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        Opakovací okruhy – Ekonomika 

Obor: 69-51-H/01 Kadeřník  

ŠKOLNÍ ROK: 2022/2023 

1. Úřad práce (význam úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti, podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti, 
pojmy jako rekvalifikace, podpůrčí doba)  

2. Zaměstnání (vyhledání práce, životopis, přijímací pohovor, vznik pracovního poměru, ukončení pracovního 
poměru, zaměstnanecké výhody)  

3. Uplatnění v profesi kadeřníka (kde uplatnit tuto profesi, běžné nástupní podmínky absolventů, zaměstnanecké 
výhody)  

4. Uplatnění mimo profesi kadeřníka (pojmy jako nekvalifikovaná práce)  

5. Strukturovaný životopis (kdy ho využít, jak zpracovat, využití IT)  

6. Základy pracovního práva (zkušební doba, pracovní doba, přestávky v práci, minimální roční délka dovolené 
stanovená zákonem, vliv na dovolenou, když se nástup do práce koná v průběhu roku, základní délka pracovní 
doby, nejkratší délka přestávky na jídlo a oddech)  

7. Hrubá a čistá mzda (určení hrubé mzdy, rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou, srážky ze mzdy)  

8. Daně (proč se odvádějí, hlavní funkce daní v ČR, důvody výběru daní, státní rozpočet, příklady daní vybíraných v 
ČR, přímé a nepřímé daně  

9. Podnikání v oboru, živnost – možnosti podnikání v ČR, všeobecné podmínky pro získání živnostenského 
oprávnění, dělení živnosti  

10. Právnické osoby (co je právnická osoba, právní osobnost, podmínky pro založení s.r.o.)  

11. Finanční úřad (čím se zabývá, náplň FÚ, kdy a proč se lidé na FÚ obracejí)  

12. Rodinný rozpočet (nejčastější příjmy v domácnosti, finanční rezerva, proč je tvořit)  

13. Spotřebitelské úvěry  

14. Hypoteční úvěry (co je hypoteční úvěr, kdy ho využít, podmínky získání, riziko)  

15. Bankovní služby (druhy bank. Služeb atd.)  

16. Hotovostní a bezhotovostní platby (platební příkazy, složenky atd.)  
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17. Exekuce a osobní bankrot (soudní platební rozkaz, jak řešit os. Bankrot, pojem exekuce)  

18. Pojištění majetku a osob (účel pojištění, typy, atd.)  

19. BOZP  

20. Ochrana spotřebitele 

 

 

Schválil: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

Dne: 30. září 2022 


