Základy podnikání
1. Dualismus práva, velké právní systémy, prameny práva, právní řád ČR, právní normy,
členění, části, platnost, účinnost, právní řád ČR
2. Občansko - právní vztahy obecně, předpoklady, subjekty, objekt, obsah, právní
skutečnosti dle nového občanského zákoníku, právní jednání, čas jako právní skutečnost
3. Absolutní majetkové vztahy dle nového občanského zákoníku, rozdělení, obsah
4. Věcná práva, vlastnictví, nabytí věci, spoluvlastnictví, držba
5. Právní odpovědnost za škodu v občanském právu, náhrada škody, konstrukce
odpovědnosti v soukromém a veřejném právu
6. Relativní majetkové vztahy - závazkové vztahy v občanském právu, vznik, změna, zánik,
zajištění závazků
7. Obchodní společnosti dle českého a evropského práva, podnikatel a podnikání podle
platné právní úpravy, živnostenské podnikání.
8. Systémové pojetí obchodu, obchodní subjekty.
9. Obchodní operace, obchodní smlouvy.
10. Obchodní sortiment, cenová tvorba v obchodě.
11. Distribuce a základy logistiky.
12. Infrastruktura vnitřního obchodu.
13. Spotřebitel a ochrana spotřebitele.
14. Zásady vedení řádného účetnictví, účetní doklady a účetní knihy, třídění účtů.
15. Vliv hospodářských operací na rozvahové položky.
16. Účetní uzávěrka a závěrka, rozvaha, výkaz zisku a ztráty.
17. Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek.
18. Externě pořízené zásoby a zásoby vlastní výroby.
19. Zúčtovací vztahy.
20. Náklady a výnosy, vyčíslení a rozdělení výsledku hospodaření, zvyšování a snižování
základního kapitálu.
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