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Ekonomie
(okruhy ze společného programového základu)
1.

Trh, nabídka, poptávka. Vymezení trhu, odvozní tržní nabídky a tržní poptávky. Tržní
rovnováha, tržní změny a obnova tržní rovnováhy.

2.

Chování spotřebitele na trhu zboží a služeb. Užitek. Kardinalistická a ordinalistická verze
užitku. Rovnováha spotřebitele při nákupu statků a její změny. Indiferenční křivky. Linie
rozpočtu. Odvození individuální a tržní poptávky.

3.

Produkční funkce a náklady firmy. Produkční funkce firmy z hlediska krátkého a dlouhého
období. Celkové, mezní a průměrné náklady a jejich odvození z hlediska krátkého a dlouhého
období.

4.

Dokonale konkurenční trh produkce. Charakteristika dokonale konkurenčního trhu výstupu.
Zlaté pravidlo maximalizace zisku. Rovnováha firmy působící na dokonale konkurenčním trhu
z hlediska krátkého a dlouhého období.

5.

Nedokonale konkurenční trh produkce. Charakteristika nedokonale konkurenčního trhu
produkce. Rovnováha firmy v prostředí monopolu, monopolistické konkurence a ve studentem
vybraném modelu oligopolu.

6.

Měření výstupu hospodářství. Vymezení výstupu hospodářství, metody jeho měření. Rozdíly
mezi domácím a národním, nominálním a reálným, hrubým a čistým produktem.

7.

Nezaměstnanost a inflace. Definice a měření nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti.
Definice a způsoby měření inflace, typologie inflace. Vztah nezaměstnanosti a inflace,
Phillipsova křivka.

8.

Krátkodobá rovnováha v uzavřené ekonomice. Rovnovážný výstup ekonomiky. Krátkodobá
rovnováha v modelu multiplikátoru. Rovnováha v modelu AS-AD.

9.

Hospodářský růst a hospodářské cykly. Zdroje dlouhodobého růstu výstupu. Příčiny a fáze
cyklických výkyvů. Možnosti vlády a centrální banky při stabilizaci cyklů.

10. Otevřená ekonomika. Mezinárodní obchod. Absolutní a komparativní výhoda. Vnější
obchodní politika. Teorie parity kupní síly. Platební bilance, její struktura a souvislosti.
11. Základní pojmy veřejných financí, veřejný sektor Finanční vztahy, finanční operace,
veřejné statky, veřejná správa, veřejné finance, veřejná volba, ziskový a neziskový sektor.
Členění národního hospodářství podle Pestoffa, sektor domácností.
12. Státní rozpočet, příjmy a výdaje státního rozpočtu. Statický a dynamický pohled,
rozpočtová soustava, rozpočtová pravidla, rozpočtové zásady, rozpočtová skladba, rozpočtové
období, rozpočtový proces, rozpočtové provizorium. Klasifikace příjmů a výdajů.
13. Veřejný dluh, kraje a obce z pohledu veřejných financí. Veřejný dluh, státní dluh, deficit
státního rozpočtu a jeho financování. Dluhové účetnictví. Schodky veřejných rozpočtů.
14. Veřejný sektor. Opodstatnění existence neziskových organizací. Neziskové organizace ve
veřejném a soukromém neziskovém sektoru. Specifika managementu neziskových subjektů
v oblasti plánování, komunikace, organizování a kontroly.
15. Regionální a strukturální politika EU. Historický vývoj, charakteristika a opodstatnění
vzniku EU. Nástroje regionální politiky, cíle strukturální politiky, základní principy, příčiny
nerovnosti, pomoc novým členům, solidarita a soudržnost.

16. Právní formy podnikání (hlavní kritéria při rozhodování o formě podnikání; výhody a
nevýhody podnikání FO a PO; charakteristika jednotlivých korporací).
17. Majetková a kapitálová výstavba podniku (bilanční princip; schematické rozdělení A a P;
hlediska třídění položek v rozvaze; definice položek rozvahy; způsoby oceňování majetku;
odepisování DM, zlatá bilanční pravidla).
18. Výsledek hospodaření podniku (definice nákladů a výnosů; zisk a ztráta; tvorba a rozdělení
zisku; kalkulace; kalkulační vzorec a jeho význam; metody kalkulace).
19. Bod zvratu a rentabilita (členění nákladů podle jednotlivých kritérií; definice bodu zvratu;
význam bodu zvratu; grafické znázornění; vymezení pojmu rentabilita; základní ukazatele
rentability a jejich interpretace).
20. Peněžní toky v podniku (vymezení a struktura výkazu cash flow a jeho význam pro podnik;
přímá metoda zjišťování CF; rozdíl mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy; v čem spočívá
rozdíl CF a VH).
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