Ekonomika – témata maturitní zkoušky 2019
Obchodní korporace
a)
b)
c)
d)
e)

Druhy obchodních společností
Charakteristika dle způsobu ručení, rozdělení zisku
Orgány
Družstva, státní podniky
Další formy podnikání

Ekonomie
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rozdíl ekonomie a ekonomika
Makroekonomie, mikroekonomie, ekonomické subjekty
Historický vývoj ekonomických teorií
Základní ekonomické systémy
Trh – nabídka, poptávka (slovy a graficky)
Pojmy: potřeba, statek, služba, teorie potřeb (Maslow), základní ekonomické otázky

Právní formy podnikání
a)
b)
c)
d)
e)

Fyzická osoba, právnická osoba (dle NOZ)
Podnik, podnikání, podnikatel
Přehled právních forem podnikání
Charakteristiky právních forem podnikání
Rozdělení a druhy živností

Finanční trh
a)
b)
c)
d)
e)

Struktura finančního trhu
Peněžní trh
Kapitálový trh
Cenné papíry
Burza, RM systém

Občanský zákoník
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obecná ustanovení ve vztahu k podnikání
Podnik, podnikání, obchodní firma
Jednání podnikatele, statutární orgán, nejvyšší orgán, prokura
Obchodní tajemství, obchodní rejstřík
Hospodářská soutěž
Druhy obchodních korporací a jejich orgány
Vznik, založení, zrušení, zánik a přeměny podniku

Trh a jeho zákony
a)
b)
c)
d)
e)

Nabídka, poptávka, tržní mechanismus
Postavení podniku na trhu
Tržní struktury (dokonalá a nedokonalá konkurence)
Konkurence, substitut, komplement
Hospodářská soutěž

Marketing
a)
b)
c)
d)
e)

Základní pojmy v marketingu
Historický vývoj marketingu - mkt koncepce
Nástroje marketingového mixu – 4P, 4C
Cílený marketing -segmentace trhu
Marketingové prostředí

Personální činnosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Personální oddělení a jeho činnost
Plánování počtu zaměstnanců
Získávání a výběr pracovníků, formy výběru
Povinná administrativa v souvislosti se zaměstnanci
Možnosti zvyšování kvalifikace
Hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců
BOZP

Zaměstnanci podniku
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Struktura zaměstnanců v podniku
Evidence zaměstnanců
Pracovní právo
Vznik pracovního poměru
Zánik pracovního poměru
Odbory, kolektivní smlouva
Druhy pracovního poměru

Nezaměstnanost
a)
b)
c)
d)

Druhy a typy nezaměstnanosti
Příčiny nezaměstnanosti
zěření nezaměstnanosti
Úřad práce – základní úkoly, podpora v nezaměstnanosti, dávky

Management
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Definice managementu
Rozdělení managementu v podniku
Manažer – osobnost, vrozené a získané vlastnosti a dovednosti
Styly vedení
Historie managementu
Rozbor manažerských funkcí (plánování, organizování, rozhodování, vedení lidí,
komunikace, kontrola)

Zákonné sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
a)
b)
c)
d)

Sociální zabezpečení – správce, rozdělení, poplatníci a plátci, možnosti plateb
Zdravotní pojištění – účel, poplatníci a plátci, možnosti plateb
Druhy zdravotních pojišťoven, výběr pojišťovny, změny pojišťovny
Výběr a změna lékaře, preventivní prohlídky

a)
b)
c)
d)
e)

Funkce peněz
Historický vývoj peněz
Formy peněz
Ochranné prvky bankovek
Inflace – typy, formy, příčiny, cenové indexy

Peníze

Hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Hodnocení zaměstnanců
Druhy motivace , základní motivační teorie
Mzda, plat, formy mezd
Mzda – reálná, nominální, naturální
Složky mzdy , příplatky – zákonné, dobrovolné, odstupné
Kolektivní smlouva
Minimální mzda a její vývoj v ČR
Nemocenská a náhrada mzdy

Daňový systém ČR
a)
b)
c)
d)
e)

Struktura daňové soustavy v ČR
Požadavky na daňovou soustavu
Daň, poplatník, plátce, zdaňovací období, splatnost daně, způsoby placení daně
Daně přímé
Daně nepřímé

Národní hospodářství
a)
b)
c)
d)

Struktura národního hospodářství
Okolí národního hospodářství
Měření výkonnosti NH
Výrobní faktory

Majetková a kapitálová struktura podniku
a)
b)
c)
d)
e)

Rozdělení majetku v podniku
Oceňování majetku
Opotřebení majetku
Odpisy – daňové a účetní, metody
Kapitálová struktura podniku

Dlouhodobý majetek
a)
b)
c)
d)
e)

Členění dlouhodobého majetku
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku
Oceňování a odepisování dlouhodobého majetku
Investiční činnost a obnovení investičního majetku
Vyřazování dlouhodobého majetku

Zásobování a logistika
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Členění oběžného majetku
Koloběh oběžného majetku
Normy zásob a ostatní výpočty spojené se zásobami
Výběr dodavatele
Druhy zásob
Logistika, skladování a evidence
Právní zajištění obchodních vztahů

Evropská unie
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Historický vývoj
Rozšiřování EU
Společné znaky
Základní principy pro vstup do EU
Celní a měnová unie
Konvergenční kritéria (Maastrichtská smlouva)
Nejdlůležitější orgány EU
OSN

Tuzemský a zahraniční obchod
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pojem vnitrostátní obchod, podnik, členění obchodních činností
Velkoobchod, maloobchod – funkce, druhy
Obchodní marže, smlouvy uzavírané v obchodní činnosti
Pojem zahraniční obchod, význam zahr.obchodu
Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě
MMF, Světová banka, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
Celní a měnová unie EU

Organizační struktura podniku, vztahy podniku k ostatních ekonomickým subjektům
a)
b)
c)
d)
e)

Organizační struktura plochá, strmá
Centralizace, decentralizace
Typy organizačních struktur
Informační tok v podniku
Vztahy podniku k okolí

Ekonomická stránka podnikové činnosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Náklady, výdaje
Výnosy, příjmy
Dělení nákladů – druhové, dle objemu výroby, účetní, kalkulační
Dělení výnosů – dle výkonů, účetní, dle ekonomických směrů odbytů
Zisk, bod zvratu
Kalkulace – příprava výrobního procesu, druhy a metody kalkulací, kalkulační vzorec

Bankovnictví a pojišťovnictví
a)
b)
c)
d)
e)

Bankovní systém ČR
Centrální banka – úkoly, základní charakteristika
Obchodní banky – úkoly, aktivní a pasivní bankovní operace
Druhy úvěrů, úroky, úrokovací doba
Druhy pojištění – zákonné a dobrovolné

Státní rozpočet
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Státní rozpočet – vyrovnaný, přebytkový, schodkový
Způsoby schvalování SR
Příjmová a výdajová stránka SR
Komunální rozpočty
Vývoj SR v ČR
Úloha Evropského účetního dvora

