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Cíl předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s odvětvově zaměřenými tématy uvedenými v obsahu
předmětu. Studentům budou poskytnuta stěžejní teoretická východiska včetně praktických
aplikací.

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)
Úvod do ekonomie, základní ekonomické principy
Pojmy z ekonomie, vývoj ekonomických teorií, ekonomické kategorie, hospodářská politika
státu, národohospodářské veličiny, hospodářský proces, výrobní faktory, peníze, ekonomické
systémy.
Trh, funkce trhu
Tržní hospodářství, vznik trhu, vzájemné interakce na trzích, dokonalá a nedokonalá
konkurence (monopol, oligopol, monopolistická konkurence), koncentrace a korporace, fúze a
akvizice, nabídka a poptávka, vzájemné interakce nabídky a poptávky, spotřební funkce,
obchod, cena.

Podnikání, podnikatelský subjekt
Definice podnikání a jeho pojetí, podnik – typologie, cíle, okolí, podnikatel, podnikání
fyzických osob – zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění u OSVČ, podnikání
právnických osob, typy právnických osob – osobní a kapitálové společnosti, družstvo, státní
podnik, státní a nestátní neziskové organizace, územní samosprávné celky, legislativa
vztahující se k podnikání, rizika podnikání.
Majetková a kapitálová struktura podniku
Majetek a jeho formy, kapitálová struktura podniku, odpisy – metody odepisování, analýza
stavu a péče o dlouhodobý majetek.
Řízení oběžného majetku
Základní pojmy – stav, tok, doba atd., formy oběžného majetku, zásoby, obrat a optimalizace
zásob, koloběh oběžného majetku, rychlost a doba obratu zásob, pracovní kapitál, materiálový
a informační tok.
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
Definice a pojetí nákladů, druhové třídění nákladů, účelové třídění nákladů, kalkulace
(kalkulační členění nákladů), kalkulační metody, třídění nákladů v závislosti na objemu
výroby, manažerské pojetí nákladů, nákladová funkce, definice a pojetí výnosů, klasifikace
výnosů, tržby, výsledek hospodaření, analýza bodu zvratu.
Lidské zdroje a personální práce
Práce, nezaměstnanost, pracovníci a jejich struktura, klasifikace pracovníků, organizování
personální činnosti, pracovní podmínky a sociální péče, pracovní právo, zákoník práce, osobní
náklady podniku, produktivita práce.
Výrobní proces, pracovní čas, pracovní normy, mzdová politika, tarifní soustava a
mzdové normy
Výrobní proces, pracovní čas, pracovní normy, mzda a mzdový systém podniku, hodnota
práce, hodnocení pracovních podmínek, systém sociální pojištění, evidence mezd, výpočet
mzdy, slevy na dani.
Financování podniku, finanční analýza
Základní pojmy, cíle a principy finančního řízení, faktor času a rizika, obsah a zásady
finančního řízení, finanční rozhodování (typy, fáze, druhy), druhy financování v podniku,
zdroje a formy krátkodobého a dlouhodobého financování, řízení peněžních prostředků, výkaz
cash flow, vztah zisku a cash flow, metody sestavení výkazu cash flow, platební schopnost
podniku, insolvence.

Investiční činnost, metody hodnocení investic
Investice z pohledu makroekonomického, podnikové pojetí investic, klasifikace investičních
projektů, investiční rozhodování, efektivnost investic, metody hodnocení efektivnosti investic.
Ekonomický informační systém
Obecná struktura IS, účetnictví – vývoj, podstata, význam, formy, druhy účetních systémů,
regulace v ČR, direktivy EU (ES), mezinárodní standarty účetního výkaznictví, metodické
prvky účetnictví (rozvaha, účet, účetní knihy, účetní doklady atd.), výkaz zisku a ztráty,
výroční zpráva, účetní závěrka.
Daňový systém ČR
Daňová teorie – základní pojmy, funkce daní, daňový systém ČR, daň z příjmů právnických
osob, daň z příjmů fyzických osob, majetkové daně, daň z přidané hodnoty, správa daní.
Systém sociálního zabezpečení v ČR
Systém sociálního pojištění (důchodové, nemocenské), nepříspěvkové sociální dávkové
systémy, systém sociálních služeb, politika zaměstnanosti a trhu práce.
Zásobování a logistika
Management jakosti, postavení logistiky v řízení výroby a v oblastech zásobování, klasifikace
přepravovaného materiálu, funkce dopravy v logistickém systému.

Všeobecné kompetence předmětu
dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
- schopnost organizace a plánování
- schopnost rozhodovat
- schopnost řešit problémy
- schopnost samostatné práce
- základní profesní znalosti
-

Oborově specifické kompetence předmětu
dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací z účetních výkazů
- orientace na dosahování cílů podniku
- schopnost analýzy a syntézy ekonomických jevů
- znalost ekonomických kalkulací
- znalost propojení ekonomického a informačního systému podniku
- znalosti základů podnikání
-

Požadavky na ukončení předmětu

Všechny studijní materiály (přednáškové prezentace a prezentace ze cvičení) pro tento
předmět jsou k dispozici na dokumentovém serveru univerzitního informačního systém.
Materiály jsou průběžně aktualizovány.
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