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podnikatelský záměr

zakladatelský rozpočet

živnostenský zákon 

zákon o obchodních 
korporacích

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

náklady, výnosy, zisk/ztráta 

mzda časová a úkolová  

daňová evidence

бізнес-план

установчий бюджет

закон про підприємництво 
(малий бізнес)

закон про комерційні 
корпорації

ринок, суб'єкти ринку, попит, 
пропозиція, товар, ціна

витрати, доходи, прибуток/
збиток

погодинна та відрядна 
оплата 

податковий облік

Ekonomika 
Podnikání 

 
Економіка 

Підприємництво

Cestovní 
ruch

Туризм

platební styk hotovostní 
a bezhotovostní

kurzovní lístek

úroková míra, RPSN 

kreditní a debetní karty 

pojištění, pojistné produkty 

inflace

úvěrové produkty

готівкова та безготівкова 
система розрахунків

курси обміну валют

відсоткова ставка, річна 
процентна ставка (RPSN)

кредитні та дебетові картки 

страхування, страхові 
продукти

інфляція

кредитні продукти

Finanční 
vzdělávání 

 
Фінансова освіта
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Daně 
 

Податки

státní rozpočet

daně a daňová soustava 

výpočet daní

zdravotní pojištění

sociální pojištění

daňové a účetní doklady 

marketingová strategie

průzkum trhu

produkt, cena, distribuce, 
propagace

lidé, procesy, fyzická evidence 

produktivita a kvalita

funkce managementu 

plánování, organizování, vedení, 
kontrolování

motivační nástroje

složky majetku 

zdroje financování

účetní doklady, účetní osnova 
 

náklady, výnosy, výsledek 
hospodaření

daně z příjmů

ekonomická statistika

державний бюджет

податки та податкова 
система

розрахунок податку

медична страховка

соціальне страхування

документи податкового  
та бухгалтерського обліку

маркетингова стратегія

дослідження ринку

продукт, ціна, дистрибуція, 
просування, 

люди, процеси, фізичний 
облік

продуктивність і якість

функції управління 

планування, організація, 
керівництво, контроль

засоби мотивації

компоненти активів 

джерела фінансування

бухгалтерські документи, 
структура бухгалтерська 
обліку

витрати, доходи, економічні 
результати

податок на прибуток

економічна статистика

Marketing 
 

Маркетинг

Management 
 

Управління

Účetnictví  
 

Бухгалтерія
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struktura národního 
hospodářství

hrubý domácí produkt

nezaměstnanost

platební bilance

структура національної 
економіки

валовий внутрішній продукт

безробіття

платіжний баланс

Národní 
hospodářství a EU 

 
Національної 

економіки та ЄС

dějiny kultury

zeměpis cestovního ruchu

mapy, druhy map

kategorizace destinačního 
managementu

druhy a formy cestovního ruchu

satelitní účet cestovního ruchu

GDPR 

autorský zákon

zákon o zadávání veřejných 
zakázek

zákon o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního 
ruchu

pojištění v cestovním ruchu

jízdní a letové řády

dopravní ceniny

історія культури

географія туризму

карти, види карт

категоризація менеджменту 
призначення

види і форми туризму

допоміжний рахунок туризму

регламент про захист даних 
(GDPR)

авторське право

закон про державні закупівлі 

закон про певні умови 
ведення бізнесу у сфері 
туризму

страхування в туризмі

розклад рейсів

транспортні витрати

Geografické 
a kulturně 
historické 

vzdělávání 
 

Географічна 
та культурно-

історична освіта

Služby cestovního 
ruchu 

 
Туристичні 

послуги

Dopravní služby 
 

Транспортні 
послуги
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národní kuchyně a stravovací 
zvyklosti

національна кухня та харчові 
звички

Stravovací služby 
 

Послуги 
громадського 

харчування

destinace cestovního ruchu

služby pasové, celní, vízové 

služby peněžní a směnárenské

pojišťovací služby

lázeňské služby

služby kongresového 
cestovního ruchu

zdravotní služby v cestovním 
ruchu

vízová povinnost

směnárna

celní řízení

klasifikace cestovních kanceláří 

produkty cestovních kanceláří 

nabídka, prodej, realizace 
produktů

klient

propagační aktivity

напрямки туризму

паспортні, митні, візові 
послуги

грошові та обмінні послуги

страхові послуги

курортні послуги

послуги конгресового 
туризму

оздоровчі послуги в туризмі 

візові вимоги

обмінний пункт

митна процедура

класифікація туристичних 
агентств

продукція туристичних 
агентств

пропозиція, продаж, 
реалізація продукції

клієнт

рекламна діяльність

Služby cestovního 
ruchu 

 
Туристичні 

послуги

Cestovní kancelář, 
cestovní agentura 

 
Туристична 

фірма, 
туристичне 

агентство
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průvodce

kodex průvodce 

profesní komunikace

kancelářská technika

obchodní písemnost

гід

правила поведінки (кодекс) 
гіда

професійне спілкування

оргтехніка

діловий документ

Průvodcovské 
služby 

 
Послуги гіда

pravidla společenského 
chování

profesní vystupování

národní zvyklosti a tradice 
různých etnik 

sociální média 

правила соціальної 
поведінки

професійна поведінка

національні звичаї 
та традиції різних 
національностей

соціальні медіа 

Komunikace ve 
službách 

 
Спілкування в 

сфері послуг

destinační management 

regionální cestovní ruch

rezervační a informační 
systémy

управління місцями 
призначення

регіональний туризм

бронювання та інформаційні 
системи

Turistická 
a informační 

centra 
 

Туристично-
інформаційні 

центри
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www.npi.cz

Poznámky 

Примітки


