
                 
 

 

  

 

 

Téma k ústní maturitní zkoušce    Školní rok 2021/2022 

Obor: 64-41-L/51   Podnikání 
Předmět:     EKONOMIKA 

 

 

1.  Základní ekonomické pojmy  - ekonomie, ekonomické systémy, historický vývoj ek. teorií, 
potřeby, statky, služby 

 

2. Základní ekonomické pojmy (hospodářský proces, výroba, výrobní faktory, proces 
rozdělování, přerozdělování, směna, spotřeba, životní úroveň) 

 

3. (zboží, pojem trh, jeho druhy, tržní mechanismus, nabídka, poptávka 

 

4. tržní ekonomika – konkurence, monopoly a jejich členění, peníze – historický vývoj peněz, 
funkce, formy, základní pojmy 

 

5.  Národní hospodářství (pojem, rozlišení na sektory, odvětví, obory NH, veřejná ekonomie, 
znaky veřejného sektoru a způsob financování, hospodářská politika státu) 

 

6.  Hodnocení národního hospodářství (magický čtyřúhelník, hospodářský cyklus, cena, inflace, 
nezaměstnanost) 

 

7. Podnikání  (živnostenský zákon, pojem podnikání, druhy živností…) 
 

8. Právní formy podnikání (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích,  fyzická osoba, 
právnická osoba, členění obchodních korporací) 

 

9. Obchodní korporace – obchodní společnosti osobní 
 

10. Obchodní korporace – obchodní společnosti kapitálové 

 

11. Družstva a státní podniky, ostatní formy podnikání 
 

12. Majetek podniku (rozdělení majetku a dále zaměření na dlouhodobý majetek) 
 

13. Majetek podniku (zaměření na oběžný majetek) 
 

14. Právní stránka obchodních vztahů 

 

15. Výrobní činnosti podniku 

 

16. Zásobování a logistika 

 

17. Personální činnost podniku (vznik, zánik PP, personální činnost…) 
 



                  

 

18. Odměňování pracovníků 

 

19. Hospodaření podniku (náklady, výnosy, hospodářský výsledek) 
 

20. Financování podniku (druhy financování, zdroje financování, platební styk) 
 

21. Daňová soustava 

 

22. Bankovnictví (rozdělení bankovního systému, centrální banka, obchodní banky) 
 

23. Pojišťovnictví (pojem, rozdělení) 
 

24. Marketing jako podniková činnost (pojem a cíl marketingu, historie, marketingové prostředí, 
„4P“ marketingu) 

 

25. Management – základní pojmy (charakteristika a význam managementu, styl řídící práce, 
role manažera, funkce managementu rozbor manažerských funkcí) 

 

 
 

V Písku dne  21.09.2021 

         Zpracovala: ing. Jitka Bayernheimerová 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Témata k ústní maturitní zkoušce         Školní rok 2021/2022 

Obor:  64-41-L/524                        Podnikání  
Předmět:          ÚČETNICTVÍ 

              

  

1.  Účetní doklady 

 Rozvaha podniku 

 

2. Podstata a význam účetnictví   

 Účtová třída č.3 – účtování pohledávek  

 

3.   Právní úprava účetnictví 
 Účtová třída č.4 – účtování kapitálových účtů  

 

4. Oběh účetních dokladů 

 Účtová třída č. 0 – účtování odpisů dlouhodobého majetku 

 

5. Dlouhodobý majetek podniku 

 Účtová třída č. 0 – účtování dlouhodobého majetku 

 

6. Rozvahové účty 

 Účtová třída č.1 – účtování zboží 
 

7.   Oběžný majetek podniku 

 Účtová třída č.1 – účtování materiálu 

         

8.   Daňová evidence – knihy daňové evidence 

 Účtová třída č.1 – účtování výrobků 

 

9.  Nepřímé daně 

 Účtová třída č.3 – účtování daně z přidané hodnoty 

 

10.  Přímé daně 

  Účtová třída č.3 – účtování daní a dotací 
  

11. Účetnictví – podvojnost, počáteční stavy, obraty a konečné zůstatky 
 Účtová třída č.7 – závěrkové a podrozvahové účty 

  

12. Struktura mzdy 

 Účtová třída č. 3 – účtování závazků 

 

13. Syntetická a analytická evidence 

 Výsledkové účty 

 

14. Zdroje majetku podniku 

 Účtová třída č.2 – účtování cenin 

 

15. Účtová třída č. 2 – účtování na pokladně, bankovních účtech a peníze na cestě 

 Pokladní schodek a přebytek 

 

16. Odpisy dlouhodobého majetku 

 Výpočet odpisů 

 

17. Inventarizace majetku a závazků 

 Účtování inventarizačních rozdílů zásob 

 

18. Knihy účetnictví 
 Účtová třída č.5 – účtování nákladů 



 

19. Účtové osnovy účetnictví – účtová osnova pro podnikatele 

 Účtová třída č.6 – účtování výnosů 

 

20. Rozdělení zisku a tvorba fondů 

 Účtová třída č.4 – účtování dlouhodobých závazků  

 

21. Výpočet mzdy 

 Účtová třída č.1 – zvláštnosti v účtování zásob 

 

22. Účetní uzávěrka účetnictví 
 Účtová třída č.0 – účtování vyřazení dlouhodobého majetku 
 
23. Daňová přiznání – daně z příjmů  
 Účtová třída č.3 – účtování mezd 

 . 

24. Krátkodobý finanční majetek podniku 

 Účtová třída č.2 – účtování krátkodobého finančního majetku 

  

25. Daňová evidence - závěrka 

 Účtová třída č.2 a 4 – účtování úvěrů 

 

 

 

 

 

 

V Písku dne 25. 9. 2021      Zpracovala: Ing. Miloslava Hrbková 


