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1. Ekonomika: Podstata fungování tržní ekonomiky 
Právo: Právo, funkce práva, právní řád, právní síla 
 

2. Ekonomika: Trh 
Právo: Právní systém, právo veřejné a soukromé 
 

3. Ekonomika: Podnikání 
Právo: Právní normy, druhy právních norem 
 

4. Ekonomika: Živnostenské podnikání 
Právo: Publikace a forma právních předpisů, platnost, účinnost a působnost právních předpisů 
 

5. Ekonomika: Obchodní korporace 
Právo: Fyzické osoby, právnické osoby 
 

6. Ekonomika: Hlavní činnost podniku 
Právo: Právní skutečnosti, právní jednání 
 

7. Ekonomika: Zabezpečení hlavní činnosti podniku dlouhodobým majetkem 
Právo: Evropská Unie – instituce, právní ochrana 
 

8. Ekonomika: Zabezpečení hlavní činnosti podniku oběžným majetkem 
Právo: Evropská Unie – právní řád, volný trh a volný pohyb osob 
 

9. Ekonomika: Zabezpečení hlavní činnosti podniku lidskými zdroji 
Právo: Věcná práva k věcem vlastním (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví) 
 

10. Ekonomika: Mzdy, zdravotní a sociální pojištění 
Právo: Věcná práva k cizím věcem (věcná břemena, zástavní a zadržovací právo) 
 

11. Ekonomika: Management 
Právo: Právo závazkové – základní pojmy, vznik a obsah závazků 
 

12. Ekonomika: Manažerské funkce plánování a organizování 
Právo: Právo závazkové – změny, zajištění a zánik závazků 
 

13. Ekonomika: Manažerské funkce vedení lidí a motivace, kontrola 
Právo: Smlouva, odpovědnost za vady 
 



14. Ekonomika: Hospodaření podniku 
Právo: Kupní smlouva, smlouva o dílo, charakteristika, náležitosti 
 

15. Ekonomika: Finanční trh 
Právo: Smlouva o převodu nemovitosti a nájemní smlouva, charakteristika, náležitosti 
 

16. Ekonomika: Finanční trh, bankovnictví 
Právo: Pracovněprávní vztahy – zaměstnavatel, zaměstnanec, Zákoník práce 
 

17. Ekonomika: Finanční trh, platební styk 
Právo: Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele 
 

18. Ekonomika: Finanční trh, cenné papíry 
Právo: Pracovní poměr – druhy, vznik a změny pracovního poměru 
 

19. Ekonomika: Národní hospodářství 
Právo: Pracovní smlouva – nezbytné a další náležitosti 
 

20. Ekonomika: Národní hospodářství, ukazatele úrovně národního hospodářství 
Právo: Pracovní poměr – zánik pracovního poměru, ochranná lhůta, odstupné 
 

21. Ekonomika: Daňová soustava, přímé daně 
Právo: Dokumenty při odchodu ze zaměstnání 
 

22. Ekonomika: Daňová soustava, nepřímé daně 
Právo: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
 

23. Ekonomika: Marketing 
Právo: Péče o zaměstnance 
 

24. Ekonomika: Marketingový mix, výrobek, cena 
Právo: Hodnocení zaměstnanců 
 

25. Ekonomika: Marketingový mix, distribuce, propagace 
Právo: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 


