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Označení materiálu (přílohy) Téma Anotace 

VY_62_INOVACE_EKO389 Platební karty 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s druhy platebních karet, s jejich 

jednotlivými prvky 

VY_62_INOVACE_EKO390 
Investiční záměr, zdroje, 

kapacita 

pomocí PowerPointové prezentace rozšířit 

učivo studentům o další nové poznatky z oblasti  

investic – hodnocení a rizika investic, zdroje 

financování dlouhodobého majetku   

VY_62_INOVACE_EKO391 
Finanční trh - peníze, ochranné 

prvky, funkce peněz 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s pojmy finanční trh, peníze  

VY_62_INOVACE_EKO392 

Cenné papíry - náležitosti, 

podoba c.p., Kapitálový trh -

cenné papíry 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s pojmy finanční trh, peníze 

VY_62_INOVACE_EKO393 Burza 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s termínem burza, jak se na burze 

obchoduje, burzy v ČR   

VY_62_INOVACE_EKO394 
Daňová soustava, zákonná 

úprava 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s daňovou soustavou, tj. daně přímé -   

dělení daní, daně nepřímé – dělení daní, daňová 

tvrzení, daňová kontrola 

VY_62_INOVACE_EKO395 

Daň z příjmu fyzických osob, 

daň z nemovitostí, příklady a 

teorie 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s daní z nemovitostí, 

daní z příjmu fyzických osob (daně přímé) – 

základní pojmy, způsob výpočtu 

VY_62_INOVACE_EKO396 

Daň dědická, darovací, 

z převodu nemovitostí, daň 

silniční 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s oblastí daní 

VY_62_INOVACE_EKO397 
Spotřební daně, ekologické 

daně 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty se spotřebními daněmi, ekologické 

daně   

VY_62_INOVACE_EKO398 

Daň z přidané hodnoty-

základní pojmy, sazby DPH, 

přidaná hodnota 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s  daní z přidané hodnoty 

 

VY_62_INOVACE_EKO399 
Inflace - měření, druhy a 

dopady  

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s pojmem inflace, druhy inflace, 

měření inflace 

VY_62_INOVACE_EKO400 
Stručně o daních - základní 

pojmy, přímé, nepřímé daně 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s oblastí daní (základní pojmy, 

vybírané daně v ČR)                                  



 

VY_62_INOVACE_EKO401 Oběžný majetek, Peníze 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s pojmy z oblasti peněz, vývojem, 

funkcemi, vlastnostmi a formami peněz                                                                               

VY_62_INOVACE_EKO402 

Oběžný majetek, zásoby, 

logistika 

Plánování materiálu 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty se zásobováním, s pojmem logistika, 

plánování zásob, doklady spojené s pohybem 

zásob    

VY_62_INOVACE_EKO403 Kapacita-výpočty 
pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s pojmem kapacita, výpočty 

VY_62_INOVACE_EKO404 
Bankovky a mince České 

republiky, opakování látky 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s pojmy z oblasti peněz, naše zákonná 

měnová jednotka,  význačné osobnosti na 

našich bankovkách                                                                            

VY_62_INOVACE_EKO405 
Výpočet základní mzdy-časová, 

úkolová, výpočty příkladů 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s výpočtem mzdy časové, úkolové, 

podílové a čisté mzdy 

VY_62_INOVACE_EKO406 
Mzdy - složky mzdy, 

odměňování, mzda časová 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s tím, jak vzniká pracovní poměr, 

složky mzdy                                 

VY_62_INOVACE_EKO407 
Ochranné prvky na českých 

bankovkách 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s ochrannými prvky na bankovkách 

VY_62_INOVACE_EKO408 Bezhotovostní placení 

pomocí PowerPointové prezentace seznámit 

studenty s pojmy z bankovnictví – 

bezhotovostní placení,  platební příkazy                                         

 
 


