
 
 

 
 
 

Maturitní témata z předmětu Ekonomika 
 
 

1. Charakteristika předmětu ekonomie, rozdělení ekonomie, základní ekonomické zákony, 
základní ekonomické otázky a problémy, společenské ekonomické systémy a jejich 
historický vývoj, vztah ekonomie k jiným vědám.    

2. Zákonitosti vzniku a průběhu hospodářského procesu, jednotlivé fáze hospodářského 
procesu, charakteristika výrobních faktorů. 

3. Zákonitosti tržního mechanizmu, faktory ovlivňující tržní prostředí, rovnovážný stav 
tržního prostředí, porušení tržní rovnováhy a selhání trhu. 

4. Pojem peníze a jeho význam, historický vývoj peněz, funkce peněz, druhy peněz, měny a 
jejich směnitelnost. 

5. Základní makroekonomické agregáty hodnotící ekonomiku, hodnotitelský čtyřúhelník a 
jeho charakteristika, vedlejší ukazatele hodnocení ekonomiky, hranice produkčních 
možností ekonomiky. 

6. Velikost a tempo růstu ekonomiky, ekonomická rovnováha, ekonomický růst, hospodářský 
cyklus, vliv šedé a černé ekonomiky na produkci ekonomiky. 

7. Vzájemný vztah ceny zboží a inflace, příčiny vzniku inflace, výpočet míry inflace, 
rozdělení inflace podle velikosti její míry. 

8. Trh práce a vznik nezaměstnanosti, příčiny vzniku nezaměstnanosti, rozdělení 
nezaměstnanosti, výpočet míry nezaměstnanosti, úloha státu vzhledem k nezaměstnanosti. 

9. Rozdělení subjektů národního hospodářství, firmy a jejich právní formy. 
10. Obecná charakteristika neziskového sektoru, funkce a poslání neziskového  sektoru, 

subjekty náležící k neziskovému sektoru, jejich základní charakteristika, financování 
neziskového sektoru. 

11. Náležitosti živnostenského podnikání, rozdělení a charakteristika živností, založení 
živnosti, ukončení živnostenského podnikání. Samostatně výdělečná činnost nepatřící do 
živnostenského podnikání. 

12. Rozdělení obchodních společností, základní charakteristika jednotlivých obchodních 
společností, náležitosti vzniku obchodních společností, ukončení činnosti obchodní 
společnosti. Podnikatelský subjekt družstvo a státní podnik, jejich základní charakteristika. 

13. Obecné podmínky založení podniku, právní a hmotná stránka založení podniku, majetková 
a kapitálová výstavba podniku. 

14. Majetková výstavba podniku, dlouhodobý majetek podniku a jeho charakteristika, oběžný 
majetek podniku a jeho charakteristika. Základy logistiky. 

15. Výroba v podniku, její příprava, plánování a průběh. Jakost a inovace výroby.  
16. Charakteristika a úkoly marketingu, historické vývojové etapy marketingu, segmentace 

trhu, marketingový mix a jeho charakteristika. 
17. Ekonomické kalkulace cen výrobků, kalkulace činností včetně kalkulace nákladů, 

kalkulace využití hospodářských prostředků. 
18. Základní pravidla účetnictví, účetní osnovy, účetní výkazy. Zjednodušená forma 

účetnictví, daňová evidence. 
19. Hlediska hodnocení financování firmy, vlastní a cizí zdroje financování, finanční 

investování firem, finanční analýza firmy. 
20. Úkoly a cíle personalistiky, pracovní poměr, jeho vznik, průběh a ukončení. Základní 

vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, bezpečnost práce, podnik a odborové 
organizace. 

21. Mzdové soustavy pro odměňování v ČR, základní druhy mezd a platů, ostatní složky mezd 
a platů, náhrady mezd. Způsob výpočtu hrubé a čisté mzdy. 



 
 

 
 
 

22. Základní druhy normování práce, charakteristika výkonových norem v LH, jejich tvorba, 
složení a rozdělení, základní pojmy, výpočty výkonových norem. 

23. Význam a funkce sociálního a zdravotního pojištění, jejich základní členění a použití, 
velikost sociálního a zdravotního pojištění. Charakteristika dávek sociální podpory. 

24. Definice managementu a manažera, role manažera a jeho funkce, plánování 
v managementu, vedení a hodnocení pracovníků. Organizování a základní organizační 
struktury řízení. 

25. Subjekty hospodářské politiky státu, hospodářská funkce státu a jeho nástroje. 
26. Funkce daní v hospodářské politice státu, rozdělení daní a jejich základní charakteristika. 
27. Struktura finančních trhů, peněžní trh, kapitálový trh a jejich charakteristika. Burza a 

burzovní obchody. 
28. Struktura bankovnictví v ČR, základní poslání, úkoly a nástroje centrální banky, hlavní 

činnost komerčních bank.  
29. Základní členění pojišťovacích služeb a jejich trh v ČR, zákonné pojištění zaměstnanců, 

životní pojištění, penzijní připojištění. 
30. Základní vlastnické vztahy v lesním hospodářství, řízení a hospodaření v lesích ve 

vlastnictví státu.        
 
 
 
     


