Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Profilová části maturitní zkoušky oboru Hotelnictví
Školní rok 2019/2020
Zadání písemné práce z Ekonomických předmětů – 1. varianta
Personalistika
Pracovní poměr (1 bod)
Charakterizujte pracovní poměr a uveďte název platné legislativy, podle které se tato oblast
řídí….…………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Pracovní smlouva (1 bod)
Uveďte 3 zákonné náležitosti pracovní smlouvy ..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Zkušební doba (1 bod)
Uveďte 3 možnosti, jak může být zkušební doba dlouhá.…………………………………….
Je možné zkušební dobu prodloužit? Zakroužkujte správnou odpověď
ANO x NE
Ukončení pracovního poměru výpovědí (1 + 1 bod)
 Napište 2 důvody výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele………………….
…………………………………………………………………………………………………..
 Zaměstnanec podal dne 28. 4. 2020 výpověď z pracovního poměru, výpovědní lhůta začíná
dne ………….. (uveďte datum) a posledním termínem pracovního poměru zaměstnance tedy je
…….. (napište přesné datum)

Mzda (4 body)
Vypočítejte čistou mzdu pracovníka, pokud jeho hodinový mzdový tarif činí 185 Kč;
v
příslušném měsíci odpracoval 168 hodin; obdržel zálohu před výplatním termínem ve výši 2.000
Kč; má nárok na prémii ve výši 4.000 Kč; dále na proplacení dovolené 800 Kč. Pracovník
uplatňuje slevu na jedno dítě.
Pro výpočet využijte následujících údajů: 2070 Kč – sleva na poplatníka; 9 % - zdravotní
pojištění; 24,8% - sociální pojištění; 4,5 % - zdravotní pojištění; 6,5 % - sociální pojištění;
15
% - záloha na daň z příjmu FO; 1267 Kč - sleva na dítě
Prostor pro výpočet:
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Živnostenské podnikání
Podmínky k provozování živnosti (1 + 1 bod)
 Zvláštní podmínky - napište názvy 3 dokumentů …………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 Všeobecné podmínky – vyjmenujte tři…..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Odpovědný zástupce (1 bod)
Vysvětlete jednou větou, kdy zpravidla využijeme odpovědného zástupce ..…………………..
………………………………………………………………………………………………..
Centrální registrační místo CRM (2 body)
Uveďte názvy 3 institucí, kde se začínající podnikatel zpravidla registruje prostřednictvím CRM.
U každé instituce napište název konkrétní platby
Instituce – úplný název

Platba – úplný název

Uveďte úplným názvem 3 instituce, které rozhodují o schválení provozovny (1 bod):
- …………………………………………….
- …………………………………………….
- …………………………………………….

Majetek firmy
Členění majetku firmy (3 + 1 bod)
 U členění dlouhodobého majetku doplňte správný druh majetku + jeden příklad konkrétního
majetku včetně vstupní ceny, kterou musí splňovat.
Dlouhodobý majetek se člení na:
1) ………………… - …………………………………………………………………………..
a) …………………. - ………………………………………………………………………….
b) …………………. - ………………………………………………………………………….
2) …………………. - ………………………………………………………………………..
3) …………………. - ………………………………………………………………………..
 Vypište 6 příkladů oběžného majetku: ...............................……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Způsoby pořízení dlouhodobého majetku (1 + 1 bod)
 Charakterizujte jeden ze způsobů pořízení dlouhodobého majetku, a to finanční leasing
nebo operativní leasing (zvolte si zakroužkováním a následně popište)
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
 Vyjmenujte 3 další způsoby pořízení dlouhodobého majetku………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Odpisy dlouhodobého majetku – výpočet (3 body)
(zapsaný správný postup ve sloupci „výpočet“ za 1 bod + správné výsledky ve sloupci „odpis“
za 2 body)
Vypočítejte rovnoměrný odpis u dlouhodobého majetku, jehož pořizovací cena je uvedena
420.000 Kč, rok pořízení 2020 a je zařazen do 2. odpisové skupiny. K výpočtu použijte
následující odpisové sazby: v prvním roce = 11; v dalších letech = 22,25
Rok
Výpočet
2020
2021
2022
2023
2024
Celkem součet odpisů

