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Maturitní témata z oboru Cestovní ruch - šk. rok 2018/19 

oblast Ekonomické vzdělávání 

 

Ekonomika  
1. Základní ekonomické pojmy – potřeby, statek, služby, výrobní faktory, hospodářský proces, 

životní úroveň 

2. Trh – podstata trhu, subjekty ekonomiky, nabídka, poptávka, konkurence 

3. Podnik, podnikání - základní znaky podniku, organizační uspořádání, zánik podniku, 

přehled právních norem podnikání, charakteristika jednotlivých právních norem, náklady, 

výnosy, výsledek hospodaření 

4. Finanční trh a peníze - peníze, bankovní soustava, pojišťovnictví  

5. Podnikové činnosti – majetek podniku, hlavní, zásobovací, investiční, odbytová, personální, 

finanční činnosti 

6. Podnik a jeho okolí – podnik jako součást národního hospodářství, okolí podniku 

7. Makroekonomie – produkt, nezaměstnanost, inflace, platební bilance 

8. Hospodářská politika – cíle a nástroje, monetární politika, fiskální politika, sociální a 

důchodová politika, zahraničně obchodní politika 

9. Financování podnikových činností – financování, finanční analýza 

10. Podnikatelský záměr 

 
 

Marketing a management 
1. Pojem, význam a koncepce marketingu 

2. Segmentace trhu 

3. Marketingové prostředí  

4. Marketingové řízení, strategie a plán  

5. Marketingový výzkum  

6. Marketingový mix  

7. Pojem, cíle a vývoj managementu  

8. Manažerské funkce - plánování, organizování, personální řízení, vedení a kontrola  

9. Osobnost manažera a styly vedení  

 
 

Účetnictví 
1. Vymezení účetnictví  
2. Majetek podniku a zdroje jeho financování – jednotlivé druhy majetku a zdroje 

financování majetku 

3. Rozvaha a rozvahové účty - funkce a obsah rozvahy, podstata a forma účtu 

4. Nástroje průkaznosti účetnictví -účetní doklady a inventarizace – podstata a význam 

dokumentace, druhy dokladů 

5. Výkaz zisku a ztráty a výsledkové účty – náklady a výnosy 

6. Účetní zápisy a účetní knihy – způsoby účetních zápisů, druhy účetních knih 

7. Daňová evidence u plátců i neplátců DPH – charakteristika, příjmy a výdaje, daňové 

přiznání 

8. Účtování DPH – podstata, sazby, daňové přiznání 

9. Účtování zásob – podstata, oceňování, účtování 

10. Účtování dlouhodobého majetku – charakteristika, pořízení, vyřazení, odepisování 

11. Účtování na finančních účtech – charakteristika, účtování, inventarizace 
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12. Zúčtovací vztahy – charakteristika, pohledávky, závazky, mzdy, zálohy 

13. Účtování na kapitálových účtech – charakteristika, základní kapitál, dlouhodobé zdroje 

financování, rezervy 

14. Účtování nákladů a výnosů – charakteristika, výsledek hospodaření 

15. Účetní uzávěrka a účetní závěrka – charakteristika uzávěrky, charakteristika závěrky 


