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Maturitní otázky k profilové zkoušce z Ekonomiky  
pro školní rok 2020/2021 

 

 

Třída: G4 

Obor vzdělání: 65-41-L/01 Gastronomie 

 

1. Národní hospodářství – definice, členění, úroveň.  
Životní úroveň – definice, struktura, hodnocení.  

 
2. Typy ekonomik – ekonomické soustavy. Tržní ekonomika – charakteristika pojmů 

- trh, zboží, nabídka, poptávka, elasticita poptávky, tržní rovnováha a tržní 
mechanismus. 

 
3. Podnikání, podnikatel – definice, fyzická a právnická osoba.  

Podnik – definice, druhy a znaky podniku. Podnikání podle živnostenského 
zákona (podmínky pro podnikání, druhy živností a povinnosti podnikatele). 

 
4. Obchodní společnosti osobní (v.o.s., k. s.) a kapitálové ( s.r.o., a.s.) a ostatní 

formy podniku (družstvo, státní podnik, neziskové organizace). 
 
5. Informační soustava podniku, její obory. Účetnictví, předmět, organizace, funkce, 

účetnictví finanční a vnitropodnikové, právní úprava účetnictví. Účtová osnova a 
účtový rozvrh. 

Při inventarizaci byly zjištěny tyto skutečnosti. Pojmenuj inventarizační rozdíl a 
vysvětli, jak bude účetně vyřešen. 

 

Položka Účetní stav 
Skutečný 

stav 
Inventární 

rozdíl 
Jak bude 
vyřešen 

pokladna 12.000,- 11.980,-   

Zboží (rozdíl vlivem 
seschnutí) 

32.600,- 32.400,-   

ceniny   3.000,-   2.950,-   

materiál 25.000,- 25.060,-   
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6. Zásada dokladovosti. Účetní doklady – druhy, náležitosti, zpracování účetních 
dokladů. Účetní doklady k zásobám, dlouhodobému majetku, mzdám, 
platebnímu styku. 

Proúčtuj následující účetní případy a doplň doklad: 

text Kč doklad Md D 

1. výběr z BÚ do pokladny  5.000,-    

2. hotově uhrazena oprava  2.000,-    

3. úroky z vkladu  3.000,-    

4. výběr z BÚ do pokladny  5.000,-    

5. úhrada fad 50.000,- VBÚ   

 
7. Podnikové činnosti - investiční činnost podniku – pořízení majetku, účastníci,  

opotřebení a odpisy dlouhodobého majetku. 
Zásobování podniku – zásobovací činnosti, koncepce řízení zásob, kupní 
smlouvy. 

 
8. Výroba - výrobní faktory. Práce – dělení, odměňování za práci zaměstnanců – 

mzdová soustava, základní druhy mezd, složky mezd, SP a ZP. 
 
9. Státní rozpočet – příjmy a výdaje, formy, možnosti řešení deficitu. Hospodářská 

politika státu - rozpočtová, měnová, zahraniční, důchodová.  
 

10. Inventarizace, pojem, druhy, etapy, inventarizační rozdíly a jejich vypořádání, 
inventarizační komise, lhůty inventarizace, protokol o inventarizaci. 

Proúčtuj následující účetní případy: 

 

text Kč doklad Md D 

1. hotově proplaceno cestovné      450,-    

2. krátkodobý úvěr převeden na 
BÚ 

90.000,-    

3. úroky z úvěru   3.000,-    

4. úhrada fav 15.000,- VBÚ   

5. splátka krátkodobého úvěru z 
BÚ 

45.000,-    
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11. Účetní knihy pro daňovou  evidenci a pro podvojné účetnictví. Podoba účetních 
knih, zásady provádění účetních zápisů, opravy účetních zápisů. 

Urči, zda jde o aktiva stálá – oběžná, pasiva vlastní – cizí: 
Pozemky, Bankovní účet, Krátkodobý úvěr, Zaměstnanci, Dodavatelé, 
Samostatné věci movité, Pokladna, zisk, materiál, zboží, Rezervní fond, Přijaté 
dotace, Základní kapitál, Rezervy, zboží. 
 

12. Hospodaření podniku. Náklady podniku – definice, členění podle různých 
hledisek. 
Výnosy – definice, členění, příklady. Hospodářský výsledek podniku, použití 
zisku. 

 
13. Finanční trh –  bankovnictví – význam bank v NH, druhy bank, ČNB, činnosti 

obchodních bank.  
Pojišťovnictví – podnikatelská rizika, činnost pojišťovny, základní druhy pojištění. 

