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potřeby, statky, služby, 
spotřeba, vzácnost    

výroba, výrobní faktory, 
hospodářský proces 

trh, tržní subjekty, nabídka, 
poptávka, zboží, rovnovážná 
cena

racionální chování spotřebitele

podnikatelský záměr

právní formy podnikání  

podnikání podle 
živnostenského zákona 
a zákona o obchodních 
korporacích

společenská odpovědnost 
firem

jakost

zásoby, pořízení zásob, 
oceňování zásob

 
 
optimalizace zásob a nákupu

 
spotřeba materiálu

rychlost obratu zásob

потреби, майно, послуги, 
споживання, дефіцит    

виробництво, фактори 
виробництва, господарський 
процес

ринок, суб'єкти ринку, попит, 
пропозиція, товари, ціна 
рівноваги

раціональна поведінка 
споживача

бізнес-план

правові форми бізнесу  

підприємництво відповідно 
до закону про торгівлю  
та закону про господарські 
товариства

корпоративна соціальна 
відповідальність

якість

інвентаризація, придбання 
товарно-матеріальних 
цінностей, оцінка товарно-
матеріальних цінностей

оптимізація запасів  
і закупівель

матеріаломісткість

швидкість оборотності 
запасів

Ekonomika 
 

Економіка

Podnikání 
 

Підприємництво

Výrobní činnost 
 

Виробнича діяльність

Oběžný 
majetek 

 
Оборотні 

активи

63-41-M/ 01 Ekonomika a podnikání

Економіка 
та підприємництво
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dlouhodobý majetek, členění, 
opotřebení, odpisy, kapacita

pořízení a vyřazení 
dlouhodobého majetku

oceňování a účtování 
dlouhodobého majetku

pracovněprávní vztahy

mzdová soustava

mzdová legislativa 

složky mzdy, výpočet mzdy

 
zákonné odvody

bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, požární prevence

státní odborný dozor  
nad bezpečností práce

hrubá mzda, zdravotní 
a sociální pojištění 

náhrady mezd 

zdanitelná mzda, čistá mzda 

nemocenské dávky, částka 
k výplatě

náklady a výnosy

náklady obětované příležitosti, 
utopené náklady

основні засоби, розбивка, 
знос, амортизація, місткість

придбання та вибуття 
основних засобів

оцінка та облік основних 
засобів

трудові правовідносини

система оплати праці

законодавство про оплату 
праці

складові заробітної плати, 
розрахунок заробітної плати

встановлені законом збори

безпека та охорона здоров'я 
під час роботи

державний професійний 
нагляд за охороною праці

заробітна плата, медичне  
та соціальне страхування 

компенсація заробітної 
плати

оподатковувана зарплата, 
чиста зарплата

допомога по хворобі, сума  
до виплати

витрати і прибуток

альтернативні витрати, 
незворотні витрати

Dlouhodobý 
majetek 

 
Основні 

засоби

Lidské 
zdroje 

 
Людські 
ресурси
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plánování   

organizování

motivace a vedení lidí  

kontrola 

rozhodování, rozhodovací 
metody

zdroje financování, finanční 
řízení

kapitál – vlastní, cizí, kapitálové 
fondy

cash-flow

finanční technologie včetně 
kryptoměny

platební styk v národní 
a zahraniční měně 

 
úroková míra

cenné papíry, burza, RM systém

 
role centrální banky

investiční a podílové fondy

účastnické a penzijní fondy

stavební spořitelny; pojišťovny 

hrubý domácí produkt

nezaměstnanost, inflace

platební bilance 

subjekty působící v národním 
hospodářství

státní rozpočet

mezinárodní obchod

restrikce v mezinárodním 
obchodě

globalizace

планування   

організація

мотивація та керівництво 
людьми 

контроль 

прийняття рішень, методи 
прийняття рішень

джерела фінансування, 
управління фінансами

капітал – власні, іноземні, 
кошти капіталу

грошовий потік

фінансові технології, 
включаючи криптовалюту

платіжна система  
в національній та іноземній 
валюті 

відсоткова ставка

цінні папери, фондова біржа, 
RM-система

роль центрального банку

інвестиційні та пайові фонди

пайові та пенсійні фонди

будівельні ощадні каси; 
страхові компанії

валовий внутрішній продукт

безробіття, інфляція

платіжний баланс 

суб'єкти, що діють  
у народному господарстві

державний бюджет

Міжнародна торгівля

обмеження в міжнародній 
торгівлі

глобалізація

Management 
 

Управління

Finanční 
trh 

 
Фінансовий 

ринок
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daňová evidence podnikatele 

