
Školní rok 2022/2023  

 

Opakovací okruhy k ústní maturitní zkoušce z ÚČETNICTVÍ  

- vzdělávací program OA - ZAO 

1.  Právní úprava účetnictví 

2. Účetní dokumentace     

3. Inventarizace 

4. Dlouhodobý majetek podniku - pořízení 

5. Dlouhodobý majetek podniku – opotřebení, vyřazování 

6. Zásoby materiálu a zboží 

7. Účtování zboží  

8.  Zvláštní účtování o materiálových zásobách  

9. Krátkodobý finanční majetek  

10. Pohledávky 

11. Závazky 

12. Mzdy a zaměstnanci 

13. Zúčtování daní a dotací 

14. Časové rozlišení nákladů a výnosů 

15. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

16. Náklady a výnosy  

17. Výsledek hospodaření 

18. Účetní uzávěrka a účetní závěrka  

19. Daňová evidence příjmů a výdajů, individuální podnikatel 

20. Kalkulace a rozpočetnictví 

Přerov 30. září 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní rok 2022/2023  

 

Opakovací okruhy k ústní maturitní zkoušce  

z EKONOMIKY a ZAHRANIČNÍHO OBCHODU - vzdělávací program OA - ZAO 

1.  Potřeby a ekonomické systémy  

Evropská unie – vznik, členské státy, symboly EU, kandidátské země, odcházející země – Brexit); 

Členství České republiky v EU – proces přistoupení, dopady členství v EU na život občanů ČR 

2.  Trh a jeho zákonitosti  

Instituce EU – Evropský parlament, Evropská rada, Rada EU, Evropská komise aj. 

3.  Soukromé podnikání   

Společné politiky EU – hospodářská a měnová unie, sociální politika, společná daňová politika aj. 

4.  Podnikatelské subjekty v národním hospodářství  

Mezinárodní organizace – Charta OSN, Mezinárodní měnový fond, Světová banka aj. 

5.  Financování podniku 

Zahraniční obchod – vymezení pojmu, formy zahraničního obchodu; rizika zahraničního obchodu  

6.  Zásobování  

Mezinárodní prostředí – obchodní, politické, právní, embarga, sankce, dovozní a vývozní omezení 

7.  Investiční činnost 

Absolutní a komparativní výhody – obecně, zaměřené na Českou republiku 

8.  Výrobní faktory   

Obchodní a platební bilance, skladba dovozu a vývozu 

9.  Zaměstnanci v podniku  

Mezinárodní měnová politika – měna, konvertibilita měny, kurz měny, tvorba kurzu, kurzovní lístek, 

měnové výkyvy 

10. Život podniku 

Zahraniční obchodní politika – význam, orgány provádějící měnovou a obchodní politiku 

11. Marketing 

Nástroje zahraniční obchodní politiky autonomní – tarifní, netarifní 

12. Bankovnictví 

Nástroje zahraniční obchodní politiky smluvní 

13. Pojišťovnictví 

Finanční řízení obchodního podniku v mezinárodním obchodě – kalkulace nákladů, metody financování 

v mezinárodním podnikání 

14. Finanční trhy 

Mezinárodní marketing – průzkum a segmentace trhu, marketingový mix 

15. Cenné papíry a obchodování s cennými papíry v ČR 

Vývozní obchodní operace 

16. Národní hospodářství, makroekonomické veličiny 

Dovozní obchodní operace  

17. Hospodářská politika státu 

Kupní smlouva v mezinárodním obchodě - náležitosti 

18. Daňová soustava ČR, přímé a nepřímé daně  

Dodací a platební podmínky v mezinárodním obchodě 

19. Státní rozpočet 

Plnění kupní smlouvy – realizace dodávky, doprava a spedice, pojištění 

20. Management v podniku  

Celní řízení v podmínkách ČR 

 

Přerov 30. září 2022 


