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Maturitní témata – profilová část MZ 2022 

1. Ekonomie – vysvětlete základní obecné pojmy  

Ekonomika, ekonomie, základní ekonomické systémy, potřeba, statek, služba, prodej, 
zákon vzácnosti a ekonomie času. Účetní příklad 

2. Hospodářský proces  

Výroba, výrobní faktory, rozdělování a přerozdělování, směna, spotřeba, účtová třída 1  

3. Trh a jeho zákony  

Zboží, peníze a jejich funkce, zákony trhu, konkurence, hospodářská soutěž, selhání 
trhu. Účetní příklad  

4. Hodnocení národního hospodářství a neziskové organizace  

Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, čisté ekonomické bohatství, 
problematika šedé a černé ekonomiky, neziskové organizace. Účetní příklad 

5. Ekonomická rovnováha, růst, inflace a nezaměstnanost  

Hospodářský cyklus, nabídka, poptávka, ceny a inflace, druhy nezaměstnanosti, 
tripartita. Účetní příklad  

6. Světové trhy a mezinárodní obchod  

Výhody mezinárodního obchodu, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Evropská 
unie: historie, členské státy, orgány, konvergenční kritéria, ESVo. Účetní příklad 

7. Živnostenské podnikání fyzických a právnických osob. Občanský 
zákoník a zákon o obchodních korporacích 

Fyzická a právnická osoba, živnost, rozdělení živností, obecné ustanovení občanského 
zákoníku, obchodní firma, obchodní tajemství, prokura, rejstřík, účetnictví, 
hospodářská soutěž. Účetní příklad  

8. Obchodní společnosti a ostatní formy společného podnikání  

Zahájení, ukončení podnikání, zákon o konkurzu, obchodní společnosti, družstva, 
státní podniky, spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby. Účetní příklad  

9. Zakládání podniků - majetková a kapitálová výstavba podniků  

Schéma podniku, členění majetku podle druhů, podle zdrojů krytí, příprava a plán 
výroby, ergonomie, odpadové hospodářství, jakost výroby a bezpečnost práce, 
inventarizace, daňová evidence. Účetní příklad 

10. Dlouhodobý majetek  

Členění, způsoby pořízení, oceňování, odepisování, funkce odpisů, evidence, 
reprodukce, výpočet odpisů.  

 

 



11. Zásobování a logistika  

Členění oběžného majetku, zásady racionálního zásobování, plán zásobování, řízení 
zásob, právní stránka obchodních vztahů, logistika, evidence a doklady. Účetní příklad  

12. Marketing  

Rozlišení pojmů marketing a prodej, segmentace trhu, strategické plánování, 
marketingový mix (výrobek, cena, propagace, distribuce). Účetní příklad  

13. Kalkulace, náklady, výnosy, hospodářský výsledek  

Typový kalkulační vzorec, náklady - výdaje, výnosy - příjmy, hospodářský výsledek,  

účtová třída 5 a 6.  

14. Základní zásady účetnictví  

Účetní zásady, náležitosti účetních dokladů, druhy dokladů, opravy a oběh účetních 
dokladů, účtová třída 0 a 4.  

15. Základní zásady podvojného účetnictví  

Účetní zásady, kdo vede podvojné účetnictví, rozvaha, výsledovka, účet, účtová osnova 
a účtový rozvrh, účtová třída 2 a 3.  

16. Financování firmy  

Vlastní a cizí zdroje, investování firem, cíle finančního řízení podniku, finanční 
analýza. Účetní příklad  

17. Pracovněprávní vztahy, práce a mzdy  

Podoby pracovně právního vztahu, jeho vznik, změny a ukončení, pracovní doba, doba 
odpočinku, mzda, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, výpočet výplaty.  

18. Management  

Role manažera, styly řízení, manažerské funkce, třídění organizačních struktur, 
systémy odměňování, vedení lidí. Účetní příklad 

19. Funkce státu a jeho nástroje  

Subjekty a nástroje hospodářské politiky, právní a monetární systém, státní rozpočet, 
důchodová, cenová a zahraničně obchodní politika. Účetní příklad  

20. Daňová soustava 

Struktura daňové soustavy, daň z příjmu právnických osob, charakteristika 
jednotlivých daní, základní pojmy. Účetní příklad 

Daň z příjmu: poplatník, plátce, osvobození, předmět daně, základ daně, položky 
odčitatelné, sazby a slevy daně. Účetní příklad 

21. Daně: daň z příjmu fyzické osoby, z přidané hodnoty, spotřební, 
silniční, energetické 

Druh daně, poplatník, plátce, sazby, osvobození, zdaňovací období, účtování. Účetní 
příklad  

22. Peněžní trh, celnictví  

Depozitní certifikát, směnka, pokladniční poukázka, bankovní akcepty, funkce cla, 
druhy cla, celní orgány. Účetní příklad  



23. Kapitálový trh  

Akcie, podílové listy, obligace, hypoteční zástavní listy, futures, forwardy, swap, opce. 
Účetní příklad  

24. Bankovnictví  

Česká národní banka a její nástroje, obchodní banky – pasivní a aktivní úvěrové 
operace, bankovní služby. Účetní příklad  

25. Pojišťovnictví, burzy  

Povinné a dobrovolné pojištění, sociální, zdravotní, životní pojištění, penzijní 
připojištění, druhy a orgány burzy. Účetní příklad 
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