Ekonomika a podnikání - otázky k testu

	Jaký je rozdíl mezi pozitivní a normativní ekonomií?
	Jaký je rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií?
	Tři základní ekonomické (podnikatelské) otázky zní: 
	Základní prvky ekonomiky jsou: 

Základní prvky ekonomiky si navzájem směňují: 
Základními výrobní faktory jsou: 
	Hranice produkčních možností vysvětluje:
	Jaké jsou hlavní úlohy státu v ekonomice? 
	Veřejné rozpočty zahrnují:

Nejvýznamnější daňovou položkou příjmové stránky státního rozpočtu jsou:
Nejvýznamnější položkou výdajové stránky státního rozpočtu jsou:
Transferové platby jsou:
	Mandatorní výdaje jsou:
	Z Lafferovy křivky plyne, že: 

Přímé daně používané v České republice jsou: 
Nepřímé daně používané v České republice jsou: 
Superhrubá mzda je: 
V čem je princip rovné a progresivní daňové sazby? 
Jaký je rozdíl mezi plátcem daně a daňovým poplatníkem? 
	Jaké základní funkce podnik plní? 
	Podle formy vlastnictví (v souvislosti s právní formou) můžeme v současné době v Česku rozlišit tyto typy podniků:
	Živnosti se člení na: 

Živnost nemůže provozovat: 
	Tzv. „odborná způsobilost“ je zpravidla vyžadována u živností: 
	Osobní obchodní společnosti jsou: 
	Kapitálové obchodní společnosti jsou: 
	Veřejná obchodní společnost může být zakládána:

Komanditní společnost může být zakládána:
Komanditista je společník, který:
Komplementář je společník, který:
	Co se rozumí pod pojmem „omezené ručení“? 
Co se rozumí pod pojmem „neomezené ručení“?
	Společnost s ručením omezeným může být zakládána:
	Minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným je:
	Společnost s ručením omezeným povinně zřizuje: 

Společnost s ručením omezeným za své závazky ručí:
Společníci společnosti s ručením omezeným za závazky společnosti:
	Akciová společnost může být založena: 
	Minimální základní kapitál akciové společnosti je:
	Akciová společnost povinně zřizuje: 

Akciová společnost za své závazky: 
Akcionáři za závazky akciové společnosti: 
	Emisní ážio je: 

Družstvo zakládá nejméně:
Povinně zřizovanými orgány družstva jsou:
	Podniky kterých právních forem nevytvářejí základní kapitál? 
	Sanace je: 
	Jaký je rozdíl mezi zrušením a zánikem obchodní společnosti? 

Likvidace (ve smyslu obchodního zákoníku) je: 
	Zánik podniku bez likvidace: 
	Konkurz (ve smyslu obchodního zákoníku) je: 
	Jaký je rozdíl mezi likvidací a konkurzem? 

Jaký je rozdíl mezi likvidátorem a správcem konkurzní (majetkové) podstaty? 
Jaký je rozdíl mezi konkurzem a nuceným vyrovnáním? 
	Domácí produkt je možné definovat jako: 

Reálný domácí produkt je: 
Nominální domácí produkt je: 
	Nezaměstnaným podle současné praxe statistického zjišťování je člověk, který: 

Mezi ekonomicky neaktivní nepatří člověk, který:
Frikční nezaměstnanost je situace, kdy: 
Strukturální nezaměstnanost je situace, kdy: 
Cyklická nezaměstnanost je situace, kdy: 
Sezónní nezaměstnanost je situace, kdy: 
Dobrovolná nezaměstnanost je situace, kdy: 
Nedobrovolná nezaměstnanost je situace, kdy: 
Inflaci je možno definovat jako:
Jaký je rozdíl mezi deflací a desinflací?
Jakým způsobem se nejčastěji měří inflace? 
	Co je deflátor HDP? 
	Co je index spotřebitelských cen? 
	Jaké druhy inflace se rozlišují podle tempa růstu cen? 
	Co znamená pojem „setrvačná inflace“? 

Platební bilance je: 
Platební bilance je tvořena těmito základními částmi: 
Platební bilance:
Obchodní bilance vyjadřuje:
Růst hospodářství podléhá cyklickým výkyvům, které se objevují v tomto pořadí: 
Jak dlouhý zpravidla bývá nejdůležitější, tzv. investiční nebo též Juglarův hospodářský cyklus? 
Poptávka vyjadřuje:
Zákon klesající poptávky vyjadřuje:
Termín „elastická poptávka“ popisuje situaci, kdy:
Termín „neelastická poptávka“ popisuje situaci, kdy:
Jaký je rozdíl mezi tržní a agregátní poptávkou?
	Nabídka vyjadřuje:
	Jaký je rozdíl mezi tržní a agregátní nabídkou?

Jaký je přímý důsledek situace, kdy je na určitém trhu udržována nižší cena (např. tzv. cenové stropy), než by odpovídalo tržní rovnováze? 
Jaký je přímý důsledek situace, kdy je na určitém trhu udržována vyšší cena (např. tzv. minimální ceny), než by odpovídalo tržní rovnováze? 
	Ceny mají při ekonomickém rozhodování tyto základní funkce: 
	Cenou za výrobní faktory práce, přírodní zdroje a kapitál (v tomto pořadí), jsou: 
	Růst reálné mzdy ve vztahu k růstu nominální mzdy je dán:
	Pokud jsou v určitém odvětví ekonomiky drženy mzdy na nižší úrovni, než by odpovídalo tržní rovnováze, vzniká:
	Pokud jsou v určitém odvětví ekonomiky drženy mzdy na vyšší úrovni, než by odpovídalo tržní rovnováze, vzniká:
	Co si můžeme představit pod pojmem „nezávislost centrální banky“? 
	Co jsou aktivní úvěrové operace? 
	Co jsou pasivní úvěrové operace? 

Co je eskontní úvěr? 
	Co je lombardní úvěr? 

Co je revolvingový úvěr? 
Co je faktoring? 
Co je forfaiting? 
	Aktiva podniku vyjadřují: 
Pasiva podniku vyjadřují: 
	Majetek podniku je možno rozčlenit (pomineme-li časové rozlišení nákladů a výdajů) na: 

Dlouhodobý majetek podniku je možné rozčlenit na: 
Oběžná aktiva podniku je možné rozčlenit na: 
	Zdroje krytí majetku podniku je možno rozčlenit na: 
	Vlastní kapitál podniku je možné rozčlenit na: 

Cizí zdroje (kapitál) podniku je možné rozčlenit na: 
Bilance aktiv a pasiv (rozvaha) je: 
Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) je: 
Cash flow je: 
	Likvidita je situace, kdy: 

FIFO je metoda: 
LIFO je metoda: 
Jaký je rozdíl mezi výnosy a příjmy? 
Jaký je rozdíl mezi náklady a výdaji? 
Rozdíl mezi výnosy a náklady je: 
Výnosy podniku (v účetním smyslu) se obvykle člení na: 
Náklady podniku (v účetním smyslu) se obvykle člení na: 
Utopené náklady jsou:
Oportunitní (alternativní, náklady příležitosti) náklady jsou:
	Fixní náklady jsou:
Variabilní náklady jsou: 
	Explicitní náklady jsou:

Implicitní náklady jsou:
Rozdíl mezi ekonomickými a účetními náklady:
V čem spočívá „podvojnost“ účetnictví?


