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Povinná zkouška - seznam témat z ekonomiky pro profilovou část maturitní 

zkoušky 

 
1) Základní ekonomické pojmy – potřeby, statky, služby, spotřeba, životní 

úroveň. 
2) Výroba – pojem, typy, výsledek výroby, výrobní faktory – práce, přírodní 

zdroje, kapitál, hospodářský proces – pojem, fáze, co ho ovlivňuje 
3) Trh – pojem, druhy, subjekty trhu, nabídka, poptávka, tržní rovnováha. Zboží – 

pojem, rozdělení podle poptávky. Cena – struktura ceny, metody stanovení 
ceny. 

4) Národní hospodářství – charakteristika, členění, činitelé ovlivňující NH, 
ukazatelé úrovně NH - hrubý domácí produkt, platební bilance. Státní rozpočet 
– pojem, příjmová a výdajová stránka, rozpočtový proces. 

5) Nezaměstnanost – druhy, příčiny, trh práce. Inflace – pojem, zjišťování inflace, 
druhy, důsledky inflace, reakce obyvatel a firem na inflaci, příčiny inflace.  

6) Živnostenské podnikání – pojem, vznik a zánik, podmínky provozování 
živnosti, druhy živností a jejich charakteristika, povinnosti podnikatelů. 

7) Obchodní korporace – pojem, členění, zahájení podnikání, přeměny 
společností, ukončení podnikání.  

8) Charakteristika jednotlivých obchodních společností – založení, základní 
kapitál, ručení za závazky, řízení, zisk, daňové přiznání, statutární orgán. Akcie. 

9) Hlavní činnost podniku – pojem, druhy. Výrobní program – pojem, co je nutné 
sledovat při jeho změně. Předvýrobní etapa - význam, jaké části zahrnuje. 
Vlastní výroba – členění. Členění výrobního procesu podle stupně mechanizace 
a podle počtu vyráběných výrobků. Stupně rozpracovanosti výroby. Jakost 
výroby. 

10) Oběžný majetek – pojem, členění, oceňování zásob při pořízení, při 
vyskladnění, spotřeba a doplňování zásob, doklady spojené s evidencí OM. 

11) Dlouhodobý majetek – pojem, členění, oceňování, možnosti pořízení, 
opotřebení, odpisy, vyřazení, evidence. 

12) Lidské zdroje – personální činnosti, získávání pracovníků, hodnotící kritéria při 
výběru pracovníků, osobní pohovor, hodnocení pracovníků, vztahy mezi 
pracovníkem a zaměstnavatelem, odměňování. 

13) BOZP – povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP, pracovní úraz, státní 
odborný dozor, bezpečnost provozu technických zařízení. 

14) Odměňování zaměstnanců – mzdy a platy, formy mezd, struktura mzdy a její 
výpočet, roční vyúčtování, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění. 

15) Náklady a výnosy, hospodářský výsledek. Náklady – pojem, členění, 
možnosti jejich snižování. Výnosy – pojem, členění, možnosti jejich zvyšování. 
Hospodářský výsledek. Způsoby stanovení ceny. 

16) Financování podniku – podle účelu, zdrojů, času. Leasing – druhy, výhody a 
nevýhody. 
 
 



 

 

 
 

17) Finanční trh – formy platebního styku, internetové bankovnictví, bankovní účet, 
platební styk v cizí měně. 

18) Bankovní systém – bankovní systém v ČR, ČNB, obchodní banky, vkladové a 
úvěrové služby bank, další bankovní služby. 

19) Cenné papíry – úvěrové, majetkové. Podílové fondy – charakteristika, 
otevřený a uzavřený PF, výhody a nevýhody. Penzijní fondy – význam, 
zhodnocení, výplata naspořených příspěvků.  

20) Pojišťovací soustava – pojistník, pojistitel, pojištění. Pojistná smlouva, pojistné 
podmínky, plnění, zánik pojištění. Druhy pojištění z hlediska povinnosti uzavření 
pojištění, z hlediska pohledu pojistných služeb. 
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