
Přehled naplnění požadavků aktualizovaného RVP  
v obsahu učebnice
1. Okruh společenskovědní vzdělávání

Učebnice reaguje na požadavky části tohoto okruhu, které logicky patří k předmětu Ekonomika, zejména v oblasti finanční gramot-
nosti a získání zaměstnání.

Požadavky RVP Kapitola v učebnici

2 Soudobý svět
– cíle EU
– globalizace

10.4 EU

3 Člověk v lidském společenství
– majetek
– rozpočet domácnosti
– schodek a přebytek domácího rozpočtu
– nakládání s přebytkem
– řešení deficitu, úvěry
– složité sociální situace

8 Finanční a pojistný trh
9 Osobní finance
10.3.2 Sociální zabezpečení

5 Člověk a právo
– pracovní právo
– pracovní smlouva, povinnosti zaměstnavatele
– obhajoba zájmů spotřebitele, reklamace

4.1–4.6 Zaměstnanci
5.8 Prodejní činnost

2. Okruh ekonomické vzdělávání

Učebnice pokrývá všechny výsledky vzdělávání a veškeré učivo tohoto okruhu. 

1. Podnikání

Požadavky RVP – učivo Kapitola v učebnici

–  podnikání podle živnostenského zákona a zákona o obchodních 
korporacích

2.2 Právní formy podnikání

– podnikatelský záměr 2.1 Než začneme podnikat

– zakladatelský rozpočet 6.3 Zakladatelský rozpočet

– povinnosti podnikatele 2.2.1 Povinnosti podnikatele 

– trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena 1.3 Základy tržního systému

– náklady, výnosy, zisk/ztráta 6 Financování

– mzda časová a úkolová a jejich výpočet 4.7 Odměňování za práci

– zásady daňové evidence 7.6 Daňová evidence

Požadavky RVP – výsledky vzdělávání Kapitola v učebnici

–  rozlišuje různé formy podnikání a vysvětlí jejich hlavní znaky 2.2 Právní formy podnikání

–  vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet 2.1 Než začneme podnikat

6.3 Zakladatelský rozpočet

–  na příkladu vysvětlí základní povinnosti podnikatele vůči státu 2.2.1 Povinnosti podnikatele 

–  stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena 
liší podle zákazníků, místa a období

6 Financování

5.4 Cena 

– rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů 6 Financování

– vypočítá výsledek hospodaření 6 Financování

– vypočítá čistou mzdu 4.7 Odměňování za práci

– vysvětlí zásady daňové evidence 7.6 Daňová evidence



2. Finanční vzdělávání

Požadavky RVP – učivo Kapitola v učebnici

– peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk 8.3 Peníze

– kurzovní lístek 8.3.5 Placení v cizí měně

– úroková míra, RPSN 8.2 Ceny produktů na finančním trhu

– pojištění, pojistné produkty 8.6 Pojištění

– inflace 10.2.2 Inflace

– úvěrové produkty 8.5 Zapůjčujeme si peníze

Požadavky RVP – výsledky vzdělávání Kapitola v učebnici

– orientuje se v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku 8.3 Peníze

– vysvětlí, co jsou kreditní a debetní karty a jejich klady a zápory 8.5.2 Neúčelové úvěry

–  vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou 
sazbou a RPSN a vyhledá aktuální výši úrokových sazeb na trhu

8.2 Ceny produktů na finančním trhu

–  orientuje se v produktech pojišťovacího trhu a vybere nejvýhodnější 
pojistný produkt s ohledem na své potřeby

8.6 Pojištění

3. Daně

Požadavky RVP – učivo Kapitola v učebnici

– státní rozpočet 10.3 Veřejné rozpočty

– daně a daňová soustava 7.1 Soustava daní

– výpočet daní 7.3–7.5 DPH, daně z příjmů, ostatní daně

– přiznání k dani 7.4 Daně z příjmů

– zdravotní pojištění, sociální pojištění 4.7.5 Sociální a zdravotní pojištění

– daňové a účetní doklady 7.3 DPH, 3 Oběžný a dlouhodobý majetek

Požadavky RVP – výsledky vzdělávání Kapitola v učebnici

– vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství 10.3 Veřejné rozpočty

– charakterizuje jednotlivé daně a vysvětlí jejich význam pro stát 7.1 Soustava daní

– provede jednoduchý výpočet daní 7.3–7.5 DPH, daně z příjmů, ostatní daně

– vyhotoví daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 7.4 Daně z příjmů

– provede jednoduchý výpočet zdravotního a sociálního pojištění 4.7.5 Sociální a zdravotní pojištění

– vyhotoví a zkontroluje daňový doklad 7.3 DPH

4. Marketing

Požadavky RVP – učivo Kapitola v učebnici

– podstata marketingu 5.1–5.2 Podstata marketingu

– průzkum trhu 5.1.2 Marketingové analýzy

2.1.1 Podnikatelský záměr

– produkt, cena, distribuce, propagace 5.3–5.7 „Nástroje marketingu“

Požadavky RVP – výsledky vzdělávání Kapitola v učebnici

– vysvětlí, co je marketingová strategie 5.1–5.2 Podstata marketingu

– zpracuje jednoduchý průzkum trhu 5.1.2 Marketingové analýzy

2.1.1 Podnikatelský záměr

– na příkladu ukáže použití nástrojů marketingu v oboru 5.3–5.7 „Nástroje marketingu“



5. Management

Požadavky RVP – učivo Kapitola v učebnici

– dělení managementu 2.5.1 Co je management

– funkce managementu – plánování, organizování, vedení, kontrolování 2.5 Management

Požadavky RVP – výsledky vzdělávání Kapitola v učebnici

– vysvětlí tři úrovně managementu 2.5.1 Co je management

– popíše základní zásady řízení 2.5 Management

– zhodnotí využití motivačních nástrojů v oboru 2.5.4 Vedení a motivace

3. Průřezové téma Člověk a svět práce

V rámci učebnice je tomuto tématu věnována především kapitola 4 Zaměstnanci a mzdy. Z tohoto tématu jsou v obsahu učebnice 
zastoupeny následující požadavky.

1. Individuální příprava na pracovní trh
–  písemná i verbální prezentace v prostředí trhu práce – formy aktivního hledání práce, zpracování žádosti o zaměstnání, formy 

životopisů a motivačních dopisů a jejich vytvoření, praktická příprava na jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací poho-
vor a výběrové řízení; 

– vyhledávání zaměstnání, informační zdroje a jejich vyhodnocení. 

2. Svět vzdělávání 

–  význam celoživotního učení jako požadavku pro osobní růst a udržení konkurenceschopnosti a profesní restart;  
–  formální a neformální vzdělávací příležitosti, možnosti vzdělávání v zahraničí, návaznosti vzdělávání po absolvování střední školy, 

rekvalifikace. 

3. Svět práce 
–  trh práce z hlediska globalizace i regionální ekonomiky, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů; 
– nové formy a podmínky práce, pracovní mobilita, možnosti zaměstnání v zahraničí; 
– technologický rozvoj v činnostech lidské práce, základní charakteristiky pracovních činností;  
– zákoník práce, formy pracovního vztahu, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.  

4. Podpora státu ve sféře zaměstnanosti 
– služby kariérového poradenství; 
– zprostředkovatelské služby při hledání práce, pracovní agentury, služby Úřadu práce.


