MATURITNÍ OTÁZKY Z EKONOMIKY 4. A
Obor Obchodní akademie
1. Základní ekonomický problém
Vzácnost a volba
Výrobní faktory
Typy ekonomik
Hospodářský proces
2. Majetek podniku, investice
Rozdělení a charakteristika majetku
Dlouhodobý majetek
Oceňování, amortizace, odpisy
Kapacita, investice
3. Krátkodobý majetek podniku, zásobování
Charakteristika
Zásoby a jejich členění
Evidence a oceňování zásob
Zásobování, logistika
Inventarizace zásob
4. Práce a mzdy
Vznik zaměstnavatele, povinnosti vůči zaměstnancům a institucím
Zákonná úprava mezd a platů
Druhy mezd, doplňkové formy mezd, náhrady
Nemoc zaměstnance
Zdaňování hrubého příjmu, zdravotní a sociální pojištění
5. Zákoník práce
Charakteristika závislé činnosti
Pracovní poměr, jeho vznik, změny a zánik
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
6. Obchodní právo, podnikání
Charakteristika podnikatelské činnosti
Osoby oprávněné podnikat
Obchodní rejstřík, obchodní firma, jednání firmy
Vznik a zánik podnikatelských subjektů (fyzických a právnických osob)
7. Právní formy podnikání právnických osob
Veřejná obchodní společnost
Komanditní společnost
Společnost s ručením omezeným
Státní podnik
Družstvo
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8. Akciová společnost
Charakteristika akciové společnosti
Akcie - druhy akcií
Způsoby založení akciové společnosti
Orgány
9. Zákon o živnostenském podnikání
Charakteristika živností a jejich rozdělení
Živnostenské oprávnění, odpovědný zástupce
Druhy živností podle oboru činnosti
10. Smlouvy podle občanského zákoníku
Smlouva o tichém společenství
Kupní smlouva
Smlouva o dílo
Výprosa, výpůjčka, nájem, pacht
Leasingová smlouva
11. Náklady a výnosy
Členění nákladů, režie
Kalkulační úsek, jednice, vzorec
Členění výnosů
Hospodářský výsledek a základ daně
12. Státní rozpočet
Veřejné finance
Charakteristika a druhy státního rozpočtu
Příjmy a výdaje státního rozpočtu
Zákonné zdravotní a sociální pojištění
13. Daň z příjmů fyzických osob
Poplatník, předmět daně
Základ daně, nezdanitelné části základu daně
Daňové zvýhodnění
Výdaje uplatněné procentem z příjmů
Sazba daně, daňové přiznání
14. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
Charakteristika závislé činností
Prohlášení k dani, zálohy na daň
Roční vyúčtování záloh na daň
15. Daň z příjmů právnických osob, zákon o rezervách
Právnická osoba, poplatník daně z příjmu právnických osob
Základ daně, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani
Daňová ztráta, zálohy na daň
Sazba daně, daňové přiznání
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16. Daň z přidané hodnoty
Poplatníci, předmět daně, sazby daně
Daňové doklady, záznamní povinnost
Dovoz a vývoz, pořízení a dodání
Režim přenesení daňové povinnosti
Nadměrný odpočet
Daňové období, placení daně, daňové přiznání, kontrolní hlášení
17. Ostatní daně, správa daní a poplatků
Silniční daň
Daň z nemovitých věcí
Spotřební daně
Daň z nabytí nemovitých věcí
Správa daní a poplatků – daňový řád
18. Elektronická komunikace
Datové schránky, elektronický podpis
Podání pro finanční správu – registrace, daňová přiznání
Podání pro správu sociálního pojištění
Podání pro zdravotní pojišťovny
19. Finance
Financování podniku
Podniky podle financování
Finanční analýza
Osobní finance, spoření
Insolvence
20. Bankovnictví, ČNB
Bankovní systém ČR
Česká národní banka
Nástroje měnové politiky
21. Bankovní obchody komerčních bank
Založení a vedení účtu
Platební styk
Úvěrové obchody aktivní a pasivní
22. Cenné papíry
Finanční trh, druhy cenných papírů
Majetkové a úvěrové cenné papíry
Deriváty
Burza, burzovní spekulace, kotace, indexy
23. Zahraniční obchod
Vnitřní a zahraniční obchod, formy zahraničního obchodu
Kupní smlouva, dodací podmínky
Platební podmínky
Zahraničně obchodní politika státu
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24. Celnictví
Celní orgány
Clo, celní sazebník
Celní řízení
Celní přestupky a delikty
Bilance v zahraničním obchodu
25. Marketing
Marketingová filosofie
Potřeby, nabídka a poptávka, směna
Trh, analýza trhu
Marketingový mix
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