Ekonomika a management ŽP
1. Trh, tržní ekonomika
Základní pojmy tržní ekonomiky, trhy, podstata a funkce tržního mechanizmu. Soukromé,
veřejné, smíšené statky. Trh a jeho segmenty, tržní subjekty, typy trhů. Tržní ekonomika a
ekologické problémy, ekonomika versus ekologie. Trh a ekonomická efektivnost, příčiny
tržního selhání. Externality negativní a pozitivní, možnosti jejich internalizace do cen
výrobců. Externality v oblasti životního prostředí.
2. Právní a organizační formy podnikání. Podnik jako součást národního hospodářství
Podstata a úloha podniku - cíle podniků - členění podniků - úloha státu. Vliv právní formy na
založení podniku a charakteristika jednotlivých právních forem. Podnik a jeho vztah k
národnímu hospodářství, ovlivnění makroekonomickými agregáty a parametry (podmínkami).
Podnik a ochrana životního prostředí, strategie podniků v ochraně životního prostředí.
3. Náklady
Náklady účetní a náklady alternativní (náklady ztracených příležitostí), 1. druhové, 2. dle
vztahu k dynamice výroby (fixní – variabilní), celkové, bod zlomu jako průsečík funkce
celkových nákladů a funkce tržeb, 3. průměrné náklady a náklady marginální, 4. náklady
jednicové a náklady režijní. Náklady na ochranu životního prostředí na mikroekonomické
úrovni – klasifikace.
4. Daně a daňová soustava
Daně jako nákladové položky, DPH, spotřební, daň z příjmu, majetkové daně. Využití
daňového systému jako ekonomického nástroje environmentální politiky - ekologická daňová
reforma v ČR a EU. Emisní poplatky jako součást finančních nákladů. Základní princip
jednoduchého a podvojného účetnictví.
5. Cenová politika podniku
Ceny na trhu volné soutěže a na trhu monopolním v kontextu konfrontace poptávky a
nabídky. Stanovení ceny - zjišťování nákladů, rozbor cen a metody stanovení ceny.
Marketing v podnikovém managementu - úloha, marketingový mix. Trh a ekologicky šetrné
výrobky a technologie.
6. Hospodářský výsledek podniku
Hrubý zisk, struktura tzv. výsledovky. Odpočitatelné a připočitatelné položky při výpočtu
základny pro výměr daně z příjmu. Sazby daně z příjmu: principiální rozdíly mezi podnikateli
– fyzickými osobami a podnikateli – právnickými osobami. Disponibilní (čistý) zisk,
možnosti jeho rozdělení resp. využití.
7. Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
Produkce, zaměstnanost, cenová stabilita, zahraniční bilance - fiskální, monetární, důchodová
politika a politika zahraničních vztahů. Teorie hospodářských cyklů. Ochrana životního
prostředí a její vliv na hospodářský růst, zaměstnanost, vývoj cen a mezinárodní obchod.
Výdaje na ochranu životního prostředí na makroekonomické úrovni – klasifikace, vývoj
výdajů na ochranu životního prostředí.
8. Základní makroekonomičtí ukazatelé
Ekonomická výkonnost - základní ekonomické agregáty. Metody jejich výpočtu a
interpretační význam: 1. hrubý domácí produkt (GDP), 2. míra inflace, 3. míra
nezaměstnanosti, 4. saldo bilance zahraničního obchodu, 5. schodek státního rozpočtu.
Současná hodnota těchto ukazatelů v ČR, komparace s EU. Podnik a jeho vztah k národnímu
hospodářství, ovlivnění vývojem makroekonomických agregátů.

