MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY
Třída 4. A

1. Živnostenské podnikání
2. Obchodně závazkové vztahy
3. Finanční trh
4. Bankovní soustava ČR
5. Marketing
6. Podnikání – základ tržní ekonomiky
7. Pojišťovnictví
8. Daňová soustava – daně přímé
9. Daňová soustava – daně nepřímé
10. Základní ekonomické pojmy
11. Zaměstnanci a zaměstnavatelé
12. Dlouhodobý majetek
13. Trh, tržní hospodářství
14. Obchodní společnosti kapitálové
15. Obchodní společnosti osobní, družstva
16. Odměňování zaměstnanců
17. Založení, hospodaření, zánik podniku
18. Makroekonomie
19. Financování hlavní činnosti
20. Oběžný majetek
21. Právní úprava pracovních vztahů
22. Hospodářská politika státu
23. Obchodní činnost
24. Bankovní operace
25. Management
MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ
Třída 4. A
1. Právní úprava účetnictví
2. Účetní dokumentace
3. Účtová osnova pro podnikatele
4. Vnitropodnikové účetnictví
5. Dlouhodobý majetek, jeho oceňování, účtování pořízení
6. Odpisování dlouhodobého majetku, účtování vyřazení dlouhodobého majetku
7. Zásoby, oceňování, účtování pořízení zásob
8. Zvláštní případy účtování o zásobách
9. Inventarizace majetku a závazků
10. Krátkodobý finanční majetek

11. Pohledávky
12. Závazky
13. Mzdy a zaměstnanci
14. Vztah účetní jednotky k finančnímu úřadu
15. Přechodné účty aktiv a pasiv
16. Náklady
17. Výnosy
18. Zjišťování výsledku hospodaření
19. Účetní uzávěrka
20. Účetní závěrka
21. Kapitálové účty
22. Rozdělení disponibilního zisku, úhrada ztráty
23. Rozvaha
24 Rozpočetnictví
25. Kalkulace

Maturitní témata z účetnictví
Třída 4. B
1. a/ Vztah účetní jednotky k finančnímu úřadu

b/ Účtování výrobků a zboží
2. a/ Účtování o dlouhodobém majetku

b/ Účtování rezerv
3. a/ Zúčtovací vztahy

b/ Peníze na cestě
4. a / Zjišťování výsledku hospodaření

b/ Zálohy na pracovní cesty
5. a/ Kalkulace

b/ Účtování dohadných položek
6. a/ Ceniny

b/ Prodej materiálu
7. a/ Časové rozlišování v širším pojetí
b/ Propočty v oblasti mezd
8. a/ Právní úprava účetnictví

b/ Účtování mezd
9. a/ Účetní dokumentace

b/ Opravné položky k zásobám
10. a/ Účtová osnova pro podnikatele

b/ Výnosy příštích období
11. a/ Zásoby a jejich oceňování
b/ Provozní zálohy
12. a/ Dlouhodobý majetek a jeho oceňování
b/ Daň z příjmů právnických osob
13. a/ Účetní uzávěrka
b/ Náklady příštích období
14. a/ Účetní závěrka
b/ Evidence zásob způsobem B
15. a/ Účtování zásob
b/ Směnky k inkasu
16. a/ Inventarizace majetku a závazků
b/ Prodej dlouhodobého majetku
17. a/ Kapitálové účty
b/ Pořízení dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem
18. a/ Náklady
b/ Účtování pohledávek a závazků v cizí měně
19. a/ Výnosy
b/ Směnky k úhradě
20. a/ Zúčtování se zaměstnanci
b/ Rozdělení výsledku hospodaření
21. a/ Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv (užší pojetí)
b/ Vztah účetní jednotky k finančnímu úřadu - DPH
22. a/ Rozděleni disponibilního zisku, úhrada ztráty
b/ Inventarizační rozdíly materiálu

23. a/ Účetnictví, účetní technika a organizace
b/ Odpisy dlouhodobého majetku
24. a/ Rozvaha
b/ Uzávěrkové operace v evidenci materiálu
25. a/ Finanční účty
b/ Sestavení předběžné kalkulace

Maturitní témata z bloku odborných předmětů
Třída 4. B

1. a) Základní ekonomické pojmy
1. b) Ubytovací služby ve vztahu k cestovnímu ruchu
2. a) Management
2. b) Význam stravovacích služeb ve vztahu k cestovnímu ruchu
3. a) Marketingová činnost podniků
3. b) Průvodcovská činnost
4. a) Hospodaření s oběžným majetkem
4. b) Etapy průvodcovské akce
5. a) Hospodaření s dlouhodobým majetkem
5. b) Cestovní kanceláře
6. a) Hospodaření s lidskými zdroji
6. b) Zájezdová činnost
7. a) Trh cestovního ruchu, činitelé trhu CR a jejich vzájemný vztah
7. b) Smlouva o zájezdu
8. a) Bankovní služby
8. b) Kalkulace při tvorbě produktu cestovního ruchu
9. a) Orgány a organizace působící v cestovním ruchu
9. b) Technika lázeňských služeb
10. a) Daňový systém
10. b) Pasové služby
11. a) Daň z příjmů
11. b) Technika ubytovacích služeb
12. a) Finanční trh
12. b) Technika stravovacích služeb
13. a) Cestovní ruch – podstata, funkce, význam v národním hospodářství
13. b) Železniční doprava a její využití v domácím cestovním ruchu
14. a) Makroekonomie

14. b) Systém lázeňských služeb v České republice
15. a) Bankovní systém České republiky
15. b) Vízové služby
16. a) Úloha propagace na trhu cestovního ruchu
16. b) Letecký přepravní proces
17. a) Podstata podniku a podnikání ve službách cestovního ruchu
17. b) Nabídka a prodej produktů cestovních kanceláří
18. a) Financování podniku cestovního ruchu
18. b) Postavení a osobnost průvodce cestovního ruchu
19. a) Daně majetkové
19. b) Typologie cestovního ruchu
20. a) Daně nepřímé
20. b) Celní technika v cestovním ruchu

