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1. povinná zkouška: Ekonomika - ústní zkouška 
1. Podnikání a jeho právní úprava, podnikání fyzických osob  
2. Výrobní program podniku, technická příprava výroby, normy  
3. Zásobování podniku a skladové hospodářství  
4. Dlouhodobý majetek, jeho využívání a opotřebení, investiční činnost podniku  
5. Personální činnosti podniku, zákoník práce  
6. Trh práce a nezaměstnanost, mzda v tržní ekonomice  
7. Finanční řízení podniku, zdroje financování  
8. Manažerské činnosti  
9. Charakteristika výrobní činnosti podniku, úloha manažera při řízení  
10. Vytváření marketingového mixu  
11. Využití marketingu v řízení podniku  
12. Trh peněz a bankovní soustava  
13. Platební styk a jeho formy a nástroje  
14. Kapitálový trh, cenné papíry a burza  
15. Obchodní korporace  
16. Zahraniční obchod, jeho význam a formy, vztah ke světovému hospodářství, clo  
17. Technika zahraničního obchodu, platební styk se zahraničím  
18. Trh a tržní mechanismus  
19. Náklady jako faktor ovlivňující hospodaření podniku, rovnováha firmy  
20. Hospodářská politika státu, nástroje a účinnost  
 
2. povinná zkouška: Účetnictví - ústní zkouška 
1. Právní úprava účetnictví, dokumentace 
2. Charakteristika dlouhodobého majetku, ocenění, pořízení, technické zhodnocení 
3. Odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku 
4. Cenné papíry a směnky   
5. Materiálové zásoby  
6. Zásoby zboží 
7. Inventarizace majetku  
8. Vlastní a cizí zdroje 
9. Pohledávky a závazky z obchodního styku  
10. Peněžní prostředky a ceniny 
11. Mzdy a zaměstnanci  
12. Náklady, výnosy, časové rozlišení  
13. Úvěry a dotace 
14. Účetní uzávěrka a závěrka  
15. Hospodářský výsledek, zdanění, disponibilní zisk 
16. Daň z příjmu fyzických osob 
17. Daň z přidané hodnoty 
18. Účtování ve společnosti s ručením omezeným  
19. Účtování v akciové společnosti 
20. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele 
 



3. povinná zkouška: Praktická zkouška z odborných předmětů 
Řešení uceleného příkladu, který obsahuje úkoly z předmětů ekonomika, účetnictví ručně i na 
PC a písemná a elektronická komunikace.   
 
1. nepovinná zkouška: Právo - ústní zkouška 
1. Druhy a působnost právních norem, právní vztahy, právní úkony, právní skutečnost  
2. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, moc zákonodárná, moc výkonná 
3. Moc soudní, soustava soudů v ČR, notáři, advokáti, soudci 
4. Podnikání a jeho právní úprava, podnikání fyzických osob 
5. Zákon o obchodních korporacích, základní pojmy, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, 

nekalá soutěž 
6. Osobní společnosti 
7. Kapitálové společnosti 
8. Obchodní závazkové vztahy, vznik, zajištění závazku, odpovědnost za splnění smlouvy 
9. Pojem a prameny pracovního práva, účastníci pracovněprávního vztahu, kolektivní 

vyjednávání, BOZP 
10. Pracovní doba, překážky v práci, pracovní řád, pracovní podmínky žen a mladistvých 
11. Pracovní poměr, vznik, změny, ukončení  
12. Občanské právo, práva věcná 
13. Občanské právo, práva závazková 
14. Občanské soudní řízení 
15. Rodinné právo, pojem a prameny, manželství - vznik, vztahy mezi manželi, zánik 
16. Rodinné právo, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinná výchova 
17. Správní právo, pojem a prameny, soustava orgánů státní správy 
18. Trestní právo, trestní odpovědnost, trestné činy, trestní řízení, orgány činné v trestním 

řízení 
19. Dědické právo 
20. Typy smluv v občanském právu 
 
2. nepovinná zkouška: Daně - ústní zkouška 
1. Daňová soustava ČR 
2. DPH - plátce, předmět, plnění a jejich členění 
3. DPH - základ daně a sazby, místo a uskutečnění plnění 
4. DPH - daňové doklady, oprava základu daně a sazby daně 
5. DPH - nárok na odpočet, obchodní vztahy mezi plátci a neplátci 
6. Správa DPH 
7. Výběrové daně 
8. Daň z nemovitých věcí - charakteristika, daň z pozemků 
9. Daň z nemovitých věcí - daň ze staveb a jednotek 
10. Správa daně z nemovitých věcí 
11. Daň z příjmů právnických osob – sestavení daňového přiznání, přílohy, zálohy na daň 
12. Daň z příjmů fyzických osob - poplatníci, předmět, základ a sazba daně 
13. Daň z příjmů fyzických osob - dílčí daňové základy, výpočet daně 
14. Daň z příjmů fyzických osob - postup sestavení daňového přiznání, zálohy 
15. Daň z příjmů právnických osob - poplatníci, předmět, základ a sazba 
16. Daňový řád - zásady, řízení při správě daní 
17. Pojistné na sociální zabezpečení - druhy dávek, poplatníci, výpočet 
18. Nemocenské pojištění 
19. Veřejné zdravotní pojištění - pojištěnci, plátci, hrazená péče 
20. Veřejné zdravotní pojištění - výše a odvod pojistného, práva a povinnosti 


