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Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 

Předmět Podniková ekonomie a management reaguje svým zaměřením na současné 
potřeby všeobecnějších znalostí absolventů VŠ. Jeho cílem je seznámit studenty se 
základními ekonomickými pojmy jako jsou trh, nabídka a poptávka, dále pak 
porozumět ekonomickým principům fungování podniku v tržním hospodářství a 
porozumět praktickým způsobům financování a tvorbě zisku či dosažení primárního 
cíle existence podniku samotného.  
 Díky interaktivní formě výuky kombinující klasický přístup s přístupem e-
learningovým  tak zároveň lépe reagovat jak na vývoj výukového systému, tak na 
požadavky participujících studentů. Teoretické znalosti získané během přednášky 
usnadňují studentu jak participaci v e-learningové formě následující praktické výuky 
tak pak spolu s jejími výstupy umožní klasickou face-to-face komunikaci v oblasti 
dané problematiky s vedoucím vlastních cvičení.  
Současně e-learningový text automaticky vede účastníka kurzu k plnění zadávaných 
úkolů, provádění cvičení a vypracovávání korespondenčních úkolů. V případě 
absence studenta je umožněno okamžité zapojení do průběhu  výuky na základě  
e-learningového portálu. 
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Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 

• 1.Podnikání a podnikatel, znaky podnikání. Obchodní a živnostenský rejstřík  

• 2.Podnik a jeho vlastnictví. Založení podniku.  

• 3. Právní formy podnikání, druhy živností.    

• 4. Podnik jako hospodářský systém 

• 5. Majetek, druhy odpisů, náklady  

• 6. Mzdy a srážky z mezd, odměňování, pojistné 

• 7. Výnosy, Hospodářský výsledek, zisk 

• 8. Kalkulace a jejich funkce 

• 9. Účetnictví  

• 10. Řízení podnikových financí, úvěry, leasing. 

• 11. Investice, finanční cíle,  sanace a zánik podniku 

• 12. Řízení, vývoj teoretických názorů na řízení,  základní funkce managementu 

• 13. Organizace, organizační struktura, typy organizací, managerská hierarchie, řídící pyramida 

• 14. Metody a nástroje řídící činnosti 

• Problematika řešená v rámci e-learningového portálu  
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