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Přehled seminářů

1) Výnosy, náklady, 
Pojetí výnosů, tržby, pojetí nákladů a jejich klasifikace. 

2) Hospodářský výsledek, modelování nákladů
Principy modelování nákladů, nákladové funkce, metody odhadu 
fixních nákladů.

3) Vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku
Analýza bodu zvratu, stanovení bodu maximálního zisku, provozní 
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Analýza bodu zvratu, stanovení bodu maximálního zisku, provozní 
páka, stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny.

4) Nástroje řízení nákladů
Kalkulace, rozpočty, technickohospodářské normy, plánování 
nákladů. 



Přehled seminářů

5) Základy financování podniku
Principy finančního řízení, finanční plánování a finanční kontrola,
krátkodobé a dlouhodobé financování, obratový cyklus peněz,
rozdělení zisku, základy cash–flow.

6) Základy investic
Propočty kapitálových výdajů, odhad budoucích výnosů a rizik
rozhodování o investicích, výpočet současné hodnoty očekávaných
peněžních příjmů, investiční plánování
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peněžních příjmů, investiční plánování

7) Ceny+Výroba+nákup
Problémy stanovení výše ceny, metody a principy tvorby cen, cenová
politika a nástroje, cena jako nástroj marketingového mixu. Vztah
výroby k prodeji, k investicím a financování, základy strategického a
operativního plánování výroby, využití výrobní kapacity, produkční
funkce. Řízení zásob, nákupní, prodejní a výrobková politika.



Požadavky k zápočtu

� Zápočet: povinná účast na seminářích – 1 
absence 

� Aktivní účast na seminářích 
� Absolvování zápočtové písemné práce (14. 

týden)
� Zpracování vybrané seminární práce ve 

skupinkách (5 studentů)
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skupinkách (5 studentů)
� odevzdání a prezentování sem. práce - povinnost 

pokračovat ve firmě z PE I (libovolný výběr od 
kteréhokoliv člena skupinky)

� rozsah 25-30 stran (bez formálních stránek-úvodní 
strana, obsah atd.) 

� sestavení seminární práce dle šablony pro zpracování 
bakalářské práce - změna úpravy se týká pouze okrajů –
veškeré okraje 2,5 cm



Požadavky k zápočtu - seminární práce

Kompletní analýza podniku (nákladová, kapacitní, zásobovací, 
prodejní, cenová atd.)

1. Sestavení výkazu zisků a ztrát na 3 roky dopředu ( s vysvětlením 
jednotlivých položek výkazu

2. Vypracovat souhrnnou analýzu v oblasti nákladů: 
� klasifikaci nákladů
� modelování nákladů
� nákladové funkce
� výpočet bodu zvratu

stanovení limitu variabilních a fixních nákladů
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� stanovení limitu variabilních a fixních nákladů
� kapacitní analýza

3. Charakteristika produktu (služby)
� kalkulace na produkt (služby) včetně režií
� zdůvodnění výběru metody kalkulace
� propočtu příspěvků na úhradu a produktové srovnání

4. Charakteristika cenové politiky podniku
� zdůvodnění výběru metody tvorby cen
� cenová politika produktu (služby) a nástroje
� propočty elasticity produktu (služby)

5. Charakteristika zásobovací politiky podniku
� pouze u podniků, kde to připadá v úvahu



Důležité termíny

� odevzdání seminární práce – 4.12.08
� zaslání na e-mail do 12:00 ve tvaru

� předmět: PE2_prijmeniJ1_prijmeniJ2_
(př.: PE2_rychlyK_pomalyZ_)

� soubor: prijmeniJ1_prijmeniJ2_.doc
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� soubor: prijmeniJ1_prijmeniJ2_.doc
(př: rychlyK_pomalyZ_.doc)

� písemná práce: 14. týden



Průzkum

1.Co očekáváte od studia?

2.Co očekáváte od studia na 
UTB-FaME?

© Petr NOVÁK 7

3.Co očekáváte od předmětu PE2?


