Tematické okruhy maturitní zkoušky z předmětu
EKONOMIKA a ÚČETNICTVÍ - obor Finanční služby
školní rok 2018/2019
1. a) Základní ekonomické pojmy – potřeby, výroba, hospodářský koloběh, trh,
nabídka, poptávka, tržní rovnováha
b) Zúčtování daní a dotací – základní pojmy v oblasti daní, členění daní, daň
z příjmů, ostatní přímé daně, daň z přidané hodnoty, dotace
2. a) Podnikání, podnikatel, evidence podnikatelů, podnik
b) Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SZ a ZP – účtová skupina 33, náhrada
mzdy a dávky nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti, vyměřovací základ
pro výpočet pojistného, účtování pojistného, záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti
3. a) Obchodní společnosti, jejich charakteristika /mimo a. s./
b) Syntetická a analytická evidence - účet, jeho podstata a forma, účty rozvahové a
výsledkové; syntetická evidence, analytická evidence, vazba mezi syntetickou a
analytickou evidencí
4. a) Akciová společnost, akcie
b) Organizace účetnictví - rozsah vedení účetnictví, účetní zápisy, přezkoušení
správnosti a opravy účetních zápisů, účetní knihy
5. a) Živnostenské podnikání - živnost, druhy živností, živnostenský rejstřík,
provozování živnosti
b) Odměňování – mzda – její formy a složky, výpočet mzdy, účtování mezd, mzdová
evidence
6. a) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
b) Zboží – pojem zboží, základní účtování nákupu a prodeje zboží, oceňování zboží,
inventarizace u zásob zboží
7. a) Majetek podniku – členění, druhy, oceňování, pořízení
b) Účetní uzávěrka - zjištění hospodářského výsledku, výpočet daně z příjmů a
zaúčtování daňové povinnosti, přípravné práce a uzavření účtů
8. a) Hlavní činnost podniku – členění a charakteristika výroby, odbytová činnost,
fakturace; obchodní podniky – maloobchod a velkoobchod

b) Účetní závěrka - rozvaha a její popis, výkaz zisku a ztráty
9. a) Zásobování - plán zásob, velikost zásob, normování zásob
b) Náklady a výnosy – charakteristika nákladů a výnosů, členění nákladů a výnosů,
zásady pro účtování nákladů a výnosů
10. a) Marketing – podstata, vývoj, marketingový výzkum
b) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - základní kapitál a kapitálové fondy,
hospodářský výsledek – rozdělení zisku, dlouhodobé závazky, účtování individuálního
podnikatele
11. a) Marketingový mix – cena, výrobek, distribuce, propagace
b) Peněžní prostředky na BÚ - bezhotovostní platební styk, účtování na bankovních
účtech, účtování bankovních úvěrů
12. a) Cena, cenové strategie, kalkulace ceny, marketingový a nákladový přístup
b) Majetek podniku a zdroje financování majetku - charakteristika a druhy
majetku, zdroje financování majetku, rozvaha – pojem, druhy, náležitosti
13. a) Management, manažerské činnosti – rozhodování, plánování, organizování,
kontrola
b) Peněžní prostředky v hotovosti - druhy platebního styku, účtování pokladny,
účtování cenin, peníze na cestě
14. a) Management – lidské zdroje v podniku – výběr zaměstnanců, hodnocení
zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj pracovníků, motivace zaměstnanců
b) Časové rozlišení nákladů a výnosů – podstata a význam časového rozlišení
15. a) Vznik a zánik pracovního poměru – pracovní smlouva, HPP, DPP, DPČ, odbory
b) Oceňování a pořizování dlouhodobého majetku - charakteristika a členění
dlouhodobého majetku, oceňování dlouhodobého majetku a způsoby jeho pořízení,
analytická evidence dlouhodobého majetku
16. a) Mzdové předpisy, druhy mezd, složky mzdy, výpočet čisté mzdy
b) Pohledávky a závazky- charakteristika pohledávek a závazků, tuzemské
pohledávky a závazky z obchodního styku, pohledávky a závazky v cizí měně a
kurzové rozdíly
17. a) BOZP, požární prevence - povinnosti zaměstnance, povinnosti zaměstnavatele
b) Inventarizace majetku a závazků - druhy, inventarizační rozdíly, inventarizace
pokladní hotovosti, cenin a materiálových zásob, inventarizace dlouhodobého
majetku, účtování inventarizačních rozdílů a jejich vypořádání

18. a) Zdroje financování podniku – vlastní a cizí kapitál, samofinancování
b) Zvláštní případy účtování materiálových zásob - materiál na cestě,
nevyfakturované dodávky, prodej přebytečného materiálu, škody na zásobách
materiálu
19. a) Daňová soustava – definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové
pojmy
b) Odpisování dlouhodobého majetku - opotřebení DM, technické zhodnocení,
odpisy účetní a daňové, účtování odpisů
20. a) Sociální pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění – podstata, plátci,
výše odvodů
b) Účetní doklady - druhy účetních dokladů, náležitosti účetních dokladů a opravy,
oběh účetních dokladů
21. a) Náklady – členění, snižování nákladů, náklady obětované příležitosti, utopené
náklady
b) Oceňování, pořizování a spotřeba materiálových zásob - charakteristika a druhy
materiálových zásob, oceňování materiálových zásob, účtování materiálu podle
způsobu A, účtování materiálu podle způsobu B
22. a) Výnosy – členění výnosů, možnosti zvyšování výnosů; funkce zisku
b) Manažerské účetnictví - pojem a druhy kalkulací, kalkulační vzorec, stanovení
nákladů na kalkulační jednici
23. a) Státní rozpočet – definice, příjmy a výdaje státního rozpočtu, tvorba státního
rozpočtu
b) Vyřazování dlouhodobého majetku - charakteristika dlouhodobého majetku,
způsoby vyřazení DM a zaúčtování, analytická evidence DM
24. a) Magický čtyřúhelník – HDP, nezaměstnanost, inflace, platební bilance
b) Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské
činnosti, účtový rozvrh a účtová osnova, druhy účtů
25. a) Zahraniční obchod, celní politika – vznik a členění zahraničního obchodu, vývoz
a dovoz; celní politika – podstata, význam a druhy cel. Organizace ovlivňující
mezinárodní obchod – WTO, OECD.
b) Daňová evidence - právní předpisy pro DAE, knihy v DAE, evidence majetku a
závazků v DAE

