EKONOMIKA a řízení firmy
KJP, obsah konzultací pro ročník 2019/20

1. hodina

Úvod do obsahu a výuky předmětu, studijní materiál, systém zkoušky ………
1. Ekonomie









ekonomie – definice a její obsah, rozdělení
mikroekonomie – definice, příklady ukazatelů (domácnosti, firmy, stát)
registrovaná nezaměstnanost – definice, dosahovaná úroveň, vliv na EK
inflace – definice, dosahovaná úroveň, spotřební koš
makroekonomie – definice a její hodnocení vybranými ukazateli
HDP – definice, úroveň v posledním období, systém měření
mandatorní výdaje – příklady, zatížení státního rozpočtu
státní rozpočet a jeho vývoj v posledních letech, schodky







metody řízení hospodářství
trh – definice
nabídka, poptávka, rovnováha, souvislosti
monopol, konkurence – důsledky
peníze a jejich formy

2. a 3. hodina

2. Fungování trhu

3. Podnikání a jeho formy










formy – obchodní společnosti, živnosti, družstva, státní podniky
právní subjektivita
podnikání
právnická osoba
fyzická osoba
rozdělení obchodních společností
typy živností – ohlašovací, volné, řemeslné, vázané, koncesované
doklady spojené s podnikáním
nemovitosti

4. Obchodní společnosti








druhy – pouze a.s. a s.r.o.
společenská smlouva
orgány řízení společností
obchodní rejstřík
akcie a jejich ceny (nominální a tržní)
dividendy
tantiémy

4. a 5 hodina

5. FIRMA a její řízení









náklady, výnosy, hospodářský výsledek, zisk
pořizovací cena
investiční majetek
oběžný majetek
pohledávka
personalistika
logistika
marketingový mix









hrubá a čistá mzda
minimální mzda
formy mzdy – časová, úkolová, podílová, smíšená
zaměstnanecké výhody
kvalifikace (vzdělání, praxe, další odbornost a schopnosti)
sociální pojištění
zdravotní pojištění

6. Odměňování

7. Daňový systém ČR
 daň – definice
 druhy daní – přímé (FO, PO, majetkové) a nepřímé (DPH, spotřební, ekolog.)
 silniční daň
8. Banky a pojišťovny







druhy bank (centrální banka, komerční banky)
základní činnosti bank obchodních
úrok
RPSN (roční procentní sazba nákladů)
pojištění povinné (4 druhy)
pojištění dobrovolné - jednotlivé druhy (zejména auto pojištění)

6. hodina

9. Národní hospodářství
 sektory
 národní bohatství – přírodní, národní jmění, kultura, vzdělanost
 hospodářská odvětví – příklady, současný stav a úroveň jednotlivých oblastí
 řízení státu – struktura
 aktuální situace ekonomiky v ČR
10. Evropská unie








vznik, vývoj, úloha EU
složení EU
vstup ČR
orgány řízení – evropská rada, parlament, komise a další
měnová unie, euro
současná situace a problémy EU, brexit
globální problémy – klimatické změny, ekologie, rozdělení světového
bohatství, migrace, války aj.

Pozn.: Jako podklad pro zvládnutí předmětu bude k dispozici podrobnější interní studijní materiál v elektronické podobě.
Zpracovala vyučující předmětu Ing. Sonja Lusková, říjen 2019.