Odpis v Kč

Zůstatková cena

Obchodní korporace
Členění obchodních korporací (1 + 1 bod)
 Uveďte zkratku + celý název obchodních korporací osobních:
- ..........................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................
 Uveďte zkratku + celý název obchodních korporací kapitálových:
- .......................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................
Obchodních korporací se týkají situace vznik, zrušení, založení a zánik (1 + 2 body)
 Doplňte ke každému z následujících tvrzení, ke kterému okamžiku nastane:
- vznik obchodní korporace ……………………………………………………………
- zánik obchodní korporace ……………………………………………………………
- založení obchodní korporace …………………………………………………………
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 Uveďte 3 způsoby zrušení obchodní korporace (konkrétním názvem), jeden z těchto
způsobů vysvětlete (napište 2 tvrzení)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Uveďte základní informace o veřejné obchodní společnosti (1 + 1 bod)
 Minimální počet osob pro založení je …………; minimální hodnota základního kapitálu
(pokud je stanoven) je ………………Kč
 Ručení společníků za závazky (osobním majetkem x do výše vkladu) – zvolte zakroužkováním

Rozdělení zisku mezi společníky (rovnoměrně x podle výše vkladu) – zvolte zakroužkováním

Bankovní soustava
Úrovně bankovní soustavy České republiky – doplňte do textu správné pojmy (1 + 1 bod)
 první úroveň bankovní soustavy ČR tvoří - uveďte úplný název ………………..………..
…………………………, dále sídlo (město) …………….. a strukturu vedení (napište dvě
konkrétní funkce vedení)………………………………………………………………………..
 druhou úroveň bankovní soustavy ČR tvoří tzv. ………………………, mezi jejichž činnosti
patří například - uveďte 2 konkrétní činnosti ……………….
Bankovní příkazy (1 + 1 bod)
Charakterizujte následující bankovní příkazy:
 hromadný příkaz k úhradě
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 jednorázový příkaz k inkasu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Uveďte 2 informace o úvěru a 2 informace o půjčce - rozdíly (1 + 1 bod)
 Úvěr …………………………………………………………………………………………
 Půjčka ……………………………………………………………………………………….
Úvěr – podrobnější informace (1 bod)
Napište 3 informace, které musí platit o pracovním poměru žadatele v případě, kdy žádá o úvěr
……................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Vysvětlete pojem „garance úroku“ (1 bod)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Daňová soustava ČR
Silniční daň
Napište, kdo může být poplatníkem této daně - uveďte jednu možnost (1 bod)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Uveďte 3 příklady vozidel, které jsou osvobozené od silniční daně (1 bod)
…………………………………………………………………………………………………..
Uveďte, podle kterých kritérií se určuje základ daně silniční (1 + 1 bod)
 u osobních automobilů …………………………………………………………
 u nákladních automobilů ………………………………………………………..
Pokud je automobil používán kratší dobu, než 12 měsíců v konkrétním roce, platí silniční daň
za jaké období? Zvolte zakroužkováním správnou odpověď na následující tvrzení (1 bod)
a) pouze za ty měsíce, které opravdu automobil používal
ANO x NE
b) vždy za jedno čtvrtletí, kterého se případně i jeden den použití automobilu týkal ANO x NE
Daň z nemovitosti – doplňte následující text (1 + 1 + 1 bod)
 Poplatníkem i plátcem daně je ..…………………………………………………………..
Jakou roli má v této dani obec a na co má právo ………………………………………….
……….……………………………………………………………………………………..
 Podle čeho se určuje výše daně u rodinného domu (uveďte 3 kritéria)
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
 Uveďte přesný termín (datum) k následujícím situacím:
- termín, ke kterému se posuzuje počet nemovitostí konkrétního poplatníka pro následné
podání daňového přiznání je ……………..,
- podání daňového přiznání na FÚ je nutné uskutečnit do …………,
- vyměřená daň se platí do ………………………………… .

