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TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE 

Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ EKONOMICKÝCH 

OBOR: PODNIKÁNÍ (dálkové studium) 
 

1/ Trh (druhy trhů, systémy fungování trhu, subjekty trhu, konkurence, selhání trhu…) 

Podstata, funkce a význam účetnictví, způsoby vedení podnikatelské činnosti, HV v DE a 

účetnictví 

2/ Zákony trhu (nabídka, poptávka, rovnováha nabídky a poptávky) 

Účetní doklady – druhy, oběh, náležitosti, vyhotovování, archivace 

3/ Národní hospodářství a politiky státu (členění národního hospodářství, sektory, politiky 

státu) 

Daňová evidence – kdo vede, deník příjmů a výdajů u plátce i neplátce DPH, příjmy a 

výdaje ovlivňující a neovlivňující ZD z příjmů, průběžné položky 

4/ Hodnocení národního hospodářství (HDP, HNP, inflace, nezaměstnanost…) 

Ostatní knihy DE, uzávěrka a závěrka, zjištění ZD z příjmů 

5/ Dlouhodobý majetek (členění, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, vyřazení, 

evidence…) 

Účetní technika – podvojný účetní zápis, účet, obraty a zůstatky na účtech, věcná a časová 

souvztažnost, účtová osnova, účtový rozvrh 

6/ Zásobování (členění, plánování, řízení, normování, evidence…) 

Rozvaha, členění A a P, změny rozvahových položek, rozpis rozvahy do účtů 

7/ Personalistika (zákoník práce – vznik, změny a zánik PP, dohody konané mimo pracovní 

poměr) 

Syntetická a analytická evidence, třídění účtů, rozvahové, výsledkové a podrozvahové účty 

8/ Odměňování pracovníků, zdravotní a sociální pojištění 

Účtová třída O – DHM – účtování při pořízení, uvedení do užívání, odepisování, vyřazení 

9/ Výroba (druhy výroby, výrobní faktory, organizace výrobního procesu) 

Účtová třída O – DNHM – účtování o pořízení, uvedení do užívání odepisování DNHM, 

vyřazení, prodej 

10/ Odbyt (marketingový mix) 

Účtová třída 1 –zásoby – účtování materiálu zp. A, pořízení, ocenění, převod na sklad, 

vyskladnění, prodej 

11/ Hospodaření obchodního závodu (náklady, výnosy, HV) 

Účtová třída 1 – zásoby – účtování zboží zp. A, pořízení, ocenění, převod na sklad, 

vyskladnění, prodej 
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12/ Financování obchodního závodu (při různých činnostech, zdroje financování) 

Účtová třída 1- zásoby – Účtování materiálu a zboží zp. B, zásoby vlastní výroby 

13/ Marketingový výzkum (průběh, metody, dotazník, druhy otázek) 

Účtová třída 2 – účtování peněžních prost. v pokladně, peníze na cestě a ceniny 

14/ Daňová soustava – daň z příjmů (základní pojmy, daň z příjmů FO a PO) 

Účtová třída 2 – účtování peněžních prost. na BÚ, krátkodobé bankovní úvěry 

15/ Daňová soustava – ostatní přímé daně – (silniční daň, daň z nemovitých věcí) 

Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy – zúčtování pohledávek, tvorba opravných položek a 

odpisů) 

16/ Daňová soustava – nepřímé daně (DPH, spotřební daně, ekologické – energetické daně) 

Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy – zúčtování závazků u různých subjektů a osob  

17/ Podnikání (vznik, zánik jednání jménem FO a PO, základní pojmy, cíle) 

Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy – výpočet mzdy, srážky z mezd, kompletní zaúčtování 

mzdy a odvodů daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění 

18/ Majetková a kapitálová výstavba obchodního závodu (majetek, zdroje) 

Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy – zúčtování daní, přechodné účty A a P – účtování 

časového rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů 

19/ Podnikání jednotlivce (vznik živností, druhy živností, podmínky pro založení živnosti, 

zánik živností…) 

Účtová třída 4 – vlastní kapitál, změny ZK, užití a rozdělení HV, dlouhodobé úvěry 

20/ Právní formy podnikání -V.O.S., s.r.o., družstvo 

Účtová třída 5 – Náklady – charakteristika účetních skupin, účtování 

21/ Právní formy podnikání – K.S., a.s., s.p. 

Účtová třída 6 – Výnosy – charakteristika účetních skupin, účtování 

22/ Bankovnictví (ČNB, obchodní banky, úvěry a jiné produkty…) 

Inventarizace majetku a závazků (části inventarizace, inventura, zúčtování) 

inventarizačních rozdílů u pokladny a zásob)  

23/ Pojišťovnictví (základní osoby a pojmy spojené s pojišťovnictvím, pojištění osob, majetku, 

odpovědnosti za škodu…) 

Účetní uzávěrka – (přípravné práce, kontrola zápisů, uzávěrka účtů…) 

24/ Podnikatelský záměr (požadavky, struktura, zakladatelský rozpočet, finanční plán…) 

Účetní závěrka – (druhy a rozsah účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy) 

25/ Domácí rozpočet a možnosti investic (příjmy a výdaje domácího rozpočtu, možnosti 

spoření, rezervy…) 

Kalkulace – druhy, typový kalkulační vzorec, stanovení nákladů na kalkulační jednici) 


