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Základní pojmy z oblasti práva a ekonomie.
- Základní ekonomické pojmy. Teorie potřeb.
- Základní právní pojmy.

2. Závazkové právo v podmínkách tržního mechanismu
- Podstata tržního mechanismu.
- Závazkové právo – vznik, změna, zánik a zajištění závazků.
3. Věcná práva k věcem vlastním i cizím
- Věcná práva k věcem vlastním – vlastnictví, spoluvlastnictví, držba.
- Věcná práva k věcem cizím – právo stavby, věcné břemeno, zástavní a zadržovací
právo.
4. Ústavní právo, soudy, ombudsman
- Ústava ČR (rozdělení moci, Ústavní soud, ombudsman).
- Listina základních práv a svobod.
5. Trestní právo hmotné
- Prameny trestního práva, okolnosti vylučující trestnost.
- Tresty a ochranná opatření – druhy trestů, polehčující a přitěžující okolnosti.
6. Trestní právo procesní
- Základní zásady a subjekty trestního řízení.
- Průběh trestního řízení, řízení proti mladistvým.
7. Dědictví
- Dědictví ze závěti, dědická smlouva, nepominutelní dědicové, vydědění.
- Dědění ze zákona, odmítnutí dědictví.
8. Správní právo, správní řízení
- Obce – hospodaření, působnost, orgány obce.
- Kraje – hospodaření, působnost, orgány kraje, správní řízení.
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9. Pracovní poměr – práva a povinnosti účastníků
- Pracovní poměr - ukončení.
- Práva a povinnosti účastníků, dovolená.
10. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škody
- Obecná, hmotná odpovědnost, odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů.
- Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání, za škodu na
odložených věcech.
11. Rodinné právo, manželské majetkové právo
- Prameny, zásady rodinného práva, manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi.
- Majetkové vztahy mezi manželi, příspěvky na domácnost, bydlení manželů.
12. Nezaměstnanost
- Příčiny vzniku, druhy a důsledky.
- Aktuální situace v ČR a EU, význam úřadu práce.
13. Ceny a inflace
- Charakteristika problému, příčiny a typy inflace.
- Cena výrobku – cíle, metody stanovení, techniky tvorby cen.
14. Výrobní ekonomika a ergonomie
- Výroba, výrobní proces, výrobní faktory, typy výroby, výrobní plán.
- Ergonomie – charakteristika, hlavní principy.
15. Bankovní soustava
- ČNB – úkoly, nástroje, řízení, peníze.
- Obchodní banky – financování, hlavní činnost .
16. Makroekonomika a mezinárodní obchod
- Ukazatele výkonnosti národního hospodářství, HDP.
- Evropská Unie – vznik, význam, základní funkce.
17. Obchodní závod
- Definice, základní znaky, členění.
- Majetek - členění, odpisy.
18. Obchodní společnosti a jejich trestní odpovědnost
- Zákon o obchodních korporacích.
- Trestní odpovědnost právnických osob.
19. Živnostenské a jiné formy podnikání.
- Živnostenský zákon. Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob.
- Podnikání právnických osob a jiné formy podnikání.
20. Daňová soustava ČR
- Daně přímé.
- Daně nepřímé
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21. Tržní mechanismus
- Poptávka a nabídka, tržní selhání.
- Uzavírání smluv v tržním hospodářství.
22. Trhy
- Členění, struktury a subjekty.
- Změny v závazcích mezi subjekty NH.
23. Hospodářský proces, základní výrobní činitelé
- Hospodářský proces – fáze, základní výrobní činitelé.
- Rozdělování a přerozdělování – situace v ČR.
24. Personalistika
- Pracovní smlouva – náležitosti, pracovní poměr.
- Dohody konané mimo pracovní poměr.
25. Hospodářský cyklus, ekonomický růst
- Hospodářský cyklus – příčiny vzniku, fáze, aktuální situace.
- Ekonomický růst – zdroje, rovnováha na trhu.

V Sezimově Ústí: 27. září 2018
doc. PhDr. Hrušková Lenka, Ph.D.
ředitelka
Datum zveřejnění: 27. 9.2018
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