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Předmět 

Témata 

Ekonomické lyceum Obchodní akademie 

Ekonomika 

Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Daňová soustava ČR 

Dlouhodobý majetek  

Ekonomická stránka činnosti podniku 

Finanční právo a daňová soustava 

Finanční trh a dlouhodobé cenné papíry 

Finanční trh, jeho členění a krátkodobé CP 

Hospodářská politika státu  

Hospodářství 

Kapitálové obchodní společnosti  

Komunikační prostředky marketingu a 

distribuční cesty 

Majetek podniku 

Makroekonomie a základní ukazatelé měření 

úrovně národního hospodářství 

Management podniku 

Marketing 

Odbytová činnost 

Osobní obchodní společnosti  

Personální management 

Podnik a podnikání  

Pojišťovnictví 

Tržní mechanizmus  

Úvěrová činnost bank 

Výrobní činnost 

Zaměstnanci a jejich odměňování 

Zásobovací činnosti firmy 

Bankovnictví a bankovní soustava ČR 

Daňová soustava ČR 

Dlouhodobý majetek  

Ekonomická stránka činnosti podniku 

Finanční právo a daňová soustava 

Finanční trh a dlouhodobé cenné papíry 

Finanční trh, jeho členění a krátkodobé CP 

Hospodářská politika státu  

Hospodářství 

Kapitálové obchodní společnosti  

Komunikační prostředky marketingu a 

distribuční cesty 

Majetek podniku 

Makroekonomie a základní ukazatelé měření 

úrovně národního hospodářství 

Management podniku 

Marketing 

Odbytová činnost 

Osobní obchodní společnosti  

Personální management 

Podnik a podnikání  

Pojišťovnictví 

Tržní mechanizmus  

Úvěrová činnost bank 

Výrobní činnost 

Zaměstnanci a jejich odměňování 

Zásobovací činnosti firmy 

Praktická 

zkouška 

z odborných 

předmětů 

1. část Účetnictví  

témata viz předmět Účetnictví 

2. část Obchodní korespondence 

Komunikace v obchodním styku 

Vnitropodnikové písemnosti 

3. část Informační technologie  

Word 

Excel - tabulky, vzorce, funkce, filtrování, 
podmíněný formát, graf 

1. část Účetnictví a Účetnictví na počítači 

témata viz předmět Účetnictví a zpracování 

účetnictví v programu Money (pokladna, 

banka, fakturace, sklady, dlouhodobý 

majetek, daňová evidence) 

2.  část Obchodní korespondence 

Komunikace v obchodním styku 

Vnitropodnikové písemnosti 

3. část Statistika 

Charakteristiky úrovně a variability  

Poměrní ukazatelé 

Časové řady 

Grafy 



Anglický 

jazyk 

 

Australia and New Zealand 

Business letters 

Canada 

Cultural life 

Daily programme 

Environmental problems 

Food and drinks 

Great Britain  

Health  

Holidays 

Housing 

Inquiries 

My family 

My hometown 

Offers 

Orders and their confirmation 

Prague 

Reading  

Replies to offers 

Schools and education 

Shopping 

Sports and games 

The Czech Republic  

The USA  

Travelling 

Německý 

jazyk 

Berlin 

Deutsche Sprache und Kultur 

Deutschland  

Die Schweiz 

Die Stadt, wo ich wohne 

Einkäufe und Dienstleistungen  

Essen und Trinken   

Ferien und Reisen  

Gesundheit und Krankheiten  

Hobbys und Freizeit 

Kommunikation 

Kulturleben 

Lesen und Bücher  

Massenmedien 

Meine Familie  

Mode und Kleidung  

Nationale Feiertage    

Österreich  

Prag 

Probleme der Welt 

Schule und Ausbildung 

Sport und Sportarten  

Tschechische Republik  

Wetter und Jahreszeiten 

Wohnen  

Ruský jazyk 

 

Bydlení 

Cestování, doprava, ubytování 

Česká republika 

Člověk, jeho zevnějšek a charakter 

Čtení a literatura 

Ekologie 

Móda a odívání 

Moskva 

Petrohrad 



Praha 

Příbram 

Roční období a počasí 

Rodina 

Ruská federace 

Stravování, česká a ruská kuchyně 

Svátky ČR a RF 

Školy a vzdělávání 

Volný čas, režim dne 

Významní Rusové 

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl 

Matematika 

 

