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1. Tržní mechanismus a jeho fungování 

- definice a funkce trhu; poptávka; nabídka; tržní rovnováha 

2. Makroekonomické ukazatele a jejich sledování 

- definice domácího produktu, národního produktu a důchodu; cenové indexy; metody 

měření hrubého domácího a hrubého národního produktu; čistý domácí a národní 

produkt; národní, osobní a disponibilní důchod; čistý ekonomický blahobyt 

3. Agregátní poptávka a nabídka, spotřeba, úspory a investice 

- charakteristika agregátní poptávky a nabídky; makroekonomická rovnováha; faktory 

ovlivňující spotřebu, úspory a investice; úsporová a spotřební funkce; vliv 

hospodářské politiky; reálná a nominální úroková sazba 

4. Inflace a nezaměstnanost 

- měření a míra inflace; příčiny a typy inflace; dělení a důsledky inflace; druhy 

Phillipsových křivek; trh práce; charakteristika, druhy a měření nezaměstnanosti;  

důsledky nezaměstnanosti 

5. Monetární a fiskální politika 

- nástroje, cíle a typy monetární i fiskální politiky; deficit; vládní dluh; vzájemné 

působení monetární a fiskální politiky 

6. Modely dokonalé a nedokonalé konkurence 

- vznik dokonalé a nedokonalé konkurence; charakteristika tržních struktur a jejich 

modely 

7. Majetková struktura podniku 

- význam a struktura rozvahy podniku, struktura majetku podniku, jeho oceňování, 

druhy opotřebení, odpisy a obnova majetku. Význam a druhy leasingu majetku. 

Oběžný majetek a metody oceňování zásob 

8. Kapitálová struktura podniku a její optimalizace 

- charakteristika jednotlivých částí kapitálové struktury podniku; optimalizace struktury 

podnikového kapitálu 



9. Zvláštnosti a principy podnikání v dopravě 

- význam dopravy v národním hospodářství; analýza provozně-ekonomického systému 

dopravního podniku; funkce a členění dopravních podniků; účast státu na financování 

dopravních podniků a zdroje financování dopravních podniků; výkony veřejné služby 

v dopravě; přepravní a tarifní politika 

10. Faktory ovlivňující poptávku a nabídku v dopravě 

- struktura trhu dopravy, jeho regulace, deregulace a liberalizace; charakteristika 

poptávky v dopravě; faktory ovlivňující poptávku po dopravě; elasticita poptávky 

v dopravě; hodnocení úspor jízdního času (doby jízdy); měření poptávky a průzkum 

přepravního trhu;  

- charakteristika nabídky dopravních a přepravních výkonů; elasticita nabídky 

v dopravě; měření kvality nabídky služeb v osobní a nákladní dopravě;  

11. Náklady v dopravě, struktura a dynamika vlastních nákladů dopravního podniku 

- náklady dopravy a dopravního podniku; struktura a dynamika vlastních nákladů 

dopravního podniku; nástroje řízení nákladů; hodnocení důsledku vlastních nákladů na 

ekonomiku a výsledek hospodaření dopravního podniku;  analýza bodu zvratu 

12. Cenotvorba v dopravě 

- zásady cenotvorby; tvorba cen založená na respektování hodnotového systému 

zákazníka a konkurenčního prostředí; nákladový přístup k tvorbě cen; cenová 

diskriminace v dopravě; cenotvorba se stochastickým modelem poptávky; problémy 

špiček v cenotvorbě v dopravě 

13. Význam investiční činnosti podniku, druhy investic, postup při hodnocení investic 

a metody hodnocení efektivnosti investic 

- pojetí, druhy, financování a plánování investic; postup a metody hodnocení 

efektivnosti investic; srovnání investičních variant; výběr z investičních možností; vliv 

inflace a rizika na efektivnost investic;  

14. Hlavní zásady, postup a metody hodnocení efektivnosti investic do dopravní 

infrastruktury 

- hlavní zásady hodnocení dopravních investic, metody hodnocení efektivnosti investic 

do dopravní infrastruktury; Cost Benefit Analýza – hlavní zásady, význam a ukazatele 

finanční a ekonomické analýzy, analýza citlivosti a rizik při hodnocení investic do 

dopravní infrastruktury 

15. Externí náklady dopravy, jejich ocenění a internalizace 



- externí, interní a společenské náklady a přínosy dopravy; metody ocenění externích 

nákladů dopravy; zásady internalizace externích nákladů dopravy;  
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