
G. A. P. education, střední škola s. r. o., Libušská 320/111, 142 00 Praha 4 

 

Maturitní témata pro obor Grafický design (82-41-M/05) 

pro školní rok 2022/2023 
 

Ekonomika a produkce 
 

1. Podstata a fungování tržní ekonomiky 

Potřeby, uspokojování potřeb, vzácnost, obětovaná příležitost, koloběh ekonomiky, trh, 

poptávka, nabídka, tržní rovnováha, konkurence, úloha zisku 

 

2. Podnikání jako základ tržní ekonomiky - živnosti 

Podnik, podnikatel, podnikání, podnikatelský záměr, živnosti, zrušení, zánik, druhy 

živností, živnostenský rejstřík, způsob založení živnosti, živnostenský zákon 

 

3. Oběžný majetek 

Rozlišení oběžného majetku, koloběh oběžného majetku, zásoby, evidence oběžného 

majetku, skladování 

 

4. Dlouhodobý majetek 

Rozlišení dlouhodobého majetku, způsob pořízení, kapacita, evidence, opotřebení, 

vyřazení 

 

5. Zaměstnanci a pracovně právní vztahy 

Trh práce, poptávka na trhu práce, nabídka na trhu práce, výběr uchazečů, vznik a zánik 

pracovně právního vztahu, dohody o práci konané mimo pracovní poměr, péče o 

zaměstnance 

 

6. Odměňování pracovníků 

Mzda, plat, zákonná úprava mezd a platů, skladba mzdy, výpočet základní mzdy, hrubá 

a čistá mzda, částka k výplatě, evidence mezd 

 

7. Marketing 

Pojem, marketingový mix, produkt, cena, propagace, distribuce 

 

8. Management 

Pojem, kdo je manažer, manažerské funkce, rozhodování, plánování, organizování, 

vedení, kontrola 

 

9. Přímé daně 

Daňová soustava ČR, registrace k daním, placení daně, daňová kontrola, daně z příjmů 

– FO, PO 

 

10. Nepřímé daně 

Daňová soustava ČR, registrace k daním, placení daně, daňová kontrola, daň z přidané 

hodnoty, spotřební a ekologická daň 

 

11. Zdravotní a sociální pojištění 

Sociální pojištění, výpočet pojistného, zdravotní pojištění 
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12.  Hotovostní platební styk 

Peníze, funkce peněz, druhy, platby zprostředkované poštou, placení v cizí měně 

 

13. Bezhotovostní platební styk 

Bankovní účet, zřízení BÚ, vedení BÚ, vklad hotovosti, výběr hotovosti, možnosti 

bezhotovostního placení, zrušení BÚ, bezpečnost a ochrana bezhotovostního placení, 

internetové bankovnictví, platební karty 

 

14. Bankovní systém ČR 

ČNB, role centrální banky, obchodní banky 

 

15. Pojišťovnictví 

Pojistná smlouva, formy a druhy pojištění, stavební spoření, penzijní systém 

 

16. Osobní finance 

Osobní rozpočet, rozpočet domácnosti, přebytek domácího rozpočtu, deficit domácího 

rozpočtu, osobní majetek a závazky 

 

17. Náklady a výnosy podniku 

Náklady - pojem, druhy, možnosti snižování nákladů, Výnosy – pojem, druhy, možnosti 

zvyšování výnosů, hospodářský výsledek podniku 

 

18. Národní hospodářství 

Struktura, subjekty, sektory, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, 

nezaměstnanost, inflace, platební bilance 

 

19. Evropská unie 

Evropská integrace, vztah EU – ČR, historie EU, instituce EU, EURO 

 

20. Podnikání jako základ tržní ekonomiky – obchodní korporace 

Podnik, podnikatel, podnikání, podnikatelský záměr, obchodní společnosti, druhy 

obchodních společností, vznik, zrušení a zánik obchodní společnosti, obchodní rejstřík, 

zákon o obchodních korporacích 

 

 

 

V Praze dne 16. 9. 2022 

    

 

      Zpracoval:  Ing. Marek Hašek, DiS. 

        Mgr. Daniel Vančura, MBA 


