
PODNIKOVÁ EKONOMIKA 
Anotace  
Modul Podniková ekonomika je úzce spojen mezipředmětovými vztahy s ostatními moduly. Jeho poznatky 

jsou východiskem a nutným předpokladem výuky ostatních ekonomických a příbuzných disciplín, zejména 

účetnictví, statistiky, práva, marketingu, managementu, obchodní korespondence, finančního rozhodování 

atd., a zároveň využívá pojmového a metodického aparátu ostatních modulů zařazených do studijního plánu. 

Tvoří s nimi organický celek umožňující zprostředkovat studentům potřebné znalosti ve vzájemných 

souvislostech a schopnosti aktivně jich využívat, tj. vytvořit potřebné kompetence.  

Modul seznamuje studenty se základy podnikání, přičemž podnikání je vysvětlováno jako určující funkce 

podniku. Studenti se naučí pracovat s kategoriemi podnik, podnikání, druhy podniků a jejich specifika, cíle a 

funkce podniku či vliv okolí podniku na jeho řízení. Modul se zabývá také problematikou právních předpisů 

vztahujících se k podnikání, jako je obchodní zákoník, živnostenský zákon a další, a vymezuje základní 

znalosti potřebné pro založení podniků různých právních forem.  

První ročník se soustředí na podnikové činnosti nejen z věcné stránky, ale především z pohledu efektivnosti 

jejich vykonávání. Část věnovaná financování obsahuje základy podnikových financí, cíle podnikových 

financí, řízení podnikových financí, financování podniku, financování a riziko, zdroje podnikového 

financování, podnikové potřeby.  

Druhý ročník obsahuje podrobné studium daňových zákonů, které je z hlediska kompetencí absolventa velice 

důležité. Modul je zaměřen také na praktické zvládnutí aplikace daňových zákonů.  

 

Obsah modulu  

1. Podnikání  

2. Právní formy podnikání  

3. Podnik  

4. Výrobní činnost  

5. Prodejní činnost  

6. Oběžný majetek a logistika  

7. Dlouhodobý majetek a investiční činnost  

8. Personalistika  

9. Ekonomická stránka činnosti podniku  

10. Daňový systém – daňová soustava, její význam, funkce, principy zásady tvorby  

11. Daně přímé – předmět, sazby, výpočet, daňové přiznání  

12. Daně nepřímé – předmět, sazby, výpočet, daňové přiznání  

13. Poplatky  

14. Clo  

15. Pojistné na sociální zabezpečení  

16. Veřejné zdravotní pojištění  

 

Hodnocení  

Každé období: zápočet, zkouška  
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