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1. Základní ekonomické pojmy – pojmy ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, vztah 

ekonomie k ostatním vědám 

2. Potřeby – definice, druhy, jejich uspokojování, druhy statků a služeb 

3. Základní ekonomické systémy – definice, současnost v ČR 

4. Hospodářský proces – jeho cíl, fáze, jednotlivé výrobní faktory 

5. Výrobní faktory – pojmy, souvislosti, hodnocení 

6. Pracovní síla – definice, začlenění v hospodářském procesu, zákoník práce, odměňování a 

hodnocení pracovníků, trh práce 

7. Směna jako třetí fáze hospodářského procesu – zboží, peníze, poptávka a nabídka 

8. Vývoj všeobecného ekvivalentu – důvody, formy, funkce peněz 

9. Zákony trhu – definice, grafické vyjádření, interakce zákona nabídky a poptávky 

10. Podnikání a jeho základní formy v ČR – právní formy firem, živnosti, zahájení, přeměny, ukončení 

podnikání, monopol, hospodářská soutěž 

11. Otázky zákona o obchodních korporacích – zápis, druhy právnických osob, řešená témata, obchodní 

rejstřík  

12. Zakládání podniku – základní otázky, rozpočet, majetek podniku a jeho krytí 

13. Základní oblasti finanční gramotnosti I. – platební styk, spoření, investování 

14. Základní oblasti finanční gramotnosti II. – úvěry, omezování finančních rizik 

15. Neziskový sektor ve vztahu k hospodářskému procesu – druhy neziskových organizací, vztah 

k ziskovému sektoru, ke státnímu rozpočtu 

16. Hodnocení národního hospodářství – magický čtyřúhelník, hrubý domácí produkt, šedá a černá 

ekonomika 

17. Příčiny nefunkčnosti ekonomických vazeb – monopoly, šedá a černá ekonomika 

18. Hospodářská politika ČR – vedení, úlohy a nástroje, státní rozpočet 

19. Hospodářský cyklus – fáze, ekonomická rovnováha, ekonomický růst, inflace 

20. Bankovní sektor – role centrální banky, obchodní banky, pasivní a aktivní obchody bank, ostatní 

služby bank 

21. Pojišťovnictví – trh pojišťovacích služeb v ČR, pojištění osob, pojištění hmotných a nehmotných 

statků, ostatní pojištění 

22. Finanční trhy – peněžní trh, kapitálový trh, komoditní trh, burzovní obchody 

23. Hospodářská politika ČR – daňový systém, sociální a zdravotní pojištění 

24. Začlenění hospodářství ČR do EU – vývoj, současný stav, výhled 

25. Trh práce v ČR – poptávka a nabídka, nezaměstnanost, úřad práce 

 

Schválila: Ing. Renata Hrušková v. r. – ředitelka školy 

 


