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Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve šk. roce 2018/2019 

 

Studijní obor 63-41-M/02 obchodní akademie: 
Ekonomika Bankovní obchody pasivní a aktivní 

Náklady a výnosy 

Produkty finančních institucí 

Zásobovací činnost podniku 

Management podniku a manažerské funkce  

Majetková a finanční struktura podniku 

Daňová soustava – přímé daně 

Dlouhodobý majetek  

Lidské zdroje v podniku 

Daňová soustava – nepřímé daně 

Podnik 

Výrobní činnost podniku a jeho hospodářský výsledek  

Živnosti 

Hospodářský proces a hospodářská politika 

Banky 

Finanční řízení 

Mzdová soustava a odměňování 

Trh, tržní hospodářství 

Vnitřní obchod 

Mezinárodní instituce a obchodní případ při prodeji mimo ČR 

Učetnictví Krátkodobý finanční majetek 

Účtování v obchodě 

Rozpočty a kalkulace, účtování o ZS zásob vlastní výroby 

Mzdy 

Daň z příjmů ze závislé činnosti 

Účetní uzávěrka a závěrka 

Odpisování dlouhodobého majetku a účtování vyřazení DM 

Daňová evidence příjmů a výdajů 

Náklady a výnosy podniku 

Daň z přidané hodnoty 

Individuální podnikatel 

Hospodářský výsledek 

Právní úprava účetnictví, dokumentace, inventarizace 

Materiálové zásoby 

Zúčtovací vztahy k finančním a jiným orgánům 

Zvláštní případy účtování zásob 

Závazky 

Dlouhodobý majetek 

Cenné papíry a směnky 

Pohledávky 

Soubor 

odborných 

ekonomických 

předmětů 

Ekonomické výpočty a účtování v obchodní společnosti a. s. 

Ekonomické výpočty a účtování v obchodní společnosti s. r. o. 

Daňová evidence a účtování u individuálního podnikatele 

Účtování v účetním systému Money S3 

Praktické dovednosti na PC v aplikaci MS OFFICE 

Práce s internetem a práce v operačním systému WINDOWS 
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Studijní obor 18-20-M/01 informační technologie:                                                   
Informační 

technologie 

 Historie počítačů, vývoj sítí, Internetu 

 Zobrazení barev na PC, počítačová grafika  

 Formáty grafiky a videa, metody komprimace 

 Digitalizace obrazu a zvuku a možnosti uložení 

 Počítačové periferie 

 Základní části PC a komunikace mezi nimi 

 Zobrazovací jednotky 

 Datová úložiště 

 Technologie zabezpečení počítače a počítačové sítě 

 Signály a přenosy 

 Kombinační logické obvody 

 Základy algoritmizace, programovacích a skriptovacích jazyků 

 Třídící a vyhledávací algoritmy 

 Objekty v programování 

 Statické a dynamické webové stránky 

 Databáze 

 Operační systém a jeho funkce 

 Správa uživatelů v operačním systému 

 Charakteristika operačního systému Windows a Linux 

 Firewally 

 Počítačové sítě 

 IP adresy 

 Směrovače a směrování 

 Síťové služby 

 Bezdrátové sítě 

 Síťové modely ISO/OSI a TCP/IP 

Ekonomické 

předměty 

Podnik 

Kapacita a pořízení dlouhodobého majetku 

Finanční trh 

Zásoby materiálu 

Bankovní soustava a bankovní obchody 

Daňová soustava – přímé daně 

Krátkodobý finanční majetek 

Majetková a finanční struktura 

Náklady, výnosy, HV 

Personalistika 

Živnosti 

Život dlouhodobého majetku 

Platební styk 

Obchod a zásoby zboží 

Rozpočty, kalkulace, účtování o ZS zásob vlastní výroby 

Daňová soustava – nepřímé daně 

Pohledávky a závazky 

Mzdy a zaměstnanci 

Hospodářský proces a hospodářská politika 

Individuální podnikatel 
 

Soubor 

odborných  

předmětů 

 Algoritmizace a programování 

 Operační systémy 

 Hardware počítačů 

 Programování webových aplikací 

 Účtování v účetním programu MONEY S3 

 Daňová evidence u individuálního podnikatele 

 Ekonomické výpočty 



 

Zpracováno dne 14. 9. 2018 

 

 


