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Ekonomika a účetnictví 
1. Ekonomie jako společenská věda, potřeby, životní úroveň, účtování DHM 

2. Tržní ekonomika, peníze, účtování zvířat 

3. Management, rozbor výsledků hospodaření 

4. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, kalkulace 

5. Výrobní činnost podniku, kalkulace s poměrovými čísly 

6. Práce a mzda, cestovní příkaz 

7. Hospodářská politika státu, přirážková kalkulace 

8. Podnik, výpočet čisté mzdy 

9. Majetek podniku, výpočet odpisů 

10. Pracovní právo,  rozdělení zisku v komanditní společnosti 

11. Marketing, roční náklady  na zaměstnance 

12. Živnostenský zákon, účtování materiálu 

13. Marketingový mix, výpočet zdravotního a sociálního pojištění 

14. Daňová evidence, výpočet daně z příjmu fyzických osob 

15. Zásobování, přiznání k silniční dani 

16. Daň z přidané hodnoty, výpočet časové normy zásob 

17. Struktura daňové soustavy, výpočet DPH 

18. Daň z příjmu fyzických osob, výpočet mzdy 

19. Osobní a kapitálové společnosti, vystavení faktury 

20. Právní řád státu, výpočet daně z příjmu právnických osob 

21. Závazkové právo, zápisy v daňové evidenci 

22. Informace, výpočet daně z příjmu fyzických osob 

23. Pojišťovnictví, skladní účetnictví 

24. Banky a bankovní soustava, kalkulace přímým dělením 

25. Finanční trh, sestavení rozvahy 
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Chov zvířat 
1. Chov skotu 

2. Chov koní 

3. Chov prasat 

4. Plemenitba skotu 

5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 

6. Produkce hovězího masa a jeho realizace 

7. Odchov hříbat 

8. Ustájení a krmení prasat 

9. Konzervace objemných krmiv 

10. Plemenitba prasat 

11. Krmení krav a jalovic 

12. Plodnost prasnic, oprasení a odstav 

13. Plemena prasat, hybridizační program 

14. Plemena skotu 

15. Pastva hospodářských zvířat 

16. Odchov telat 

17. Chov ovcí, vlnoznalství 

18. Produkty chovu včel 

19. Chov králíků 

20. Líhnutí a sexování drůbeže 
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Pěstování rostlin 
1. Povětrnostní a klimatičtí činitelé 

2. Půda 

3. Osevní postupy 

4. Základní zpracování půdy 

5. Předseťová příprava půdy 

6. Minimální zpracování půdy 

7. Osivo a sadba 

8. Setí a sázení 

9. Výživa rostlin a hnojení  

10. Ošetřování porostů  

11. Sklizeň zemědělských plodin 

12. Obilniny 

13. Luskoviny 

14. Olejniny 

15. Přadné rostliny 

16. Okopaniny 

17. Pícniny 

18. Výroba sladu 

19. Výroba piva 

20. Choroby, škůdci a plevele obilnin, okopanin, olejnin a jetelovin 
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Praxe 
1. Zacházení se zvířaty 

2. Výživa a krmení hospodářských zvířat 

3. Měření, vážení, zjišťování zásob 

4. Stájová mechanizace 

5. Uskladnění a aplikace hnojiv 

6. Konzervace krmiv 

7. Skladování krmiv 

8. Zakládání krmiv 

9. Zakládání a vyměřování polních pokusů 

10. Připojování přívěsů, strojů a nářadí za traktor 

11. Strojní dojení 

12. Příprava a obsluha strojů na základní zpracování půdy 

13. Příprava a obsluha strojů na předseťovou přípravu půdy 

14. Příprava a obsluha secích strojů  

15. Příprava a obsluha strojů na aplikaci statkových a průmyslových hnojiv 

16. Příprava a obsluha strojů na sklizeň obilnin, luskovin a olejnin 

17. Příprava a obsluha strojů na sklizeň pícnin  

18. Technologie chovu skotu, reprodukce skotu, odchov telat 

19. Sklizeň, posklizňová úprava a skladování zemědělských plodin 

20. Pastva hospodářských zvířat 

 


