politiky



cíle hospodářské politiky



nástroje hospodářské politiky

4. Národní hospodářství


struktura národního hospodářství



okolí národního hospodářství



měření výkonnosti NH

5. Založení podniku, zakladatelský rozpočet


kroky při založení podniku



zakladatelský rozpočet a jeho části

6. Právní formy podnikání


fyzická osoba x právnická osoba



přehled právních forem podnikání



charakteristiky právních forem podnikání



rozdělení a druhy živností

7. Obchodní korporace


druhy obchodních společnosti



charakteristika dle způsobu ručení, rozdělení zisku



orgány



družstva, státní podniky



další formy podnikání

8. Příprava výroby, kalkulace


příprava výrobního procesu – technická, ekonomická a organizační
stránka



rozdělení kalkulací



přímé a režijní náklady



kalkulační vzorec – jednotlivé položky



kalkulační metody

9. Zásoby a zásobovací činnost


členění oběžného majetku



koloběh oběžného majetku



normy zásob a ostatní výpočty spojené se zásobami



výběr dodavatele



druhy zásob



právní zajištění obchodních vztahů

10. Personální činnosti


personální oddělení a jeho činnost



plánování počtu zaměstnanců



získávání a výběr pracovníků, formy výběru

11. Vztah podniku a zaměstnance


vznik pracovního poměru



druhy pracovního poměru



práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele



pracovní smlouva, její náležitosti



ukončení pracovního poměru

12. Finanční trh


struktura finančního trhu



peněžní trh



kapitálový trh



cenné papíry



burza, RM systém

13. Majetková a kapitálová struktura podniku


rozdělení majetku v podniku



oceňování majetku



opotřebení majetku



odpisy – daňové a účetní, metody odepisování



kapitálová struktura podniku

14. Daňová soustava ČR


struktura daňové soustavy v čr



daň, poplatník, plátce, zdaňovací období, splatnost daně, způsoby
placení daně



daně přímé



daně nepřímé

15. Nezaměstnanost


kdy vzniká nezaměstnanost



dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost



typy nezaměstnanosti



politika nezaměstnanosti – aktivní, pasivní opatření



důsledky nezaměstnanosti

16. Bankovnictví


bankovní systém ČR



centrální banka – úkoly, základní charakteristika



obchodní banky – úkoly, aktivní a pasivní bankovní operace



vztah podniku k bance

17. Státní rozpočet


způsoby schvalování SR



příjmy SR – základní členění daní



výdaje SR



sestavení SR – porovnání příjmů a výdajů

18. Financování podniku


finanční vztahy podniku a jeho okolí



zdroje financování



krátkodobé a dlouhodobé financování

19. Zákonné sociální zabezpečení a zdravotní pojištění


systém sociálního zabezpečení v ČR – složky, poplatníci, plátci, sazby



zdravotní pojištění – poplatníci, plátci, sazby

20. Finanční analýza podniku


cíle finanční analýzy



zdroje informací pro finanční analýzu



výpočty rentability



výpočty likvidity, zadluženosti



souhrnná finanční analýza

21. Evropská unie


historický vývoj



rozšiřování EU



společné znaky



základní principy pro vstup do EU



celní a měnová unie



konvergenční kritéria (Maastrichtská smlouva)



nejdůležitější orgány EU

22. Ekonomická stránka podnikové činnosti


charakteristika nákladů



členění nákladů – druhové, dle objemu výroby, účetní, kalkulační



charakteristika výnosů



členění výnosů – dle výkonů, účetní



hospodářský výsledek



rozdělení zisku

23. Dlouhodobý majetek


členění dlouhodobého majetku



způsoby pořízení dlouhodobého majetku



oceňování a odepisování dlouhodobého majetku



investice, efektivnost investic, návratnost investic



vyřazování dlouhodobého majetku

24. Vztahy podniku k dalším ekonomickým subjektům


styk s odběrateli – povinnosti odběratele



styk s dodavateli – povinnosti dodavatele



kupní smlouva



vztahy podniku k bance



vztahy podniku k obci

25. Potřeby a jejich uspokojování, statky, služby, trh a tržní mechanismus