účetnictví

syntetické a analytické účty 

účetní doklady

přímé a nepřímé daně

druhy daní

výpočet

zaúčtování

nedokončená výroba, polotovary 
vlastní výroby, výrobek 

účtování faktur

hmotný a nehmotný majetek, 
finanční majetek

leasing

analytická evidence

odpisový plán

zaúčtovat

kurzové rozdíly

uzávěrka nákladových účtů 

finanční účetnictví

výnosové účty

податковий облік 
підприємця

бухгалтерія

синтетичні та аналітичні 
рахунки

бухгалтерські документи

прямі і непрямі податки

види податків

розрахунок

облік

незавершене виробництво, 
напівфабрикати власного 
виробництва, продукт

облік рахунків-фактур

матеріальні та нематеріальні 
активи, фінансові активи

лізинг

аналітичний облік

графік амортизації

внесення до обліку

курсові різниці

закриття видаткових 
рахунків

фінансовий облік

рахунки доходів

Účetnictví 
a daně 

 
Облік 

і податки

Dlouhodobý 
majetek 

 
Основні 

засоби

Pohledávky 
a závazky 

 
Дебіторська та 

кредиторська 
заборгованість

Náklady 
a výnosy 

 
Витрати  

і прибуток
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kapitálové účty

nerozdělený zisk

ztráta z minulých let  

rezervy zákonné a ostatní

inventarizace majetku 
a závazků

závěrkové operace   

účetní závěrka

výsledek hospodaření, 
možnosti rozdělení zisku, 
úhrada ztráty    

 
otevření účtů na začátku 
účetního období

hospodářská střediska

vnitropodnikové účetnictví

 
kalkulace, její druhy, rozdělení

 
druhy rozpočtů

vazby mezi normami, 
rozpočetnictvím a kalkulacemi

marketing

marketingový plán

průzkum trhu

cenová politika

distribuce zboží

reklamní činnosti  

péče o zákazníka

digitální komunikační technika

рахунки капіталу

нерозподілений прибуток

втрати минулих років  

резерви законні та інші

інвентаризація майна  
і зобов'язань

балансові операції   

Фінансова звітність

результат господарської 
діяльності можливість 
розподілу прибутку, оплата 
збитку    

відкриття рахунків  
на початку звітного періоду

економічні центри

внутрішній облік  
на підприємстві

розрахунок, його види, 
розподіл

види бюджетів

зв'язки між стандартами, 
бюджетуванням і 
розрахунками

маркетинг

маркетинговий план

дослідження ринку

цінова політика

продаж (дистрибуція) товарів

рекламна діяльність

обслуговування клієнтів

цифрові комунікаційні 
технології

Účtování 
finančních zdrojů 

 
Облік фінансових 

ресурсів

Sestavení výkazu 
zisku a ztrát 

 
Складання звіту 
про прибутки та 

збитки

Manažerské 
účetnictví 

 
Управлінський 

облік

Obchodní činnost 
 

Підприємницька 
діяльність
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obchodní smlouvy podle 
občanského zákoníku

vznik, změna a zánik smluvního 
vztahu 

typy smluv

ochrana spotřebitele

aplikovaná psychologie 
a společenská výchova

společenské chování

profesní vystupování

psychologické základy jednání

verbální a neverbální 
komunikace

normalizovaná úprava 
písemností

obchodní písemnost

господарські договори згідно 
з цивільним кодексом

виникнення, зміна та 
припинення договірних 
відносин

види договорів

захист прав споживачів

прикладна психологія 
та соціальна освіта

соціальна поведінка

професійна поведінка

психологічні основи 
переговорів

вербальне і невербальне 
спілкування

стандартизоване 
редагування документів

діловий документ

Obchodně 
závazkové vztahy 

 
Зобов'язально-

господарські 
відносини

Komunikace 
 

Спілкування

Profesní 
komunikace 

 
Професійне 

спілкуванняя
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Poznámky 

Примітки


