
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů 

 
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0015 
Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Tematická oblast Ekonomika podniku 

 
Pořadové 

číslo 

Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Anotace 

1 Náklady - členění VY_32_INOVACE_16_01 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje výklad učiva a vysvětlení základních pojmů z oblasti nákladů. 

Materiál obsahuje i grafické znázornění vztahu mezi průměrnými náklady a cenou či 

vývoj jednicových nákladů. Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených 

témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce 

z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou 

uvedeny v závěru textu.   

2 
Náklady - 

snižování 
VY_32_INOVACE_16_02 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje výklad učiva z oblasti zjišťování a snižování nákladů. Materiál 

obsahuje příklady nákladů provozních, finančních a mimořádných zjišťovaných 

z účetnictví. Dále zde najdeme výčet základních možností snižování nákladů. Text je 

možno využít i k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky a 

rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba 

je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.   

3 

Výsledek 

hospodaření, 

rozdělení zisku 

VY_32_INOVACE_16_03 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje výklad učiva z oblasti, která se týká výsledku hospodaření, jeho 

rozdělování, grafického znázornění prahu zisku a praktického výpočtu prahu zisku.  

Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky 

a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná 

vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.   

4 
Zdroje financování 

podniku 
VY_32_INOVACE_16_04 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje výklad učiva z oblasti, která se týká zdrojů financování firmy a 

členění jednotlivých zdrojů financování podle různých hledisek. Text je možno využít 

i k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj 

k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna 

kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.   

5 
Charakteristika, 

metody stanovení 
VY_32_INOVACE_16_05 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje výklad učiva z oblasti cen a metod stanovení ceny. Vysvětluje 

jednotlivé pojmy a zaměřuje se na podrobný popis metod využitelných pro stanovení 



 

ceny ceny výrobků, zboží nebo služeb. Text je možno využít i k samostatnému studiu 

uvedených témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní 

zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které 

jsou uvedeny v závěru textu.   

6 

Strategie stanovení 

ceny, systém 

srážek a slev 
VY_32_INOVACE_16_06 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje výklad učiva z oblasti strategií stanovení ceny a systému srážek a 

slev. Vysvětluje jednotlivé pojmy a zaměřuje se na podrobný popis strategií 

využitelných pro stanovení ceny výrobků, zboží nebo služeb. Text je možno využít i 

k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj 

k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna 

kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.   

7 Peněžní trh VY_32_INOVACE_16_07 Ing. Jana Plchová 

Materiál objasňuje základní pojmy z oblasti finančních trhů a zaměřuje se na trh 

peněžní.  Zabývá se jednotlivými produkty peněžního trhu a blíže se věnuje oblasti 

směnek. 

Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky 

a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná 

vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.  

 

8 Kapitálový trh VY_32_INOVACE_16_08 Ing. Jana Plchová 

Materiál objasňuje základní pojmy z oblasti finančních trhů a zaměřuje se na trh 

kapitálový.  Zabývá se jednotlivými produkty kapitálového trhu a blíže se věnuje 

oblasti akcií. 

Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky 

a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná 

vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.  

 

9 
Burza – pojem, 

historie, význam 
VY_32_INOVACE_16_09 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje výklad učiva, které se týká burz (charakteristika, znaky, druhy, 

orgány, burzy v ČR i ve světě). Vysvětluje jednotlivé pojmy a uvádí i příklady z praxe 

související s burzami včetně internetových odkazů, kde je možno informace o 

burzovním dění získat. Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených 

témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce 

z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou 

uvedeny v závěru textu.   

10 
Podstata a význam 

daní, základní 
VY_32_INOVACE_16_10 Ing. Jana Plchová 

Materiál objasňuje podstatu a význam daní, zabývá se základními daňovými pojmy, se 

kterými se setkává jak běžný občan, tak podnikatel.  



 

daňové pojmy Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky 

a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná 

vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.  

 

11 
Daně přímé a 

nepřímé 
VY_32_INOVACE_16_11 Ing. Jana Plchová 

Materiál se zabývá členěním daňového systému na daně přímé a nepřímé. U 

jednotlivých druhů daní jsou uvedeny odkazy na konkrétní daňové zákony a jejich 

paragrafy, se kterými žáci přímo mohou pracovat buď za pomoci internetu nebo za 

použití kompletu aktuálních daňových zákonů. Text je možno využít i k samostatnému 

studiu uvedených témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj k přípravě 

k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna kontrolními 

otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.  