 
14. Rozvaha, druhy rozvahy, aktiva, pasiva a jejich řazení v rozvaze. Základní 

bilanční rovnice, nevýhoda rozvahy. Účet, náležitosti, druhy účtů – vysvětli 
k čemu slouží, uveď příklad. Vysvětli pojmy podvojnost a souvztažnost. 

Proúčtuj následující  účetní případy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Dlouhodobý majetek. Členění, oceňování, účetní doklady, opotřebení, technické 

zhodnocení, účtování o DM, účetní a daňové odpisy. 

Urči účetní doklad pro následující operace: 
- Zúčtování hrubých mezd. 
- Úhrada opravy hotově. 
- Převzetí materiálu na sklad. 
- Reklamujeme část dodávky zboží. 
- Reklamace byla uznána. 
- Úroky z úvěru. 
- Převod hotovosti z pokladny na účet 
- Výdej materiálu do výroby 
 
 
 

Text Kč doklad Md D 

1. Zúčtování HM 100.000,-    

2. SP, ZP srážka   11.000,-    

3. SP, ZP 33,8%   34.000,-    

4. záloha na daň z př.    18.930,-    

5. odvod SP, ZP  VBÚ   
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16. Marketing – definice, účel, činnosti marketingu, marketingový mix. Marketingový 

výzkum, chování spotřebitele. Nástroje marketingového mixu – výrobek, 
komplexní výrobek, životní cyklus výrobku.  Distribuce – distribuční cesty, 
velkoobchod a maloobchod. 

 
17. Pracovní poměr - zákoník práce – vznik, zánik a další podmínky pracovního 

poměru. 
Vzdělávání zaměstnanců a rekvalifikace. Úloha úřadu práce, podpora 
v nezaměstnanosti. 

 
18. Makroekonomie – makroekonomické ukazatele - HDP, HNP, hospodářské cykly, 

míra nezaměstnanosti, míra inflace, obchodní a platební bilance. 
  

19. Marketingová komunikace – nástroje marketingového komunikačního mixu –
reklama, osobní prodej, podpora prodeje, práce s veřejností a další. 
Marketingové strategické plánování – SWOT analýza a BCG analýza. 

 
20. Zásoby – charakteristika majetku, oceňování, účetní doklady k zásobám, 

účtování o zásobách  v DE i ÚČT, inventarizační rozdíly zásob. 

Proúčtuj následující účetní případy: 

Text Kč doklad Md D 

1. výdej materiálu do spotřeby 20.000,-    

2. manko v materiálu (do 
normy) 

     900,-    

3. manko ve zboží - zaviněné   2.000,-    

4. roční odpisy DM 96.000,-    

5. poplatek za vedení účtu      300,-    

 
 

    

 
21. Daňová soustava státu - druhy daní, charakteristika daní přímých. 

Nepřímé daně – charakteristika DPH a spotřební daně.  
 
22. Finanční trh, druhy CP, úvěrové cenné papíry (dluhopisy, vklady na účtech, 

směnky, stavební spoření, životní a penzijní pojištění a další) a majetkové cenné 
papíry (akcie a podílové listy). 
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23. Mzdy - složky hrubé mzdy, čistá mzda, srážky ze mzdy, účetní doklady ke 

mzdám, pomocná evidence mezd, účtování o mzdách v podvojném účetnictví. 

Při inventarizaci byly zjištěny tyto rozdíly, pojmenuj inventarizační rozdíl a uveď, 
jak bude vyřešen 

Položka Účetní stav 
Skutečný 

stav 
Inventarizačn

í rozdíl 
Řešení 

výrobky 90.300,- 90.150,-   

Materiál 
50,- vlivem 
rozprachu 

60.600,- 
60.250,- 
 

  

zboží 25.500,- 25.650,-   

pokladna 12.110,- 12.120,-   

     

 
 
24. DPH – osoba povinná k dani, plátce DPH, povinnosti plátce, zdaňovací období, 

daňové přiznání, daňové doklady, účtování o DPH v daňové evidenci i 
v podvojném účetnictví. 

Proúčtuj následující účetní případy: 

 

Text Kč doklad Md D 

1. nákup cenin za 
hotové 

     500    

2. převod hotovosti 
na BÚ 

10.000,-    

3. výplata čisté 
mzdy hotově 

17.500,-    

4. převod hotovosti 
na BÚ 

10.000,- VBÚ   

5. schodek v 
pokladně 

     320,-    

 
 
25. Vztahy podniku k bance – bankovní operace aktivní, pasivní, neutrální. Služby 

obchodních bank, vedení účtů, platební a zúčtovací styk.  
Bankovní úvěry – druhy úvěrů, jejich zajištění, splácení a úročení. Postup při 
vyřízení úvěru. 

 
 
 
 
V Poličce dne 10. 2. 2021   Mgr. Boris Preissler 
   ředitel 


