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Maturitní témata z ekonomiky pro školní rok 2017/2018 

pro jarní a podzimní termín maturity  

1. Základní ekonomické pojmy – potřeba, statky, užitek, výrobní faktory, hospodářský 

proces 

2. Trh a tržní mechanismus – funkce trhu, typy trhů, tržní subjekty, koloběh ekonomiky 

3. Tržní rovnováha, nabídka a poptávka – definice, pohyby křivek, stanovení 

rovnovážné ceny, tržní konkurence 

4. Právní formy podnikání – právnické osoby a živnostenské podnikání, definice, 

zákonná úprava (živnostenský zákon a zákon o obchodních korporacích), s.r.o. a a.s. 

5. Živnostenské podnikání – zákonná úprava, druhy živností, základní náležitosti při 

založení a provozování živnosti, základní rozdíl mezi živnostenským podnikáním a 

podnikáním v rámci s.r.o. (výhody a nevýhody) 

6. Management – definice, organizační struktury podniku, manažerské funkce, způsoby 

řízení 

7. Marketing – marketingový proces, marketingový plán, marketingový mix, životní 

cyklus výrobku 

8. Základní principy podvojného účetnictví – výkazy, aktiva, pasiva, výkaz zisku a ztráty, 

cash flow 

9. Dlouhodobý majetek podniku (hmotný a nehmotný) – obecné členění majetku 

podniku, znaky, cena, opotřebení 

10. Oběžný majetek podniku (zásoby, pohledávky, peníze) – členění, koloběh, specifika 

jednotlivých druhů majetku 

11. Financování podniku – vlastní a cizí kapitál, zdroje financování podniku, náklady na 

kapitál 

12. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření – členění, definice, výpočet zisku/ztráty 

13. Trh práce, pracovněprávní vztahy – zákoník práce, obsah pracovní smlouvy 

http://www.praha.educanet.cz/


14. Odměna za práci – složky mzdy, hrubá a čistá mzda, sociální a zdravotní pojištění, 

DPFO 

15. Hledání zaměstnání, rozdíly mezi zaměstnaneckým poměrem a samostatným 

podnikáním (výhody, nevýhody) 

16. Daňová soustava – definice daně, význam, daňová soustava v ČR (základní typy daní) 

17. Peníze – druhy, funkce, historie, ochranné prvky 

18. Bankovní soustava v ČR – ČNB, komerční banky, bankovní produkty 

19. Finanční trhy – definice, dělení, nástroje, výnosy z investic 

20. Pojištění – význam, státní a komerční pojištění; penzijní fondy, stavební spořitelny 

21. Národní hospodářství – typy hospodářských systémů, úloha státu v tržní ekonomice 

22. Ukazatele národního hospodářství – HDP, nezaměstnanost 

23. Ukazatele národního hospodářství – inflace, platební bilance 

24. Hospodářská politika státu, státní rozpočet, veřejné rozpočty 

25. ČR jako součást mezinárodních a nadnárodních institucí, EU – historie a fungování, 

vliv EU na ekonomiku v ČR 

 

V Praze dne 30. 09. 2017  

  

Vypracovala: Mgr. Šárka Švábová 

Schválil: Mgr. Jakub Pour, MBA 

 


