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1. Podstata a význam účetnictví (funkce a úkoly účetnictví, účetní jednotka, způsoby 

vedení evidence podnikatelské činnosti), účetní doklady (význam, druhy, 
náležitosti, vyhotovování, oběh a postup při jejich zpracování)  

 
2. Daňová evidence (osoby vedoucí daňovou evidenci, charakteristika DE, účetní 

knihy – kniha pohledávek a závazků, pokladní kniha, peněžní deník – zapisování 
do peněžního deníku, účetní závěrka)  

 
3. Rozvaha a účtování na rozvahových účtech (obsah rozvahy, druhy, funkce, 

příklady změn rozvahových položek, rozvahové účty, podvojný účetní zápis, obraty 
a zůstatky na účtech)  

 
4. Účetní technika (organizace účetnictví – rozsah vedení účetnictví, směrná účtová 

osnova, účtový rozvrh, syntetické a analytické účty, účetní zápisy, inventarizace, 
účetní knihy)  

 
5. Zásoby (druhy, oceňování, účtování materiálu způsobem A a B, inventarizační 

rozdíly, materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, účtování zboží, 
nedokončené výroby, polotovarů a výrobků)  

 
6. Dlouhodobý majetek (charakteristika a členění, ocenění, odpisování – druhy 

odpisů, výpočet odpisů, způsoby pořízení a vyřazení majetku, evidence 
dlouhodobého majetku)  

 
7. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje (charakteristika 

finančních účtů, pokladna, ceniny, bankovní účty, cenné papíry – pořízení, prodej, 
bankovní úvěry – druhy, účtování)  

 
8. Zúčtovací vztahy (charakteristika, poskytnuté a přijaté provozní zálohy, pohledávky 

a závazky v cizí měně, směnky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi soc. 
zabezpečení a zdravotního pojištění, mzdová evidence, pohledávky a závazky ke 
společníkům, zúčtování daní a dotací)  

 
9. Kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků (charakteristika, právní formy 
podnikání, základní kapitál, ostatní složky vlastního kapitálu u společností – kapitálové 
fondy a výsledek hospodaření, účtování individuálního podnikatele, dlouhodobé cizí 
zdroje – rezervy, bankovní úvěry)  
 

10. Druhy podnikových činností (organizace a řízení podniku, financování, zásobování, 
logistika, personální činnost, výrobní činnost)  



 
11. Náklady (základní pojmy teorie nákladů, variabilní náklady, fixní a celkové, 
průměrné náklady, zjišťování nákladů, snižování nákladů, výpočet prahu zisku, 
účtování nákladů, náklady daňově neuznatelné, leasing)  
 
12. Finanční trhy, burzy (charakteristika a struktura finančních trhů, nástroje peněžního 
a kapitálového trhu, deriváty CP; burza – pojem, historie, význam, charakteristika, 
nejvýznamnější světové burzy CP, burzy v ČR, ostatní útvary trhu s CP, kurzy CP)  
 
13. Trh (podstata, poptávka, nabídka, zákony trhu, faktory ovlivňující nabídku a 
poptávku, konkurence, hospodářská soutěž, hlavní subjekty trhu, principy tržního 
hospodářství)  

14. Daně nepřímé (pojem daň, členění nepřímých daní; daň z přidané hodnoty – 
charakteristika, plátci daně – povinná a dobrovolná registrace, uskutečněná plnění, 
která jsou předmětem DPH, daňové doklady, sazby, způsoby výpočtu DPH, výpočet 
daňové povinnosti, nárok na odpočet DPH, zdaňovací období, daňové přiznání; daně 
spotřební a jejich charakteristika)  

15. Bankovnictví (bankovní systém, úloha centrální banky a její nástroje, úloha 
obchodních bank, aktivní a pasivní obchody, bankovní služby, výběr peněžního 
ústavu)  
 
16. Pojišťovnictví (charakteristika, právní úprava, základní pojmy, povinné pojištění, 
dobrovolné pojištění, trh pojišťovacích služeb v ČR, životní a neživotní pojištění, druhy 
komerčního pojištění, penzijní připojištění, sociální a zdravotní pojištění)  
 
17. Podnikání a podnik jako subjekt tržní ekonomiky (podstata podnikání, cíle a obory 
podnikání, právní formy podnikání, druhy podniků, identifikace podniku, výrobní faktory 
k podnikání)  

18. Daňová soustava ČR, daně přímé (pojem daň, členění daní; daň z příjmu fyzických 
osob – poplatníci, předmět daně, charakteristika jednotlivých příjmů, dílčí základy 
daně, postup výpočtu daňové zálohy a ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé 
činnosti, daňové přiznání, zdaňovací období; daň z příjmu právnických osob, daň 
silniční) 

19. Zahraniční obchod a celnictví (význam, důvody a funkce ZO, formy zahraničního 
obchodu, obchodní politika a její prostředky v ZO, význam a druhy cel, základní celní 
pojmy, ekonomická integrace, EU, MMF, WTO) 
 
20. Podnikatelský záměr (význam, obsah, zpracování)  
 
 
Zpracovaly: 
Ing. Ludmila Kintrová, Ing. Marcela Sušilová 
 
 
V Letovicích dne 2. 12. 2022 


