
Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Anglický jazyk 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání denní forma 

 

1. My family 

2. My future career 

3. An ideal person - person you admire 

4. Housing and living in the Czech Republic and abroad (UK) 

5. Sport 

6. Culture (art, literature, music) 

7. Travelling and means of transport 

8. Free time and entertainment 

9. Health 

10. Food and healthy diet 

11. Mass media, means of communication 

12. Shopping and services 

13. The Czech Republic - my region 

14. My school town - Světlá nad Sázavou 

15. The Czech Republic 

16. My hometown 

17. Prague 

18. Education - my school 

19. Educational system in the Czech Republic 

20. Practical training at our school (one day of your practical training) 

  



Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Odborné ekonomické předměty 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání denní forma 

 

1. Podstata fungování tržní ekonomiky, trh, konkurence 

2. Podnikání, podnikatelský záměr 

3. Hlavní činnost obchodního závodu – výroba, obchod, ostatní služby 

4. Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem 

5. Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem 

6. Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, trh práce, bezpečnost a hygiena práce 

7. Mzdová soustava 

8. Hospodaření obchodního závodu 

9. Pojištění 

10. Marketing, prodejní činnost 

11. Management, manažerské funkce 

12. Finanční trh 

13. Národní hospodářství, státní rozpočet 

14. Živnostenské právo 

15. Pracovní právo 

16. Teorie práva - státověda 

17. Osobní společnosti 

18. Kapitálové společnosti 

19. Občanské právo (věcná práva a věcná práva k věcem cizím) 

20. Správní právo hmotné a procesní 

 

  



Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Účetnictví 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání denní forma 

 

1. Rozvaha 

Obsah, druhy, funkce, struktura. 

Příklad. 

 

2. Typické změny rozvahových položek 

Schematické znázornění změn rozvahových položek, účet a jeho forma, schéma aktivního a 

pasivního účtu, postup při účtování na rozvahových účtech. 

Příklad. 

 

3. Organizace účetnictví 

Rozsah vedení účetnictví, účtová osnova, účtový rozvrh, schéma přeúčtování počátečních stavů na 

jednotlivé rozvahové účty pomocí účtu 701. 

Příklad. 

 

4. DPH 

Podstata DPH, plátce DPH, sazby DPH, způsob výpočtu, účtování DPH. 

Příklad. 

 

5. Finanční majetek 

Hotovostní placení (pokladna, schodek, přebytek), peníze na cestě, ceniny, bankovní účty. 

Příklad. 

 

6. Materiál 

Vymezení zásob materiálu, evidence a oceňování zásob, účtování nákupu materiálu (způsob A – 

schéma, způsob B). 

Příklad. 

 

7. Zboží 

Pojem zboží, účtování nákupu a prodeje zboží. 

Příklad. 

 

8. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 

Vymezení DHM, evidence a oceňování DHM, účtování při pořízení DHM. 

Příklad. 

 

9. Mzdy 

Mzda, hrubá mzda, čistá mzda, zdravotní a sociální pojištění, účtování mezd. 

Příklad. 

 

10. Odpisování DHM 

Odpis, oprávky, zůstatková cena, účetní a daňové odpisy, způsoby odpisování, schéma účtování 

odpisů. 

Příklad. 

 

  



11. Výrobky 

Pojem, ocenění, účtování výroby a prodeje výrobků, hospodářský výsledek z prodeje výrobků. 

Příklad. 

 

12. Daňová evidence  

Osoby, které mohou vést DE, charakteristika DE, deník příjmů a výdajů. 

Příklad. 

 

13. Daňová evidence  

Evidence majetku a závazků, Přiznání k dani z příjmů, výpočet základu daně, uplatnění výdajů 

procentem z příjmů. 

Příklad. 

 

14. Náklady  

Vymezení pojmu, členění nákladů, účtování nákladů. 

Příklad. 

 

15. Výnosy 

Vymezení pojmu, členění výnosů, účtování výnosů. 

Příklad. 

 

16. Inventarizace zásob 

Inventarizace a její druhy, inventura a její druhy. 

Účtování manka. Účtování přebytků. 

Příklad. 

 

17. Analytická evidence 

Syntetická a analytická evidence, kontrolní soupiska analytických účtů. 

Příklad. 

 

18. Opravy účetních zápisů 

Neúčetní způsob, účetní způsoby. 

Příklad. 

 

19. Časové rozlišování nákladů a výnosů 

Důvody časového nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů, příjmů a výnosů, povinnost časového 

rozlišení, účty časového rozlišení. 

Příklad. 

 

20. Materiál na cestě, nevyfakturované dodávky 

Vznik zvláštních účetních případů. 

Příklad. 
 

  



Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Praktická zkouška 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání denní forma 

 

I. část: práce v programu Pohoda 

 
1. Založit novou účetní jednotku (individuální podnikatel; akciová společnost) 

v počítačovém programu Pohoda. 

2. Vyplnit a nastavit základní údaje o podnikateli dle zadání. 

3. Zadat do účtové osnovy v PC analytické účty. 

4. Zadat adresy odběratelů a dodavatelů do agendy Adresář. 

5. Zapsat počáteční stavy v agendě Pokladna a Banka. 

6. Zaúčtovat počáteční stavy na účtech do PC – souvztažně s účtem 701. 

7. Sestavit zahajovací rozvahu. 

8. Zaúčtovat 20 účetních případů v programu Pohoda. 

9. Sestavit konečnou rozvahu. 

 

 

II. část: ekonomické výpočty  
 

1. Výpočet měsíční mzdy a částky k výplatě, výpočet odvodů sociálního 

a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance. 

2. Výpočet odpisů dlouhodobého majetku. 

3. Výpočet cestovních náhrad podle Zákona o cestovních náhradách. 

4. Úvěr – výpočet úroku, úmoru a anuity. 

5. Kalkulace úplných nákladů přirážkovou metodou, stanovení prodejní ceny 

6. Kalkulace neúplných nákladů – stanovení krycího příspěvku a zisku.  

7. Výpočet cash flow. 

 

 

 
 


