
Kód kurzu EKM 

Název kurzu Ekonomické minimum 

Anotace kurzu Kurz je zaměřen jak na ekonomické aspekty řízení obce, tak i na 
fungování soukromých organizací a ekonomických procesů v nich. 
Součástí kurzu je také předání aktuálních informací z dané 
problematiky – rozpočtové určení daní, sestavování rozpočtových 
výhledů, změny daňových sazeb, apod. Cílem kurzu je předat jeho 
účastníkům ucelené informace o struktuře veřejných rozpočtů v ČR 
s větším důrazem na rozpočty územních samosprávných celků, a také 
vylepšit jejich znalosti o fungování soukromých organizací a 
ekonomických procesů. 
Ekonomika tvoří jeden ze základních kamenů činnosti obce. Nejen 
starostové obcí by měli vědět, jakým způsobem je tvořen daňový 
systém v ČR, jaké dopady to bude mít na jejich obce, kolik finančních 
prostředků jim nateče do obecního rozpočtu z toho státního, apod. Část 
o základních účetních postupech, interpretaci účetních výkazů apod. je 
zaměřen zejména na členy finančních výborů zastupitelstev, případně 
na pracovníky finančních odborů obcí. 

Obsah kurzu  podstata a fungování fiskálního federalismu 

 jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů a rozpočtových fondů 

 charakteristika příjmů a výdajů rozpočtů územních 
samosprávních celků 

 rozpočtový proces, možnosti a procesní kroky rozpočtových 
změn 

 aktuální informace (rozpočtové určení daní, sestavování 
rozpočtových výhledů, apod.) 

 teorie a praxe podnikání (fyzické osoby, právnické osoby, 
obchodní společnosti, živnosti, majetek podniku, zdroje 
financování podniku, podnikatelská administrativa, bariéry 
podnikání) 

 účetnictví (význam účetnictví, základní účetní postupy, účetní 
výkazy a jejich interpretace, povinnosti vyplývající z účetnictví) 

 daňový systém ČR a jeho ekonomické dopady (daňový systém, 
plátce, poplatník, vztah k účetnictvím, daňové sazby, změny 
daňových sazeb a jejich ekonomický dopad, daňová 
optimalizace) 

Studijní literatura  KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 22. 
aktualizované vydání. Praha: Polygon, 2012. 440 s. ISBN 978-
80-7273-169-5.  

 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L.  Daňový systém ČR 2012. 
Praha: VOX a.s., 2012. 372 s. ISBN 978-80-87480-05-2.  

 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2006. 475 s. ISBN 80-7179-892-4.  

 MARKOVÁ H., Daňové zákony. Úplná znění platná k 1. 1. 2012. 
Praha: Grada, 2012. 264 s. ISBN 978-80-247-4254-0. 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (v aktuálním znění)  

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (v aktuálním znění)  

Časová dotace  10 hodin – výuková část 

 2 hodiny – testovací část 

Charakter kurzu  přímá výuka 

 konzultační část 

Cílová skupina  starostové a místostarostové 

 členové zastupitelstva obcí 



 pracovníci finančních odborů, členové finančních výborů 
zastupitelstev 

 vedoucí pracovníci příspěvkových organizací 

Ukončení kurzu  on-line test (terminologie) 

 písemná zkouška (základní ekonomické vazby) 

Lektor Ing. Josef Horák, Ph.D. 

Kapacita kurzu max. 20 účastníků 

 


