MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ A PRÁVA
Termín: jaro, podzim 2022
Obor: 64 – 41 - L/51 Podnikání denní i dálková forma
 Zásoby materiálu. Ústavní právo – Listina základních práv a svobod,
ombudsman
 Zásoby vlastní výroby a zboží. Obchodní právo – podnikatel a podnikání,
obchodní rejstřík, hospodářská soutěž
 Inventarizace. Trestní právo – trestný čin, druhy trestných činů
 Manažerské účetnictví – rozpočty a kalkulace. Občanské právo občanskoprávní vztahy, právo vlastnické a závazkové
 Finanční analýza. Občanské právo - majetek, ochrana osobnosti
 Dlouhodobý majetek. Obchodní právo – smlouva o dílo, povinnosti
objednatele a zhotovitele, obchodní firma
 Pořízení, odepisování a vyřazování dlouhodobého majetku. Občanské
právo – věci hmotné a nehmotné, movité a nemovité, společné jmění
manželů
 Peněžní prostředky. Občanské právo – dědické právo, dědění ze závěti a
ze zákona, vydědění, funkce notářství
 Krátkodobý finanční majetek a úvěry. Obchodní právo – kupní smlouva,
povinnosti kupujícího a prodávajícího, nekalá soutěž
 Zúčtování daní. Obchodní právo - typy a charakteristika obchodních
společností
 Pohledávky. Rodinné právo – manželství, vznik, zánik, vztahy mezi
manžely
 Závazky. Rodinné právo – náhradní rodinná péče, vyživovací povinnost
 Daňová evidence. Trestní právo – průběh trestního řízení, amnestie,
podmínky vylučující trestnost, orgány činné v trestním řízení
 Individuální podnikatel. Základní právní pojmy
 Dokumentace. Obchodní právo - akciová společnost, společnost s ručením
omezeným, družstvo, státní podnik
 Náklady a výnosy. Živnostenské právo - podnikání fyzických osob,
živnostenský rejstřík
 Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty. Trestní právo – tresty,
účel trestu, druhy trestů
 Účetní uzávěrka. Ústavní právo – moc zákonodárná, výkonná a soudní
 Mzdy a zaměstnanci. Ústava ČR
 Právní úprava účetnictví. Správní právo
 Účetní závěrka. Pracovní právo – účastníci, pracovní poměr, vznik a
ukončení

 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Pracovní právo – pracovní
smlouva, podstatné náležitosti smlouvy, Úřady práce
 Kapitálové korporace z účetního a daňového hlediska. Pracovní právo pracovní podmínky žen a mladistvých, bezpečnost a ochrana zdraví při
práci
 Dary a dotace. Rodinné právo - rodina, typy rodin, funkce rodiny
 Výsledek hospodaření. Správní právo – občané a orgány obce, evidence
obyvatel, obecní policie, místní poplatky

Vypracovaly: Ing. Ivana Effenbergerová
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ředitel školy

