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Aplikovaná ekonomická studia – dvouoborové bakalářské studium 
Státní závěrečná zkouška z Ekonomie 

2017/2018 
(Pro SZZk konané v květnu 2018 – únoru 2019) 

 
1. Ekonomie jako věda. Trh, tržní mechanismus, cenové signály trhu. Ekonomický 

koloběh. Racionální chování z pohledu ekonomie. 
 

2. Ekonomické chování spotřebitele. Užitek. Poptávka, poptávané množství a jejich 
změny. 
 

3. Náklady a nabídka. Kategorie nákladů a jejich význam pro ekonomické rozhodování. 
Nabídka, nabízené množství a jejich změny. 
 

4. Tržní rovnováha a efektivní produkce. Změny tržní rovnováhy. 
 

5. Směna a specializace a jejich význam pro efektivitu využívání výrobních faktorů. 
 

6. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Podmínky dokonalé konkurence. Cenová tvorba 
na nedokonale konkurenčních trzích. 
 

7. Omezování konkurence. Příčiny a způsoby omezovaní konkurence, dopady do 
ekonomického systému. 
 

8. Výrobní faktory. Produkční funkce. Kapitál a úrok. 
 

9. Trh práce, nezaměstnanost. 
 

10. Hranice produkčních možností. Veřejné a soukromé statky. Veřejná volba. Racionální 
neznalost. 
 

11. Domácí produkt. Tvorba, užití a způsoby měření; nominální, reálný a potenciální 
produkt. 
 

12. Tvorba a trh peněz v ekonomice. Význam bankovní soustavy. 
 

13. Agregátní nabídka a agregátní poptávka. Přirozená zaměstnanost a potenciální 
produkt. 
 

14. Hospodářský cyklus. Teorie hospodářského cyklu. Politický cyklus, vztah 
hospodářského a politického cyklu, proticyklická opatření. 
 

15. Inflace. Typy, měření, příčiny. Deflace a další projevy hospodářské nerovnováhy. 
 

16. Měnový trh. Měnový kurz a jeho utváření. Teorie měnového kurzu. 
 

17. Platební bilance. Součásti platební bilance. Vyrovnanost a rovnováha platební bilance. 
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18. Fiskální a rozpočtová politika státu. Státní rozpočet. Struktura, zdroje příjmů, 
výdajová stránka. Státní rozpočet jako přerozdělovací mechanismus. 
 

19. Měnová politika. Cíle, nástroje, typy měnové politiky. 
 

20. Aktuální vývoj a situace české, evropské a světové ekonomiky. Vývoj 
makroekonomických veličin v ČR v posledním roce, příčiny a vazby na světový 
ekonomický vývoj. 
 

21. Možná pojetí podniku a podnikání, volba organizačně právní formy z pohledu 
předmětu činnosti podniku, jeho funkcí a struktury. Typy podniků, jejich 
členění. Typy živností. Cíle podniku, řízení dle cílů, zájmové skupiny podniku. 
 

22. Majetková struktura podniku. Kritéria pro optimalizaci majetkové struktury. 
Dlouhodobý a oběžný majetek, jeho struktura a užití.  
 

23. Kapitálová/finanční výstavba podniku. Kritéria pro optimalizaci kapitálové výstavby 
podniku. Cizí a vlastní kapitál. Využívání daňového efektu a optimalizace. 
 

24. Nákladové modely, fixní a variabilní náklady, jejich význam a užití. 
Bod zvratu, užití nákladových funkcí v řízení podniku. Účel optimalizace nákladů. 
Modelování nákladů, nástroje pro řízení nákladů podniku. 
 

25. Řízení oběžného majetku v podniku, stanovení výše oběžného majetku. Ukazatelé pro 
měření jeho jednotlivých forem (např. doba obratu zásob, pohledávek, optimální výše 
zásob, metody řízení zásob). Likvidita, rentabilita, zadluženost podniku a její měření. 
 

26. Kalkulace nákladů v podniku, kalkulační metody a jejich užití. Obsah a smysl 
typového (všeobecného) kalkulačního vzorce, druhy kalkulací a návaznost na 
ostatní nástroje vnitropodnikového řízení. Rozpočty podniku. 
 

27. Definice a rozbor pojmů: náklady, výnosy a hospodářský výsledek, finanční 
rozvaha, aktiva a pasiva, tok peněžní hotovosti z hlediska ekonomiky podniku a 
nutných znalostí podnikatele. 
 

28. Organizační výstavba podniku. Typy organizačních struktur. Seskupení podniků. 
Outsourcing – jeho výhody a nevýhody pro řízení v podniku 
 

29. Zásobovací činnost, výrobní činnost, prodejní činnost jako hlavní funkce podniku. 
Ostatní činnosti, zabezpečované pro naplnění hospodářské funkce podniku: investiční 
činnosti, personální činnosti, obslužné činnosti, řídící a správní činnosti. 
 

30. Specifické ekonomiky, jejich charakteristika, zvláštnosti a obecné rysy. Specifika 
výrobních podniků a podniků služeb, podniků v zemědělství, zdravotnictví, v 
cestovním ruchu a bankovnictví. Specifika malých a středních podniků a neziskových 
organizací. 
 

 




