
NÁVRH NA VKLAD - Vymezení oblastí vzdělávání  

PRO VOV EKONOMICKOU OBLAST 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání 

EKONOMICKÉ OBORY 

 
A. Základní tematické okruhy 

 Management, 

 Účetnictví, 

 Finanční matematika, statistika,  

 Finance, 

 Mikroekonomie, 

 Makroekonomie, 

 Veřejná ekonomie, 

 Marketing a obchod, 

 Odvětvové a průřezové ekonomiky,  

 Podniková ekonomika, 
 
 
B. Výčet typických studijních programů 

 Ekonomické teorie, 

 Ekonomika a management, 

 Kvantitativní metody v ekonomice, 

 Podniková ekonomika, 

 Management, 

 Marketing, 

 Finance a účetnictví, 

 Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, 

 Finance, 

 Veřejné finance, 

 Mezinárodní ekonomické vztahy, 

 Cestovní ruch a turismus. 
 
C. Rámcový profil absolventa 

 S ohledem na typ studijního programu absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti: 
o znalosti klíčových ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních 

ekonomických teorií a ekonomických škol, 
o znalosti finanční a účetní problematiky obecně a v návaznosti na svou užší profilaci, 
o znalosti matematicko-statistických metod využitelných při zpracování ekonomických dat, 
o znalosti světového dění z ekonomického a geopolitického hlediska, se zaměřením na klíčové 

světové regiony, 
o znalosti legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, včetně daňového rámce 

a způsobů účetního zachycení dat, 
o znalosti principů investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost 

ekonomických právnických osob, 
o znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, 

nástrojů a technologií (IT) k jejich řízení, 
o znalosti relevantní pro přípravu na vrcholné manažerské funkce; rovněž znalosti širších souvislostí 

a dopadů ekonomické činnosti a principů udržitelného rozvoje, 
 
 
 

 



b) S ohledem na typ studijního programu absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti: 
o kriticky porovnat pohledy standardních ekonomických modelů na klíčové ekonomické kategorie 

a mechanismy a zhodnotit jejich aplikace na aktuální hospodářsko-politické problémy, 
o identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data včetně jejich explicitních  
o a implicitních předpokladů při použití základních konceptů lineární algebry, matematicko-

statistické analýzy a pravděpodobnostní metody, 
o provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat, 
o využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační  a analytické 

práce. 
 

S ohledem na typ studijního programu se absolvent uplatní například: 
1. jako ekonom,  
2. jako analytik, manažer, konzultant, účetní, poradce, bankéř, znalec nebo odhadce, specialista 

marketingu 
3. v oblasti cestovního ruchu. 
4.  specialista logistiky, obchodník  
  

D. Relevantní charakteristické profese 
1. účetních poradce 
2.  provozovatel cestovní kanceláře   
3. průvodce v cestovním ruchu 
4. daňový poradce, 
5. investiční zprostředkovatel, 
6. osoba odborně způsobilá pro oceňování majetku - věcí movitých, věcí nemovitých, 

nehmotného majetku, finančního majetku, obchodního závodu,  
7. realitní makléř 
8. pojišťovací agent. 
 

 
 

Specifické obory profesně zaměřené 
 
Vycházejí z legislativního rámce ČR a jsou vesměs regulovanými profesemi, tyto profese by bylo možné 
zahrnout pod znalostní rámec kratší doby vzdělávání, s vazbou na systém prostupnosti vyššího odborného 
vzdělávání. 
 

o Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

o Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.  
o Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.  
o Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), ve znění pozdějších předpisů. 
o Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
o Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 

událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech 
pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů. 

 


