
 
 
 
 

 

 

 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ve školním roce 2019/20 jsou stanoveny pro obor 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ tyto maturitní 

témata, z nichž v rámci každého předmětu bude vytvořeno 25 maturitních otázek (mimo praktické 

zkoušky):  

 
 
Předmět EKONOMIKA PODNIKU: 

1) Základní ekonomické pojmy  

2) Tržní mechanismus 

3) Národní hospodářství 

4) Podnik, podnikání 

5) Majetek podniku a zdroje jeho krytí 

6) Inventarizace majetku a závazků 

7) Podnikové činnosti 

8) Hospodaření firmy 

9) Daňová soustava 

10) Finanční trh 

11) Bankovnictví 

12) Pojišťovnictví  

13) Marketing  

14) Management  

15) Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti  

16) Účetní doklady 

17) Majetek podniku a zdroje financování majetku 

18)  Inventarizace majetku a závazků 

19)  Daňová evidence příjmů a výdajů 

20)  Základy účetnictví 

21)  Základy účtování na syntetických účtech 

22)  Inventarizace majetku a závazků 

 

 

Předmět ZBOŽÍZNALSTVÍ: 

1) Ochrana zboží 

2) Pochutiny 

3) Mléko a mléčné výrobky 

4) Hračky a dětská vozítka 

5) Drogistické zboží 



6) Nealkoholické a alkoholické nápoje 

7) Maso a masné výrobky 

8) Čokoláda a cukroviny 

9) Obiloviny, mlýnské a pekařské výrobky 

10) Sklo 

11) Keramika 

12) Papírnické zboží a psací potřeby 

13) Kůže, kožená galanterie a obuv 

14) Textilní vlákna, tkaniny, pleteniny, textilní galanterie, konfekce 

15) Nábytek 

16) Obsah zákony o ochraně spotřebitele 

17) Živnostenský zákon 

18) Management – získávání pracovníků, řízení a motivace, hodnocení zaměstnanců 

19) Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, protipožární ochrana a dodržování 

hygienických předpisů 

20) Vybavení a uspořádání pracoviště 

21) Propagace firmy 

22) Průzkum trhu 

23) Podnikatelský záměr 

24) Výrobek a služby 

25) Svět práce 

 

 

Předmět PRAKTICKÁ ZKOUŠKA: 

 

Denní studium zkouška konaná písemnou formou z odborných předmětů: 

 Mzdové výpočty a účtování mezd, obchodní dopis, průzkum trhu 

 Účtování o dlouhodobém majetku, obchodní dopis, analýza konkurence 

 

 

 


