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Témata pro ústní maturitní zkoušku z předmětu   
Ekonomika a účetnictví 

 
1. a) Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, spotřeba, životní 

úroveň, výroba a výrobní faktory) 
    b) Evidence podnikatelské činnosti, rozdíly v evidenci, podmínky pro její vedení 

 

2. a) Základní pojmy tržní ekonomiky (trh, jeho členění, tržní subjekty, nabídka, 
poptávka, tržní rovnováha). 

    b) Daňová evidence, kdo ji může vést a jakým způsobem, výhody  
 

3. a) Podnikání, podnikatel, podnik a jeho základní znaky 

b) Účetnictví, princip, vedení účetnictví, jeho výhody a nevýhody při srovnání 
s daňovou evidencí    

 

4. a) Živnostenské podnikání (definice, podmínky provozování živnosti, druhy 
živností, postup při založení živnosti, povinnosti podnikatele, živnostenské 
oprávnění) 
b) Rozvaha, aktivní a pasivní účty 

 

5. a) Obchodní společnosti (jejich rozdělení na osobní a kapitálové, zahájení 
podnikání, ukončení podnikání, veřejná obchodní společnost, akciová 
společnost) 
b) Účtová osnova, třídy a skupiny, analytické a syntetické účty, třídění účtů 

 

6. a) Obchodní společnosti (jejich rozdělení na osobní a kapitálové, zahájení 
podnikání, ukončení podnikání, komanditní společnost, společnost s ručením 
omezeným) 
b) Účetní doklady, náležitosti účetního dokladu, účtování dokladů 

 

7. a) Družstvo (druhy), státní podnik, neziskové organizace 

b) Rozdělení majetku, příklady a způsob vedení jeho evidence 
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8. a) Dlouhodobý majetek (rozdělení, oceňování, odpisování, pořízení, vyřazení a 
reprodukce DM). 

b) Účtování dlouhodobého majetku při pořízení  
 

9. a) Oběžný majetek (definice, členění) pořízení, oceňování zásob při jejich 
nákupu a výdeji do spotřeby a zásobování podniku, kupní smlouva a smlouva o 

dílo 

b) Účtování pokladních a bankovních operací 
 

10. a) Zabezpečení lidskými zdroji – pracovně právní vztahy, vznik, změna a zánik 
pracovního poměru 

b) Závazky vůči zaměstnancům, vznik závazku účtování. 
 

11. a) Odborová organizace, kolektivní smlouva a BOZP a PO 

b) Tržby z prodeje výrobků a služeb, účtování tržeb s DPH a bez DPH 

 

12. a) Zjišťování potřeby pracovníků, jejich zajištění a získávání, hodnocení, mzda a 
její výpočet 
b) Závazky vůči finančním úřadům, účtování daně ze mzdy 

 

13. a) Management – historický vývoj, srovnání Evropy s USA, metody řízení 
b) Výpočet a účtování DPH  

 

14. a) Management – plánování, organizování, personalistika, vedení a kontrola 

b) Daňová soustava, daňové přiznání a účtování daní 
 

15. a) Marketing – marketingový výzkum a chování zákazníka, segment trhu a jeho 
vlastnosti 

b) Účtování nákladů 

 

16. a) Marketing – marketingový MIX, charakteristika jednotlivých částí 
b) Účtování výnosů 

 

17. a) Hospodaření podniku – náklady, výnosy, hospodářský výsledek, kalkulace 
cen, kalkulační metody 

b) Konečný účet rozvažný a hospodářský výsledek 

 

18. a) Finanční trh, platební styk a pojišťovnictví 
b) Peníze na cestě, ceniny a účtování finančních operací 

 

19. a) Bankovní systém – ČNB, komerční banky, úrok, úroková sazba, penzijní 
fondy, stavební spořitelny 

b) Odpisy DHM, oprávky a zůstatková cena 

 

 



 

 

 

20. a) Národní hospodářství – ukazatele – HDP, HNP, inflace, nezaměstnanost, 
platební bilance 

b) Poskytnutí úvěru, splátky úvěru úroky 

 

 

 
 

 

Zpracovali:    Ing. Jaroslava Forejtová, Ing. Hana Pavlíčková 

  

Za PK:           Ing. Miroslav Vaněk     

               

Schválila:     Ing. Irena Nováková                 
              ředitelka školy     
         

  


