MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU
EKONOMIKA
1. Monetární politika státu
Co je to monetární politika, bankovní systém ČR, cíle ČNB, úkoly a nástroje ČNB, úkoly komerčních
bank, bankovní služby a operace, úvěry, nabídka a poptávka po penězích, cenné papíry, úvěry,
bankovní služby.
2. Fiskální politika státu
Co rozumíme fiskální politikou, hlavní úkoly fis. pol., státní rozpočet a jeho: funkce, příjmy, výdaje,
kategorie státního rozpočtu.
3. Peníze, cena a měna
Historický vývoj peněz, funkce peněz, formy peněz, měna a její dělení, kurz.
4. Hospodářský cyklus
Co je to hospodářský cyklus, jednotlivé fáze hospodářského cyklu, pohledy jednotlivých
ekonomických škol a jejich návrhy na řešení.
5. Inflace
Co je to inflace, dělení inflace, důsledky a dopad inflace na ekonomiku, příčiny inflace, možnosti jak
eliminovat inflaci, ukazatel CPI.
6. Nezaměstnanost
Co je nezaměstnanost, kdo je považován za nezaměstnaného, míra nezaměstnanosti, případná
pozitiva a negativa nezaměstnanosti, typy nezaměstnanosti, pohled jednotlivých ekonomických škol
na nezaměstnanost, příčiny nezaměstnanosti, nabídka práce a její zvláštnost.
7. Trh výrobních faktorů
Definice trhu výrobních faktorů a jeho odlišnost od trhu výrobků a služeb, základní výrobní faktory,
poptávka a nabídka na trhu práce, transferový výdělek a ekonomická renta, specifika na straně
poptávky a nabídky práce.
8. Tržní mechanismus a jeho fungování
Trh, typy trhů, poptávka a faktory ovlivňující poptávku, nabídka a faktory ovlivňující nabídku tržní
rovnováha, převis nabídky, poptávky, teorém pavučiny, koloběh hospodářství.
9. Konkurence
Co je to konkurence, typy konkurence, dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol
oligopol, monopolistická konkurence.
10. Elasticita poptávky
Co znamená elasticita poptávky, druhy elasticity i s grafy, výpočet elasticity, co má na elasticitu vliv,
příklady zboží s elastickou a neelastickou poptávkou, důchodová elasticita, křížová elasticita.
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11. Majetková struktura podniku
Rozdíl mezi majetkem podniku a kapitálem, rozvaha podniku, dlouhodobý, oběžný a krátkodobý
majetek: charakteristika a rozdělení, likvidnost a likvidita podniku.
12. Náklady podniku
Celkové náklady v krátkém a dlouhém období, proporcionální, nadproporcionální a podproporcionální
náklady a jejich průběh, průměrné, mezní náklady a jejich průběh, manažerské pojetí nákladů.
13. Daně
Co je to daň, kdo ji musí platit, rozdělení přímých a nepřímých daní, kam daně směřují, kategorie
státního rozpočtu.
14. Obchodní a zahraniční politika státu
Definice obchodní politiky, nástroje obchodní politiky, absolutní a komparativní výhoda, integrace a
její druhy, vývoj integrace v Evropě, globalizace.
15. Podnik a jeho postavení v národním hospodářství
Definice podniku, podnikatele, manažera, druhy živností, výhody a nevýhody malých a velkých
podniků, právní formy obchodních společností, okolí podniku, zájmové skupiny podniku, cíle podniku,
monopol, oligopol, monopolní konkurence.
16. Národohospodářské agregáty
Blahobyt, HDP, HNP, nominální a reálný produkt, čistý domácí produkt, metody výpočtu HDP, růst
HDP, investice, investiční multiplikátor.
17. Finanční trh
Definice trhu, jaké trhy rozeznáváme, definice finančního trhu, věřitelé, dlužníci, banky, agregace
úspor, transformace rizika, transformace splatnosti, peněžní trh a jeho funkce, kapitálový trh a
základní CP obchodované na tomto trhu
18. Evropská unie
Integrace, historický vývoj EU, klady a zápory vstupu do EU, evropské instituce, Měnová unie a
kritéria vstupu do EMU
19. Cenné papíry
Definice CP, emitent, akceptant, důležité náležitosti CP, dělení CP, CP kapitálového trhu, jejich dělení
a konkrétní příklady s popisem, CP peněžního trhu.
20. Základní pojmy
Ekonomie, ekonomika, dělení ekonomie (mikro, makroekonomie, pozitivní a normativní ekonomie),
neviditelná ruka trhu, užitek, zákon vzácnosti, výroba, výrobní faktory, dělba práce, peníze trh, tržní
subjekty, nabídka, poptávka
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