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Maturitní okruhy 2017/2018
Ekonomika a účetnictví
1. Základní ekonomické pojmy
Charakteristika účetnictví
2. Trh a jeho zákony
Dodavatelsko-odběratelské vztahy
3. Hospodářský proces
Účtování zboží
4. Podnik (obchodní závod), podnikatel, podnikání
Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti
5. Podnikání podle živnostenského zákona
Daňová evidence
6. Právní formy podnikání a normy upravující podnikání
Účet individuálního podnikatele
7. Podnikání podle zákona o obchodních korporacích - osobní společnosti a družstva
Účetní doklady
8. Podnikání podle zákona o obchodních korporacích - kapitálové společnosti
Účtování pořízení majetku vlastní činností
9. Zakládání podniku, majetek a zdroje krytí
Rozvaha
10. Zásobování
Účtování materiálu
11. Dlouhodobý majetek (DM)
Účtování dlouhodobého majetku
12. Prodejní činnost a odbyt
Účtování výnosů
13. Lidské zdroje v podniku
Účtování na účtu Zaměstnanci
14. Financování podniku
Účtování vlastních a cizích zdrojů podniku
15. Daňová soustava – přímé daně
Účtování cenin
16. Daňová soustava – nepřímé daně
Účtování daně z přidané hodnoty
17. Sociální a zdravotní pojištění
Účtování na účtu Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění
18. Finanční trhy
Účtování cenných papírů
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19. Bankovní soustava ČR
Účtování platebního styku na bankovním účtu a v pokladně
20. Národní hospodářství
Účtování na výsledkových účtech, zjišťování hospodářského výsledku
21. Nezaměstnanost, sociální zajištění občanů
Účtování dluhů, úvěry a úroky
22. Inflace, platební bilance, obchodní bilance
Inventura a inventarizace majetku
23. Hospodářské a sociální účinky cestovního ruchu
Účtová osnova, účtový rozvrh
24. Mezinárodní obchod a ekonomická integrace
Účtování dodavatelsko-odběratelských záloh
25. Mezinárodní cestovní ruch
Rozpis rozvahy do účtů a rozvahové změny
v. r.
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