
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Okružní 1404, Beroun - Hlinky 

školní rok 2021/22 

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 2022/23 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 

18) Struktura zdrojů financování 

19) Rozvaha  

20) Změny rozvahových položek – zachycení změn v rozvaze a na účtech  

21) Účetní technika 

22) Daňová evidence 

23) Krátkodobý finanční majetek – pokladna  

24) Účtování cenin 

25) Účtování na bankovních účtech 

26) Účtování na finančních účtech – bankovní úvěry 

27) DPH a její účtování 

28) Způsoby účtování zásob 

29) Účtování materiálu 



30) Účtování zboží 

31) Účtování výrobků 

32) Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky z obchodního styku 

33) Účtování mezd 

34) Zúčtování se zaměstnanci  

35) Účtování pořízení dlouhodobého majetku 

36) Opotřebení a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 

37)  Účtování nákladů  

38) Účtování výnosů 

39) Účtování inventarizačních rozdílů  

Předmět ZBOŽÍZNALSTVÍ: 

1) Zbožíznalství jako technicko-ekonomický vědní obor 

2) Základní rozdělení zboží, ochrana zboží v oběhu, skladování zboží 

3) Potravinářské zboží, jeho rozdělení, zásady správné výživy  

4) Potraviny rostlinného původu – obiloviny, luštěniny, olejniny, okopaniny 

5) Potraviny rostlinného původu – ovoce, zelenina, houby, sladidla  

6) Potraviny živočišného původu – mléko, mléčné výrobky, vejce  

7) Potraviny živočišného původu – maso a masné výrobky, tuky 

8) Pochutiny, vitaminy, nápoje 

9) Drogistické zboží  

10) Sklářské zboží 

11) Domácí potřeby 

12) Kožedělné výrobky 

13) Textilní zboží 

14) Nábytek a bytové zařízení  

15) Papírnické zboží a psací potřeby 

16) Ochrana spotřebitele 

17) Podnikání na základě živnostenského zákona 

18) Podnikání podle zákona o obchodních korporacích 

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: 

Jednodenní zkouška (7hodin) 

Zkouška se koná formou zpracování písemného zadání z odborných předmětů: 

• Mzdové výpočty a účtování mezd, obchodní dopis, průzkum trhu 

• Účtování o dlouhodobém majetku, obchodní dopis, analýza konkurence 

 

 

 

 

 

 

 

V Berouně 13. 9. 2022   Mgr. Eva Jakubová, v.r. 

 


