
 
 

  

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 
Ekonomika 

 

Název oboru: Informační technologie – Informatika v ekonomice 

Kód oboru: 18-20-M/01 

Druh zkoušky: profilová - povinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2019/2020 

Číslo tématu Téma 

1. Základní ekonomické pojmy 

2. Tržní ekonomika 

3. Ekonomické systémy 

4. Podnikání – cíle, podstata, podnikatelský záměr, podnik 

5. Živnosti – založení, vznik, druhy 

6. Podnikání právnických osob - osobní společnosti, družstva, státní podniky 

7. Podnikání právnických osob - kapitálové společnosti 

8.  Řízení podniku – vývoj, styly, složky – plánování, organizování 

9. 
Řízení podniku – Požadavky na manažera, složky – vedení a motivace, kontrola, rozhodování 
a informace 

10. Zásobovací činnosti – charakteristika, plánování, pořízení 

11. Zásobovací činnosti – evidence, druhy, inventarizace 

12. Dlouhodobý majetek – charakteristika, pořízení, kapacita, normy 

13. Dlouhodobý majetek – odpisy, evidence, vyřazení 

14. Personální činnost – plánování, vznik, evidence 

15. Personální činnost – odměňování, vedení, zánik 

16. Finanční systémy – peníze, finanční trhy, funkce, cenné papíry 

17. Marketing – vývoj, koncepce, marketingový mix 

18. Bankovnictví – Česká národní banka a obchodní banky 

19. Bankovnictví – burzy, pojišťovny, penzijní fondy, podílové fondy, investiční fondy 

20. Daňová soustava ČR – přímé daně 

21. Daňová soustava ČR – nepřímé daně 

22. Financování podniku – nástroje, zdroje financování, kalkulace, rozpočty 

23. Ukazatele národního hospodářství 

24. Nástroje hospodářské politiky 

25. Evropská unie 



 
 

 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Účetnictví 

Název oboru: Informační technologie – Informatika v ekonomice 

Kód oboru: 18-20-M/01 

Druh zkoušky: profilová - povinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2019/2020 

Číslo tématu Téma 

1. Právní úprava účetnictví 

2. Účetní doklady 

3. Oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování, účetní zápisy a účetní knihy 

4. Daňová evidence 

5. Rozvaha a rozvahové účty 

6. Výsledkové účty 

7. Dlouhodobý majetek - pořízení, opotřebení 

8. Dlouhodobý majetek - zhodnocení, vyřazení 

9. Zásoby – oceňování, pořizování a spotřeba zásob 

10. Zásoby – materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, reklamace 

11. Zásoby vlastní výroby a inventarizace zásob 

12. Finanční majetek  

13. Zúčtovací vztahy – závazky a pohledávky z obchodního jednání, ostatní 

14. Poskytnuté a přijaté provozní zálohy 

15. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SP a ZP 

16. Zúčtování daní a dotací 

17. Kapitálové účty 

18. Dlouhodobé zdroje - úvěry, rezervy 

19. Účtování nákladů 

20. Účtování výnosů 

21. Časové rozlišení nákladů a výnosů 

22. Leasing 

23. Inventarizace 

24. Hospodářský výsledek a jeho rozdělení 

25. Účetní uzávěrka a závěrka 



 
 

 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Praktická zkouška z odborných předmětů 

Název oboru: Informační technologie – Informatika v ekonomice 

Kód oboru: 18-20-M/01 

Druh zkoušky: profilová - povinná 

Forma zkoušky: praktická zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2019/2020 

Číslo tématu Téma 

1. 
Ekonomické výpočty, písemnosti obchodní, propagační a ve styku s bankou a 

poštou, účtování individuálního podnikatele. 

2. 
Ekonomické výpočty, písemnosti obchodní, propagační a ve styku s bankou a 

poštou, účtování ve veřejné obchodní společnosti. 

3. 
Ekonomické výpočty, písemnosti obchodní, propagační a ve styku s bankou a 

poštou, účtování ve společnosti s ručením omezeným. 

4. 
Ekonomické výpočty, písemnosti obchodní, propagační a ve styku s bankou a 

poštou, účtování v akciové společnosti. 

 


