
Pojmy z ekonomie 

1. ekonomie 

2. ekonomická teorie 

3. výrobní faktory 

4. hranice výrobních možností 

5. výrobní efektivnost 

6. makroekonomie 

7. mikroekonomie 

8. základní ekonomické subjekty 

9. náklady obětované příležitosti 

10. tří základní ekonomické otázky  

11. hospodářský proces 

12. dělba práce 

13. produktivita práce 

14. statek – druhy 

15. statky volné, ekonomické 

16. služba 

17. potřeba 

18. práce 

19. ekonomické systémy 

20. Typy trhu – a), b), c) 

21. složky trhu 

22. tržní mechanismus 

23. konkurence cenová, necenová 

24. konkurence dokonalá, nedokonalá 

25. monopol – příklad 

26. externality (kladná, záporná) 



27. veřejné statky 

28. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

29. zboží 

30. nabídka, druhy 

31. zákon rostoucí nabídky 

32. poptávka, druhy 

33. zákon klesající poptávky 

34. substitut 

35. komplement 

36. cena 

37. tržní rovnováha 

38. liberalizace cen 

39. kde stát provádí regulaci cen 

40. peníze 

41. komoditní peníze 

42. hotovostní a bezhotovostní peníze 

43. vlastnosti peněz 

44. zlatý standard 

45. bretonwodský měnový systém 

46. měna 

47. měnový kurz 

48. valuty, devizy 

49. směnka 

50. kapitál 

51. úrok 

52. akumulace kapitálu 

53. inflace 



54. inflace, druhy 

55. deflace 

56. devalvace 

57. národní hospodářství 

58. dělení národního hospodářství podle vztahu ke státnímu rozpočtu 

59. hospodářské organizace 

60. rozpočtové organizace 

61. příspěvkové organizace 

62. dělení národního hospodářství podle předmětu činnosti 

63. primární sektor 

64. sekundární sektor 

65. terciální sektor 

66. kvaternární sektor 

67. infrastruktura 

68. HDP 

69. HNP 

70. ekonomický růst – extenzivní, intenzivní 

71. ekonomický cyklus 

72. šedá ekonomika 

73. státní politika zaměstnanosti 

74. mzda 

75. nominální mzda 

76. reálná mzda 

77. mzda časová, úkolová 

78. dobrovolná nezaměstnanost 

79. nedobrovolná nezaměstnanost 

80. míra nezaměstnanosti 



81. nezaměstnanost frikční 

82. nezaměstnanost strukturální 

83.  nezaměstnanost cyklická 

84. nezaměstnanost sezónní 

85. nezaměstnanost krátkodobá, dlouhodobá 

86. Úřad práce 

87. hospodářská politika 

88. hlavní nositelé hospodářské politiky 

89. konkrétní cíle hospodářské politiky 

90. obchodní platební bilance 

91. nástroje hospodářské politiky 

92. příjmy ze státního rozpočtu 

93. výdaje státního rozpočtu 

94. inflační pásmo 

95. lombardní sazby 

96. tzv. operace na volném trhu 

97. veřejné rozpočty 

98. státní rozpočet 

99. mandatorní výdaje státního rozpočtu 

100. kvazi- mandatorní výdaje státního rozpočtu 

101. veřejný dluh 

102. daň 

103. neúčelovost daně 

104. neekvivalentnost daně 

105. nenávratnost daně 

106. plátce daně 

107. poplatník daně 



108. přímé, nepřímé daně 

109. daň z přidané hodnoty 

110. spotřební daň 

111. daň z příjmu fyzických a právnických osob 

112. lineární zdanění 

113. progresivní zdanění 

114. přehled daní 

115. podnikání 

116. podnikatel 

117. předmět podnikání 

118. podnik 

119. státní podnik 

120. soukromý podnik individuálního podnikatele 

121. živnost 

122. zdroje v podnikání 

123. podnikatelovy náklady 

124. výnosy 

125. druhotná platební neschopnost 

126. korupce 

127. druhy živností 

128. veřejná obchodní společnost 

129. komanditní společnost 

130. společnost s ručením omezeným 

131. akciová společnost 

132. družstvo 

133. banky 

134. bankovní soustava 



135. Česká národní banka – funkce 

136. Česká národní banka – nástroje 

137. komerční banka  

138. komerční banky – aktivní, pasivní, zprostředkovatelská činnost  

139. bankovní účty 

140. běžný účet 

141. spořicí účet 

142. termínovaný účet 

143. likvidita 

144. poplatky 

145. míra úspor 

146. cenné papíry 

147. akcie 

148. burza cenných papírů 

149. index PX 

150. zajištění globální rovnováhy 

151. transformace vlastnických vztahů 

152. vnitřní směnitelnost koruny 

153. restrukturalizace průmyslu (4 znaky) 

154. mez sociální tolerance 