Analytická geometrie lineárních útvarů v E2 

Aritmetická posloupnost 

Elipsa 

Exponenciální funkce a rovnice 

Geometrická posloupnost 

Goniometrické funkce 

Goniometrické rovnice, řešení obecného trojúhelníka 

Hyperbola 

Kombinatorika 

Komplexní čísla 

Kružnice 

Kvadratická funkce a její užití 

Kvadratické rovnice 

Lineární funkce a její užití 

Lineární nerovnice a soustavy rovnic 

Lineární rovnice 

Logaritmy a logaritmické rovnice 

Logika 

Množiny 

Mocniny a odmocniny 

Parabola 

Planimetrie 

Pravděpodobnost a binomická věta 

Stereometrie 

Výrazy 

Účetnictví 

 

Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Daňová evidence příjmů a výdajů 

Daň z příjmu FO, ZSP podnikatele FO 

Dlouhodobý majetek a jeho pořizování 

Evidence nakupovaných zásob 

Evidence zásob vlastní výroby 

Finanční majetek  

Formy podnikání 

Inventarizace 

Kapitálové účty  

Mzdy 

Náklady a výnosy  

Odepisování a vyřazení dlouhodobého majetku  

Platební styk 

Pohledávky 

Právní úprava účetnictví a směrná účtová 

osnova 

Účetní dokumentace 

Účetní uzávěrka  

Účetní zápisy a účetní knihy  

Účetní závěrka 

Účtování akciových společností  

Účtování s. r. o. 

Časové rozlišení nákladů a výnosů 

Daňová evidence příjmů a výdajů 

Dlouhodobý majetek 

Finanční majetek – cenné papíry 

Formy podnikání 

Inventarizace 

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

Manažérské účetnictví 

Mzdy  

Náklady a výnosy 

Oceňování vnitropodnikových výkonů 

(kalkulace) 

Opotřebení a způsoby vyřazení 

dlouhodobého majetku 

Platební styk 

Pohledávky  

Rozpočetnictví 

Účetní doklady 

Účetní uzávěrka 

Účetní zápisy a účetní knihy 

Účetní závěrka 

Účtování akciových společností 

Vedení účetnictví 



Závazky 

Zúčtovací vztahy ke státnímu rozpočtu 

Zvláštní případy účtování materiálových zásob 

Závazky 

Způsoby evidence zásob 

Zúčtovací vztahy ke SR 

Zvláštní případy účtování zásob 

Informační 

technologie 

OLE – charakteristika, vytvoření vložení a 

propojení objektů 

EXCEL – práce s grafem, popis základních 

pojmů – HW 

WORD – úprava textu, objekty, popis 

základních pojmů – LAN 

POWER POINT – tvorba a úprava prezentace, 

základní pojmy – HW 

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA – práce s 

obrázkem 

EXCEL – vzorce, popis základních pojmů – 

HW 

WORD – hromadná korespondence, údržba 

dat 

EXCEL – adresování buněk 

WORD – přednastavené styly, ochrana dat 

SOUBOR – hvězdičková konvence, konverze 

WORD – sloupce, tabulka, popis základních 

pojmů – HW 

POWER POINT – tvorba prezentace, blokové 

schéma počítače 

EXCEL – editor rovnic, vzorce 

INTERNET – www stránky, jejich tvorba, 

služby Internetu 

ACCESS – vytvoření a naplnění tabulky, 

zařazení SW (hlediska dělení) 

INTERNET – www stránky, připojení 

EXCEL – souhrny, kontingenční tabulka 

WORD – tabulka, sloupce, odrážky, objekty 

EXCEL – databáze, filtry, popis základních 

pojmů – HW 

ACCESS – dotazy 

WORD – vlastní styly, popis základních pojmů 

– HW 

EXCEL – úprava tabulky, práce s listy, popis 

základních pojmů – HW 

ACCESS – analýza databáze, tiskové sestavy, 

formuláře 

EXCEL – podmínková funkce 

INTERNET – sítě WAN + MAN, rozšířené 

vyhledávání 
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ředitelka školy 


