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Tržní ekonomika
- základní pojmy

Podniky a podnikání

Finance

VÝSTUP
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
žák:
POZNÁMKY
základní ekonomické pojmy – potřeby,
 používá, rozlišuje a aplikuje základní
statky, služby, spotřeba, životní úroveň,
ekonomické pojmy;
hospodářský proces;
 vysvětlí na základě konkrétní, reálné a
aktuální situace ve společnosti mechanismy typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní
mechanismus, nabídka,poptávka, tvorba
fungování trhu;
 stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a ceny;
přechod české ekonomiky k tržnímu 2D/9
DPH, vysvětlí, jak se cena liší podle typu
2A/5
zákazníků, místa či období, objasní důvody hospodářství, globální ekonomické
otázky
kolísání cen zboží či pracovní síly na trhu
podle vývoje nabídky a poptávky;
 rozpozná běžné cenové triky (cena bez
DPH aj.) a klamavé nabídky;
ekonomické subjekty –
 rozlišuje a porovnává praktické využití
jednotlivých forem podnikání, posoudí, která právní formy podnikání (živnost, typy
obchodních společností, družstvo)
forma podnikání je v konkrétní situaci
základní právní normy týkající se
nejvýhodnější;
podnikání
 posoudí výhody a rizika podnikání v
porovnání se zaměstnáním;
 uvede, jak postupovat při zakládání
vlastní podnikatelské činnosti a jak zažádat o
živnostenské oprávnění;
 analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky marketing – marketing a public
relations, reklama, reklamní agentury
posuzuje podíl marketingu na úspěchu
výrobku na trhu;
peníze – funkce peněz, formy
 používá nejběžnější platební nástroje,
platebního styku v tuzemské i
smění peníze za použití kursovního lístku;
zahraniční měně, cenné papíry, akcie;
 uvede principy vývoje ceny akcií a
možnosti forem investic do cenných papírů; burza
 vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na inflace
příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry,
dlouhodobé finanční plánování a uvede

ročník

TÉMA

VÝSTUP
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
žák:
POZNÁMKY
příklady, jak se důsledkům inflace bránit;
 objasní funkci ČNB a její vliv na činnost bankovní soustava – ČNB a komerční
banky, specializované finanční instituce,
komerčních bank;
moderní formy bankovnictví
 využívá moderní formy bankovních
služeb, včetně moderních informačních a
telekomunikačních technologií, ovládá
způsoby bezhotovostního platebního styku;
 rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a hospodaření domácnosti – rozpočet
domácnosti, typy rozpočtu a jejich
výdaje a na základě toho sestaví rozpočet
rozdíly, tok peněz v
domácnosti;
 navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a domácnosti;spotřební výdaje, práva
spotřebitele, předpisy na ochranu
jak naložit s přebytkovým rozpočtem
spotřebitele
domácnosti;
 na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva
spotřebitele (při nákupu zboží a služeb,včetně
produktů finančního trhu);
finanční produkty – způsoby využití
 navrhne způsoby, jak využít volné
přebytku finančních prostředků, spořicí
finanční prostředky (spoření, produkty se
a investiční produkty, další způsoby
státním příspěvkem, cenné papíry,
nemovitosti aj.), vybere nejvýhodnější produkt investování peněz; řešení nedostatku
pro investování volných finančních prostředků finančních prostředků, úvěrové
produkty, leasing; úrokové sazby,
a vysvětlí proč;
 vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s RPSN; pojištění
ohledem na své potřeby a zdůvodní svou
volbu, posoudí způsoby zajištění úvěru a
vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení;
 vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a
RPSN
 vybere nejvýhodnější pojistný produkt s
ohledem na své potřeby
fiskální politika – státní rozpočet,
Národní hospodářství  objasní základní principy fungování
a úloha státu v
daňová soustava
systému příjmů a výdajů státu;

ročník

TÉMA
ekonomice

VÝSTUP
žák:
 rozlišuje základní typy daní, rozlišuje, na
které jeho činnosti se zdaňovací povinnost
vztahuje;
 uvede, jakým způsobem podá daňové
přiznání především k dani z příjmu, jak
provede základní výpočty daní a zjistí výši
sociálního a zdravotního pojištění;
 na základě aktuálních mediálních
informací posoudí vliv nejdůležitějších
ekonomických ukazatelů (inflace, úroveň
HDP, míra nezaměstnanosti) na změny v
životní úrovni občanů;
 uvede postup, jak vypočítá životní
minimum své domácnosti, a zažádá o
sociální dávku, na niž má nárok;
 objasní funkci podpory v
nezaměstnanosti, funkci úřadů práce a
personálních agentur, vyhledá informace o
zaměstnání a rekvalifikaci v různých typech
médií;

UČIVO

monetární politika ČNB – inflace, kurs
měny, zahraniční platební bilance, HDP

sociální politika – důchodový systém,
systém sociálních dávek, životní
minimum, nezaměstnanost, státní
politika zaměstnanosti

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
POZNÁMKY

