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Předmět: Ekonomika     Třída:  4CR 

Obor: Cestovní ruch 

Základní ekonomické pojmy 
potřeby, uspokojování potřeb, hospodářský proces, výrobní činitele, životní úroveň 

 

Trh  
poptávka, nabídka, faktory ovlivňující poptávku a nabídku, dokonalá a nedokonalá konkurence, 

monopol, oligopol, propojení monopolů, selhání trhu 

 

Hospodářská politika 
subjekty, cíle a nástroje hospodářské politiky, ukazatele vývoje národního hospodářství 

 

Národní hospodářství 
členění NH podle různých hledisek, neziskový sektor – státní a nestátní organizace, podnikání podle 

živnostenského zákona 

 

Podnikání 
zákonná úprava, základní pojmy - podnikání, podnikatel, podnik, obchodní firma, jednání jménem 

firmy, obchodní rejstřík, založení a vznik, zrušení a zánik společnosti, charakteristika obchodních 

společností 

 

Marketing 
podnikatelské koncepce, segmentace trhu, mikro a makroprostředí, marketingové analýzy, marketingový 

mix 

 

Zásobování a logistika 
oběžný majetek, členění, koloběh, plán zásobování, právní stránka obchodních vztahů, logistika, 

doklady spojené se zásobováním 

 

Kapitálová výstavba podniku 
dlouhodobý majetek – členění, způsoby pořízení a oceňování, leasing, opotřebení a odpisy – druhy, 

odpisové skupiny, způsoby odepisování, evidence DM 

 

Personální činnost 
pracovně právní vztahy dle Zákoníku práce, vznik, změny a zánik pracovního poměru, pracovní smlouva 

a její náležitosti, práva a povinnosti pracovníků, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Odměňování pracovníků 
motivace pracovníků, základní mzda, složky mzdy, hrubá mzda, čistá mzda, mzda k výplatě, minimální 

mzda, trh práce, nezaměstnanost, úřad práce 

 

Účetnictví a kalkulace 
podstata, význam a funkce účetnictví, pravidla vedení účetnictví, doklady, cena, kalkulace ceny, druhy 

kalkulace, kalkulační vzorec 

 
Hospodářský výsledek 
náklady, výnosy, příjmy, výdaje – pojmy, členění, zjišťování hospodářského výsledku a jeho rozdělení 

 

Financování podniku 
vlastní a cizí zdroje financování majetku, investování podniku, cíle finančního řízení, finanční analýza – 

ukazatele 
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Daňová soustava ČR a nepřímé daně 
struktura daňové soustavy, základní pojmy – poplatník, plátce, základ daně, daň, sazba daně, zdaňovací 

období; členění, význam a princip fungování nepřímých daní 

 

Přímé daně 
vztah daní a státního rozpočtu, členění přímých daní, charakteristika jednotlivých daní – předmět daně, 

poplatníci, plátci, zdaňovací období, základ daně, nezdanitelné části, sazby daně, osvobození od daně 

 

Peníze a platební styk 
vznik a vývoj peněz, funkce peněz, měna, směnitelnost, měnový kurz, kurzovní lístek, valuty, devizy, 

platební styk, doklady spojené s platebním stykem, přímé bankovnictví, platební karty 

 

Bankovnictví 
bankovní soustava ČR, postavení, funkce a nástroje centrální banky, obchodní banky a zásady jejich 

činnosti 

 

Obchodní banky 
bankovní operace, vkladové služby bank, druhy vkladů, úroky, vklady se státním příspěvkem, úvěrové 

služby bank, druhy úvěrů, postup při zajištění úvěru 

 

Pojišťovnictví 
význam, zákonné pojištění, komerční pojištění, základní pojmy pojišťovnictví – pojistník, pojištěný, 

pojistitel, pojistná smlouva, pojistná událost, pojistná částka, pojistné plnění,  

 

Cenné papíry a burzy 
finanční trh, peněžní trh a jeho nástroje, kapitálový trh a jeho nástroje, burza – znaky, členění 

 

 

Vypracovala: Ing. Dagmar Doskočilová 

 


