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Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků 

 

 

• Cílem přednášek je umožnit studentům získání 
základní orientace v ekonomických jevech a 
procesech, získat kvalitní základ pro další 
ekonomické studium. 
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1. Úvod do předmětu a objasnění základních ekonomických pojmů: potřeby, statky, zboží, peníze, 
hospodářské fáze, základní ekonomické otázky a ekonomické systémy. 

2. Tržní mechanismus. Lekce objasňuje základní prvky tržního mechanismu: nabídku, poptávku a cenu.  

3.  Nabídka, vzájemné působení nabídky a poptávky. Lekce je zaměřena na charakteristiku a fungování 
nabídky. Vysvětluje střet nabídky a poptávky, jejich posuny a důsledky  těchto posunů, které tvoří 
ústřední jádro výkladu, působení tržního mechanismu  

4. Ostatní trhy. Tato lekce se soustřeďuje na pochopení fungování sekundárních a terciálních trhů. Zabývá 
se charakteristikou peněžního trhu a trhu finančního kapitálu, výkladem burzy cenných papírů a 
obchodování s cennými papíry.  

5. Finanční trhy.: Peněžní trh, kapitálový trh, trh drahých kovů a devizový trh. V lekci jsou  podrobně 
rozčleněny a vysvětleny jednotlivé druhy cenných papírů včetně podstatných náležitostí a konkrétních 
ukázek  

6. Doprovodné jevy tržního mechanismu. Lekce se zabývá dvěma negativními jevy doprovázející tržní 
mechanismus. Jde o nezaměstnanost a inflaci. Také popisuje nedokonalosti tržního mechanismu: 
monopol, oligopol a externality trhu. Na závěr se zmiňuje úloha státu v tržním hospodářství a zásadní 
funkce státu při regulaci tržní ekonomiky.   

7. Národní hospodářství. Jde o přehledné členění celého národního hospodářství. Rozděluje ekonomii 
jako vědu na část obecné a část veřejné ekonomie, charakterizuje veřejné statky a způsob financování 
těchto statků 
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8. Nástroje hospodářské politiky státu - objasnění 4 základních  forem hospodářské politiky – monetární,  

        fiskální, obchodní, důchodovou a sociální.. 

9. Účinnost hospodářské politiky. V  lekci se podrobně objasňují magické n-úhelníky, Phillipsova křivka,  

       dilema centrální banky a fiskální politiky. Zabývá se také hospodářským cyklem, podrobně jeho čtyřmi  

        základními fázemi a národohospodářskými agregáty včetně výpočtů hlavních makroekonomických  

         ukazatelů. 

10. Zahraniční obchod. Lekce je věnována problematice mezinárodního a zahraničního obchodu. Zmiňuje  

        různá rizika v zahraničním obchodu a jejich eliminaci, podrobně rozebírá vývozní a dovozní operace,  

        celní politiku a různé druhy cel. 

11. Banky a jejich úloha v národním hospodářství. Lekce se zabývá dvouúrovňovým bankovním systémem 

       v ČR - činností komerčních bank a jejich funkcí v národ. hospodářství. Podrobně rozebírá funkci a úkoly  

12. Ekonomická integrace, evropský a světový měnový systém. 

13 .Přednáška hosta o základech podnikání. V první části byla objasněna  základní legislativa (živnost,  

        obchodní společnosti, právní úpravy, navazující  povinnosti vůči státu - daně, účetnictví, sociální  

        a zdravotní pojištění). V druhé části potom ekonomika podniku v základech - podnikatelský plán,  

        ekonomické vyhodnocení aktivit - návratnost, bod zvratu a praktické výpočty.  
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