 

12 

Bankovní systém 

ČR, centrální 

banka a její 

nástroje 

VY_32_INOVACE_16_12 Ing. Jana Plchová 

Materiál se zabývá bankovním systémem ČR, úlohou centrální banky a jejími nástroji. 

Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky 

a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná 

vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.  

 

13 
Pasivní a aktivní 

obchody bank 
VY_32_INOVACE_16_13 Ing. Jana Plchová 

Materiál se zabývá podrobně přehledem pasivních a aktivních obchodů bank. 

Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky 

a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná 

vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.  

 

14 

Charakteristika 

pojišťovnictví, 

základní pojmy 

VY_32_INOVACE_16_14 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje charakteristiku učiva, které se týká oboru pojišťovnictví. Dále se 

věnuje objasnění základních pojmů týkajících se této oblasti finančních služeb a 

přidává část uvádějící rizika v podnikání. Text je možno využít i k samostatnému 

studiu uvedených témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj k přípravě 

k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna kontrolními 

otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.   

15 

Pojistný trh a jeho 

struktura, pojistný 

druh, pojistný typ 

VY_32_INOVACE_16_15 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje informace o trhu pojišťovacích služeb v ČR a jeho struktuře, o 

pojistných druzích a typech. Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených 

témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce 



 

z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou 

uvedeny v závěru textu.   

16 
Sociální a 

zdravotní pojištění 
VY_32_INOVACE_16_16 Ing. Jana Plchová 

Materiál obsahuje objasnění pojmů sociálního a zdravotního pojištění. Analyzuje 

platby na oba druhy pojištění a uvádí částky, které je nutno hradit za tímto účelem. 

Materiál je přizpůsoben aktuálnímu stavu v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a 

podává vyčerpávajícím způsobem informace ze sledované oblasti. Text je možno 

využít i k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky a rovněž jako 

zdroj k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna 

kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.   

17 

Význam a 

charakteristika 

penzijních fondů 

VY_32_INOVACE_16_17 Ing. Jana Plchová 

Materiál se zabývá významem penzijních fondů a penzijního připojištění vůbec, státní 

podporou penzijního připojištění a aktuální situací v oblasti penzijního připojištění, 

které prošlo k 1. 1. 2013 některými zásadními změnami. Text je možno využít i 

k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj 

k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna 

kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.   

18 
Význam 

stavebního spoření 
VY_32_INOVACE_16_18 Ing. Jana Plchová 

Materiál se zabývá významem stavebního spoření, které v posledních letech prochází 

některými zásadními změnami. Další změna zákona o stavebním spoření bude platná 

od roku 2014 a je v materiálu rovněž uvedena. Zejména pro mladou generaci je tento 

produkt zajímavý s ohledem na budování vlastního bydlení. Text je možno využít i 

k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj 

k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna 

kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.   

19 

Význam, důvody a 

funkce 

mezinárodního 

obchodu 

VY_32_INOVACE_16_19 Ing. Jana Plchová 

Materiál se zabývá významem, důvody a funkcemi mezinárodního obchodu. Obsahuje 

část věnovanou zvláštnostem MO, absolutním a komparativním výhodám, 

mezinárodní ekonomické integraci a vrcholným bilancím MO. Text je možno využít i 

k samostatnému studiu uvedených témat pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj 



 

k přípravě k maturitní zkoušce z odborných předmětů. Zpětná vazba je zajištěna 

kontrolními otázkami, které jsou uvedeny v závěru textu.  

 

20 

Formy a nástroje 

mezinárodního 

obchodu 

VY_32_INOVACE_16_20 Ing. Jana Plchová 

Materiál se zabývá formami a nástroji mezinárodního obchodu a formami zahraniční 

obchodní politiky. Obsahuje také část věnovanou pojmům z oblasti mezinárodního 

obchodu a celnictví. Text je možno využít i k samostatnému studiu uvedených témat 

pro přípravu do výuky a rovněž jako zdroj k přípravě k maturitní zkoušce z odborných 

předmětů. Zpětná vazba je zajištěna kontrolními otázkami, které jsou uvedeny 

v závěru textu.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