5

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Písemnosti při uzavírání a porušování kupních smluv
Uveďte názvy celkem 5 písemností (dokumentů), které souvisí s uzavíráním obchodních smluv
mezi zákazníkem a firmou (zařaďte do správné kategorie podle směru zaslání této písemnosti):
a) zasílá zákazník firmě - 2 příklady……………………………………………………… (1bod)
b) zasílá firma zákazníkovi - 3 příklady………………………………………………….. (1bod)
Uveďte celkem 3 písemnosti, které se sepisují při porušování obchodních smluv mezi
zákazníkem a firmou. Zařaďte do správné kategorie podle směru zaslání písemnosti a u každé
z nich uveďte skutečnost, které se konkrétní písemnost týká – důvod jejího zaslání:
a) zasílá zákazník firmě - 2 příklady včetně charakteristiky (1 + 1 bod)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) zasílá firma zákazníkovi - 1 příklad včetně charakteristiky (1 bod)
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Test všeobecných znalostí – kombinace různých maturitních okruhů
Zakroužkujte právě jednu správnou odpověď:
1. Nominální (jmenovitá) hodnota akcie je ta,:
a) která je na akcii uvedená
b) za kterou akcii můžeme na trhu prodat či koupit
c) nemá s akcií nic společného
2. Jaká výše základního kapitálu v Kč je nutná při založení obchodní společnosti
„s. r. o.“?
a) 10.000,-b) 200.000,-c) 1,-d) 2.000.000,-3. Dividenda je:
a) likvidační zůstatek
b) podíl akcionáře na zisku
c) hospodářský výsledek firmy
4. Česká obchodní banka poskytuje obchodním bankám úrokovou sazbu při uložení
jejich finančních prostředků tzv. přes noc. Jedná se o sazbu:
a) diskontní
b) lombardní
c) repo
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5. Společenská smlouva se sepisuje při založení společnosti:
a) jediným zakladatelem
b) více společníky
c) vždy, ať je počet zakladatelů jakýkoliv
6. Komanditní společnost – statutárním orgánem této společnosti jsou:
a) komplementáři
b) komanditisté
7. Pokud firma při zrušení konkurzem přistoupí na tzv. vyrovnání, znamená to:
a) rychlejší úhradu dluhů, ale ne v plné výši
b) pomalejší úhradu dluhů, ale v plné výši
c) nemá s konkurzem vůbec nic společného
8. Pokud obyvatelstvo určitého státu investuje své finanční prostředky například do
nemovitostí, uměleckých sbírek, starožitností, apod., jedná se o reakci na:
a) mírnou inflaci
b) pádivou inflaci

Účtování podnikatele
Dlouhodobý majetek - pořízení, zařazení, odpisy (4 body)
Zaúčtujte následující situace:
1. Přijatá faktura za automobil v ceně 380.000 Kč + DPH 21 %
2. Přijatá faktura za reklamní polepy na automobil 3.000 Kč + DPH 15 %
3. Zařazení automobilu do majetku firmy v pořizovací ceně
4. Odpis DM – jen zaznačte na příslušné účty „křížkem“
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Materiál a jeho pořízení (4 body)
Zaúčtujte následující situace:
1. Přijatá faktura za materiál v hodnotě 25.000 Kč + DPH 21 % (není fyzicky na skladě)
2. Přijatá faktura za dopravu materiálu 1.200 Kč od firmy + DPH 15 %
3. Příjemka objednaného materiálu na sklad
4. Výdej materiálu ze skladu v hodnotě 12.000 Kč

Pokladna a inventarizační rozdíly
Na účtu pokladna je konečný stav 48.000 Kč; ve skutečné pokladně jsou finanční prostředky ve
výši 45.000 Kč
Uveďte, zda se jedná se o manko nebo přebytek a v jaké konkrétní částce:
a) manko ANO x NE? (zakroužkujte)
b) přebytek ANO x NE? (zakroužkujte)
c) finanční hodnota inventarizačního rozdílu činí …………… Kč
Úkol pro zaúčtování inventarizačního rozdílu (3 body)
Na účtu Pokladna zapište příslušný konečný stav účtu podle zadání.
V případě manka zaúčtujte zjištěné manko, dále předpis konkrétní částky pracovníkovi
k náhradě, následně zaplacení dlužné částky do pokladny v hotovosti.
V případě přebytku zaúčtujte vše potřebné.
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Úvěry (4 body)
Zaúčtujte následující situace:
1. Přijatý úvěr od banky (VzBÚ i VzÚú) 300.000 Kč
2. Splátka úvěru 15.000 Kč (VzBÚ i VzÚú)
3. Úroky z úvěru 3.000 Kč (VzBÚ)
Zaznačte konečný stav účtu úvěry a slovně popište, jakou nám tento účet podává informaci?
…………………………………….

