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1. Přímé daně a jejich účtování
-

daňová soustava a členění daní
daň z příjmu a ostatní přímé daně
účtování daní

2. Zásobovací činnost podniku
-

členění zásob
plánovaní zásob, pořízení a ocenění zásob
normování zásob
skladování, evidence zásob, inventarizace, reklamace
ukazatele hospodárného využití zásob

3. Inventura a inventarizace
-

význam, lhůty, postup
druhy inventury
inventarizační rozdíly a jejich účtování

4. Podstata a význam účetnictví, dokumentace v účetnictví
-

účetní soustavy, uživatelé účetních informací
struktura aktiv a pasiv, rozvaha, účet
účetní doklady a knihy, účetní zápisy a jejich opravy

5. Vyřazení dlouhodobého majetku
-

členění DM
likvidace v důsledku opotřebení
prodej, manka a škody, darování
přeřazení z podnikání do osobního užívání individuálního podnikatele
odpisy daňové a účetní

6. Účtování zásob
-

členění zásob
účtování materiálu
účtování výrobků, účtování zboží

7. Mzdy a jejich účtování
-

mzdy a platy
formy základních mezd, pohyblivé složky mezd
hrubá a čistá mzda, náhrada za nemoc
účtování mezd

8. Obchodní korporace
-

definice podnikání, rozdělení společností podle Zákona o obchodních korporacích
v.o.s., kom. spol., spol. s r.o., a.s., družstvo – založení, vznik, ručení za závazky, jednání
jménem společnosti, dělení zisku, zdroj kapitálu, firma, zákaz konkurence, rezervní fond

9. Účetní uzávěrka a závěrka
-

přípravné práce před účetní uzávěrkou
účetní uzávěrka, zjištění HV, uzavření účtů
účetní závěrka, druhy, rozsah, ověřovací povinnost, účetní výkazy

10. Měření výkonnosti ekonomiky
-

HDP
metody měření HDP
hospodářský růst
hospodářský cyklus

11. Bankovní soustava
-

bankovní soustava – definice
ČNB – postavení, funkce a nástroje centrální banky
ostatní banky a jejich členění a funkce

12. Vkladová a úvěrová funkce banky
-

charakteristika banky
podnikatelský účet – otevření a používání účtu
ostatní vkladové účty, úročení vkladů
postup při poskytování úvěru
úvěry pro podnikatelské účely
úvěry pro občany

13. Zúčtovací vztahy z obchodního styku
- vznik pohledávky a závazku
- poskytnuté a přijaté provozní zálohy
- směnky k úhradě a k inkasu, eskont směnky

14. Trh a tržní mechanizmus
-

definice trhu, subjekty trhu, členění trhů
nabídka, poptávka, tržní rovnováha
faktory působící na nabídku a poptávku
konkurence

15. Účtování na finančních účtech
-

pokladna, bankovní účet, bankovní úvěr
ceniny

16. Nepřímé daně a dotace
-

daňová soustava a členění daní
DPH, spotřební a energetické daně, dotace
účtování daní a dotací

17. Pořízení dlouhodobého majetku
-

členění DM
pořízení a ocenění DM
nákup, poskytnutá záloha, pořízení ve vlastní režii
získání majetku darem, nově zjištěný majetek při inventarizaci
leasing

18. Podnik a podnikání
-

definice podnikání a podnikatele
faktory ovlivňující založení podniku
podnikání podle Živnostenského zákona

19. Účtování nákladů a výnosů
-

charakteristika a rozdělení nákladů
zásady pro účtování nákladů
příklady účtování nákladů v jednotlivých skupinách
charakteristika a rozdělení výnosů
zásady pro účtování výnosů
příklady účtování v jednotlivých skupinách

20. Trh výrobků a služeb
-

formování poptávky
formování nabídky na trhu
tržní rovnováha
mezinárodní trh výrobků a služeb

21. Nezaměstnanost a inflace
- druhy nezaměstnanosti, typy nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti, příčiny
- definice inflace, míra inflace, typy inflace, důsledky inflace

Schválila předmětová komise ekonomie dne 22. 9. 2021

