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MATURITNÍ OKRUHY – EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 
(Obor Podnikání – S2AN, S3DN) 

školní rok 2021/2022 
 

 

1. Základní ekonomické pojmy 
 - potřeby, statky, služby 
 - spotřeba, životní úroveň 
 - výrobní faktory, hospodářský proces 
 
 2. Trh a tržní mechanismus 
  - trh a jeho členění 
  - nabídka, poptávka 
  - tržní mechanismus 
  - konkurence a její formy 
 
3. Dlouhodobý majetek 
  - členění dlouhodobého majetku 
  - pořizování a oceňování dlouhodobého majetku 
  - opotřebení a odpisy 

- vyřazování dlouhodobého majetku 
  
4. Oběžný majetek 
  - členění oběžného majetku a koloběh OM 
  - členění zásob, materiálu 
  - zásobování a řízení zásob 
  - skladové hospodářství a evidence zásob 
 
5. Hospodaření podniku 
  - náklady podniku a jejich členění, snižování nákladů 
  - výnosy a jejich členění 
  - hospodářský výsledek 
  - rozdělení a použití zisku 
 
6. Finanční řízení podniku 
  - význam a cíle financování 
  - vlastní a cizí zdroje financování 
  - krátkodobé a dlouhodobé financování 
  - finanční analýza 
 
7. Bankovnictví 
  - centrální banka a její funkce 
  - obchodní banky a jejich funkce 
  - úvěry, druhy úvěrů, vklady 
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8. Makroekonomie 

- základní makroekonomické ukazatele 
- nezaměstnanost, inflace  
- hospodářská politika státu – cíle a nástroje 

 
 9. Národní hospodářství 
  - odvětví NH 
  - hospodářské sektory 
 - HDP a hospodářský růst 
 - hospodářský cyklus 
               
10. Zahraniční obchod  
 - důvody a příčiny vzniku zahraničního obchodu 

- formy zahraničního obchodu 
  - vývozní a dovozní obchodní operace 
  - zahraniční obchodní politika 
  
11. Daňová evidence příjmů a výdajů 
 - podnikání FO a daň. evidence 
 - zapisování do deníku příjmů a výdajů 
 - kniha pohledávek a závazků 
 - výpočet základu daně 
 
12. Informační soustava podniku 
 - podstata a funkce účetnictví, základní pojmy 
 - právní normy účetnictví, Zákon o účetnictví 
 - způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti  
 - účetnictví – finanční a manažerské, základní účetní výkazy 
 - účtová osnova, účtový rozvrh 
 - konstrukce účtů, druhy účtů 
  
13. Účtování materiálu 
 - charakteristika materiálu, jeho oceňování a evidence  
 - nákup materiálu – způsoby A, B  
 - schéma účtování způsobu A, jeho podstata, příklady účtování 
 - schéma účtování způsobu B, jeho podstata, příklady účtování 
 - inventarizace, inventarizační rozdíly a jejich účtování 
 - zvláštnosti účtování – prodej materiálu 
 
14. Účetní doklady 
 - charakteristika účetních dokladů, jejich druhy, členění 
 - náležitosti účetních dokladů 
 - praktické vyhotovení účetních dokladů na tiskopisech 
 - oběh účetních dokladů, postup při jejich zpracování, úschova, archivace 
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15.  Účtování zboží 
              - charakteristika zboží 
              - účtování nejtypičtějších případů zp.A 
                (nákup zboží, prodej zboží) 
 - inventarizační rozdíly 

   
16. Účtování nákladů a výnosů 
 - charakteristika nákladů a výnosů 
            - zásady pro účtování   N a V 
              - příklady nejběžnějších účtů úč.tř. 5 a 6 
 - účtová skupina 58 
  
17. Účtování na finančních účtech 
 - hotovostní placení – pokladna, inventarizace pokladny 
 - bezhotovostní placení – bankovní účty 
 - ceniny 
 - peníze na cestě 
 
18. Účtování dlouhodobého majetku, výpočty odpisů 
 - způsoby pořízení DM 
 - podstata účtování pořízení DM nákupem 
 - příklady účtování 
 - odpisy DM, postup při výpočtu, pravidla pro odpisování, příklady a účtování odpisů 
 
19. Inventarizace majetku a závazků 

   - proces inventarizace, jeho části 
              - druhy inventarizací 

   - inventura, inventurní soupisy 
   - inventarizační rozdíly a jejich účtování 

 
20. Majetek podniku a zdroje financování, rozvaha 
  - členění majetku podniku 
  - zdroje financování majetku 
  - rozvaha, rozpis rozvahy na jednotlivé účty 

- účtování na rozvahových účtech 
- příklady účtování 
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