Ceniny (6 bodů)
Zaevidujte na účet Pokladna počáteční stav ve výši 30.000 Kč a zaúčtujte následující situace:
1. Nákup 30 kusů poštovních známek v hotovosti (1 kus 19 Kč) – přineseny do firmy
2. Nákup 2 kusu dálniční známky (1 kus 1500 Kč) – přineseny do firmy
3. Nákup 100 kusů stravenek v hotovosti po Kč 110 Kč/ks
(nejsou prozatím určeny ke spotřebě)
4. Prodej 30 kusů stravenek zaměstnanci – firma hradí (dotuje) 55 % hodnoty stravenky,
zaměstnanec bude hradit později (firma teprve určí jakým způsobem)
5. Spotřeba 1 kusu dálniční známky
6. Platba zbylé části hodnoty stravenek zaměstnancem, a to v hotovosti (viz situace č. 4)
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Rozdělení zisku mezi společníky (3 body)
Firma dosáhla po uzavření účetních knih zisku, který mimo jiné oblasti rozdělila také pro
společníky (ve firmě jsou tři). Částka k rozdělení je stanovena ve výši 600.000 Kč. První
společník má nárok na 40 % podílu ze zisku, druhý společník 39 %, třetí společník zbylou část.
Proveďte následující zaúčtování po napsání počátečního stavu částky k rozdělení na příslušný
účet:
1. Zaúčtujte na účet pro každého společníka samostatně nárok na podíl ze zisku
2. Zúčtujte vypořádání daně z příjmu u každého společníka
3. Zaúčtujte proplacení tohoto podílu každému společníkovi z BÚ, kde je k tomuto dni počáteční
stav ve výši 900.000 Kč.

Reklamace materiálu (6 bodů)
Zaúčtujte následující situace:
1. Přijatá faktura za materiál v hodnotě 25.000 Kč (materiál není převzat na sklad)
2. Příjemka materiálu v hodnotě 20.000 Kč (v dodávce je materiálu o …….. Kč méně)
3. Reklamační nárok na chybějící část (pohledávka po dodavateli ve výši …………. Kč)
4. Dodavatel reklamaci uznal v plné výši – v hodnotě 50 % vystaví dobropis, za zbylou
hodnotu posílá kvalitní materiál (účtujete o příjemce)
5. Úhrada dlužné částky faktury z BÚ (P. S. BÚ ve výši 200.000 Kč)
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Zaměstnanci (6 bodů)
Zaúčtujte situace, které souvisí se mzdou pracovníka:
1.
Hrubá mzda zaměstnance 48.000 Kč
2.
Předpis – sociální pojištění zaměstnance 3.120 Kč (4,5 %)
3.
Předpis – zdravotní pojištění zaměstnance 2.160 Kč (6,5 %)
4.
Předpis – sociální pojištění za firmu 11.904 Kč (24,8 %)
5.
Předpis – zdravotní pojištění za firmu 4.320 Kč (9 %)
6.
Předpis – záloha na daň z příjmu 7.575 Kč
Úkol: Uzavřete účet Zaměstnanci se zapsáním konečného stavu na příslušné straně.

Zálohy (4 body)
Zaúčtujte následující situace:
1. Přijatá záloha od zákazníka na ubytování 2.000 Kč na BÚ
2. Po ukončení ubytování vystavení faktury zákazníkovi na částku 6.000 Kč
3. Zúčtování přijaté zálohy
4. V hotovosti zaúčtování doplatku/přeplatku
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