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Anotace 

 

Test na procvičení znalostí z hospodářské politiky státu formou testových 

otázek. 

 

 

 

 

 

 

 



Test – Odpovězte na následující otázky a zapište správné 

odpovědi. 

1AB) Charakterizujte hospodářskou politiku státu? 

 

2A) Vyjmenujte nositelé hospodářské politiky? 

2B) Vyjmenujte funkce státu, které je společnosti plní? 

 

3AB) Vyjmenujte nástroje hospodářské politiky? 

 

4A) Jaké jsou cíle hospodářské politiky? 

4B) Jaké jsou cíle hospodářské politiky z hlediska časového? 

 

5A) Co je to fiskální politika státu? 

5B) Vyjmenujte 3 nástroje, které využíváme v monetární politice    

       k udržení stability měny? 

 

6A) Co je to rozpočtové provizorium? 

6B) Vyjmenujte druhy státního rozpočtu? 

 

7A) Co tvoří příjmy státního rozpočtu? 

7B) Co tvoří výdaje státního rozpočtu? 

 

8AB) Co je to daň? 

 

9A) Co je to přímá daň? 

9B) Co je to nepřímá daň? 

 

10AB) Co je to DPH a v jaké výši je v současné době v ČR? 

 

11A) Co je to spotřební daň? 



11B) Kdo platí daň z nemovitosti? 

 

12A) Kdo je plátcem daně? 

12B) Kdo je poplatníkem daně? 

 

 

13AB) Co je to HDP k čemu se využívá. 

 

14AB) Jaký ukazatel nám slouží k posouzení hospodářské výkonnosti           

           státu? 

 

15AB) Co je to platební bilance? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skupina A – řešení: 

1AB) Charakterizuje hospodářskou politiku státu? 

Souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech 

ekonomiky 

 

2A) Vyjmenujte nositelé hospodářské politiky? 

Parlament, vláda, ČNB 

 

3AB) Vyjmenujte nástroje hospodářské politiky? 

Právní systém, legislativní proces, peněžní politiky, fiskální politika, důchodová a cenová 

politika, zahraničně obchodní politika 

 

4A) Jaké jsou cíle hospodářské politiky? 

Tempo růstu ekonomiky, cenová stabilita, plná zaměstnanost, HP ve vztahu k zahraničí 

 

5A) Co je to fiskální politika státu? 

Rozpočtová politika státu, využívání státního rozpočtu k dosahování státem předem 

stanovených cílů. Příjmy a výdaje státu. 

 

6A) Co je to rozpočtové provizorium? 

Plán, pokud není schválen státní rozpočet. 

 

7A) Co tvoří příjmy státního rozpočtu? 

Přímé a nepřímé daně + poplatky 

 

8AB) Co je to daň? 

Povinná a nevratná platba vybírána st. orgány od fyzických i právnických osob na základě 

zákona. 

 

9A) Co je to přímá daň? 

Daň placená přímo fyzickými i právnickými osobami. 

 

10AB) Co jeto DPH a v jaké výši je v současné době v ČR? 

Daň z přidané hodnoty, 21% a 15% (snížená sazba) 

 

11A) Co je to spotřební daň? 

Platí ji spotřebitelé, uvaluje se na výrobky, jejichž spotřebu chceme snížit 

Pohonné hmoty, líh, cigarety ….. 

 

 

 



12A) Kdo je plátcem daně? 

Fyzická nebo právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu. 

 

13AB) Co je to HDP k čemu se využívá. 

Představuje veškerou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořenou za určité období 

výrobními zdroji na území určitého státu bez ohledu jejich vlastnictví. 

 

14AB) Jaký ukazatel nám slouží k posouzení hospodářské výkonnosti státu? 

HDP na jednoho obyvatele, tempo růstu HDP 

 

15AB) Co je to platební bilance? 

Objem všech plateb do zahraničí a ze zahraničí? 

 

 

 

 

Skupina B – řešení: 

1AB) Charakterizuje hospodářskou politiku státu? 

Souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech 

ekonomiky 

 

2B) Vyjmenujte funkce státu, které je společnosti plní? 

Právní jistoty a bezpečí, sociální funkce, hospodářská funkce 

 

3AB) Vyjmenujte nástroje hospodářské politiky? 

Právní systém, legislativní proces, peněžní politiky, fiskální politika, důchodová a cenová 

politika, zahraničně obchodní politika 

 

4B) Jaké jsou cíle hospodářské politiky z hlediska časového? 

Krátkodobé – dny, týdny, měsíce, střednědobé – 1-5 let, dlouhodobé – nad 5 let  

 

5B) Vyjmenujte 3 nástroje, které využíváme v monetární politice k udržení stability měny? 

PMR, Diskontní sazba, operace na volném trhu, regulace, emise peněz 

 

6B) Vyjmenujte druhy státního rozpočtu? 

Vyrovnaný, schodkový, přebytkový 

 

7B) Co tvoří výdaje státního rozpočtu? 

Nákup statků a služeb, transferové platby (soc. dávky, důchody), výdajové položky státu 

(školství, zdravotnictví …….) 

 



8AB) Co je to daň? 

Povinná a nevratná platba vybírána st. orgány od fyzických i právnických osob na základě 

zákona. 

 

9B) Co je to nepřímá daň? 

Odvádí ji do st. rozpočtu někdo jiný (prodávající) 

Daň připočítávaná k cenám zboží a služeb, spotřební daň, DPH 

 

10AB) Co jeto DPH a v jaké výši je v současné době v ČR? 

Daň z přidané hodnoty, 21% a 15% (snížená sazba) 

 

11B) Kdo platí daň z nemovitosti? 

Vlastníci pozemků a staveb? 

 

12B) Kdo je poplatníkem daně? 

Fyzická nebo právnická osoba, z jejichž peněz je daň placena. 

 

13AB) Co je to HDP k čemu se využívá. 

Představuje veškerou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořenou za určité období 

výrobními zdroji na území určitého státu bez ohledu jejich vlastnictví. 

 

14AB) Jaký ukazatel nám slouží k posouzení hospodářské výkonnosti státu? 

HDP na jednoho obyvatele, tempo růstu HDP 

 

15AB) Co je to platební bilance? 

Objem všech plateb do zahraničí a ze zahraničí? 

 

 

 

 

 

 

 


