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1. Podnik
a) živnostenský zákon
b) rozvaha – pojem, struktura
c) zákon o účetnictví, účetní zásady
2. Podnikání
a) ziskový a neziskový sektor NH – charakteristika, příklady
b) instituce související s podnikáním
c) daňová evidence
3. Management
a) charakteristika a funkce managementu
b) osobnost manažera
c) manažerské účetnictví – pojem, vývoj, obsah
4. Řízení lidských zdrojů
a) pracovní poměr
b) daň z příjmů fyzických osob
c) mzda – pojem, účtování
5. Dlouhodobý majetek podniku
a) dlouhodobý majetek - charakteristika, účtování
b) daň z nemovitých věcí
c) silniční daň
6. Kapitálová struktura podniku
a) rozvaha – pasiva, členění a účtování
b) aktivní bankovní operace
c) bankovní soustava
7. Podnikové činnosti
a) personální řízení
b) inventarizace, inventarizační rozdíly
c) investice – pojem, hodnocení

8. Produkt
a) marketingové koncepce, produkt v marketingu
b) daně spotřební a energetické daně
c) zboží a materiál – pojem, účtování
9. Finance
a) peníze - pojem, historie, funkce, cena produktu
b) finanční trh – struktura, charakteristika
c) účtová třída 2 – finanční operace
10. Zásobování
a) oběžný majetek – charakteristika, třídění, účtování
b) zásobovací činnosti
c) účtování zásob a opravných položek k zásobám
11. Hospodaření podniku
a) náklady, výnosy, hospodářský výsledek - pojem, účtování
b) kalkulace nákladů
c) pasivní bankovní operace
12. Obchodní činnosti
a) účet - pojem, druhy, účetní dokumentace
b) obchodní styk, doklady obchodního styku
c) leasing a jeho účtování
13. Zákazník
a) marketingový mix – propagace, distribuce
b) pohledávky, závazky - pojem, účtování, opravné položky k pohledávkám
c) účty časového rozlišení – charakteristika, příklady
14. Krize podniku
a) postup účtování v rámci celého roku
b) krizový vývoj ve firmě
c) ukončení činnosti firmy
15. Zákon o obchodních korporací
a) obchodní společnosti a další formy podnikání
b) daň z příjmů právnických osob
c) účtování rozdělení výsledku hospodaření
16. Finanční řízení podniku
a) finanční analýza - efektivnost, hospodárnost, ukazatele
b) firemní politiky – úvěrová, daňová, personální a jiné
c) účetní závěrka
17. Zahraniční obchod
a) zahraniční obchod - význam, druhy, bilance, zahraničně obchodní politika
b) kurzové rozdíly - účtování
c) DPH v zahraničně obchodním styku

18. Daňová soustava ČR
a) Klasifikace daní a daňový řád
b) Daň z přidané hodnoty
c) Daň z hazardních her
19. Národní hospodářství
a) ukazatelé výkonnosti národního hospodářství
b) sociální pojištění, zdravotní pojištění, OSVČ z pohledu daňového
c) účetní uzávěrka – rezervy, dohadné položky, opravné položky
20. EU a ČR
a) Evropská unie - vznik, řídící orgány, financování
b) Státní rozpočet ČR
c) Tuzemský a zahraniční platební styk

