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Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky
Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání

1. Povinná zkouška: EKONOMIKA PODNIKU
1. Základní ekonomické pojmy
2. Tržní ekonomika – trh
3. Trh práce, nezaměstnanost a hledání zaměstnání
4. Podnikání
5. Obchodní společnosti
6. Zakládání podniku, finanční řízení podniku
7. Hlavní činnosti podniku
8. Marketing, odbyt
9. Zásobování
10. Mzda
11. Cena, kalkulace cen
12. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
13. Národní hospodářství
14. Management
15. Lidské zdroje, personální činnosti
16. Daně
17. Finanční trh – peněžní a kapitálový
18. Bankovnictví
19. Pojišťovnictví
20. Finanční plánování
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2. Povinná zkouška: ÚČETNICTVÍ

1. Charakteristika účetnictví
2. Rozvaha
3. Účet
4. Syntetická a analytická evidence, inventarizace
5. Účetní doklady
6. Účetní zápisy a účetní knihy
7. Účtování o zásobách – členění zásob, nákup a prodej
8. Účtování o zásobách – inventarizační rozdíly, zboží
9. Evidence a opotřebení dlouhodobého majetku
10. Účtování dlouhodobého majetku
11. Platební styk – pokladna, bankovní účty
12. Ceniny a úvěry
13. Krátkodobé cenné papíry, směnky
14. Zúčtovací vztahy
15. Zúčtování se zaměstnanci
16. Zúčtování daní
17. Náklady
18. Výnosy
19. Hospodářský výsledek
20. Daňová evidence

3. Povinná zkouška: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
Zkouška je zaměřená na řešení příkladů a modelových situací z oblasti podnikání v malých a
středních firmách – písemná forma.
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1. Nepovinná zkouška: MANAGEMENT A MARKETING

1. Podstata a cíle marketingu
2. Koncepce řízení podniku
3. Marketingový výzkum
4. Analýzy prostředí společnosti
5. Trh, tržní zákony, segmentace trhu
6. Pojetí marketingového mixu
7. Marketingový mix – produkt
8. Marketingový mix – cena
9. Marketingový mix – distribuce
10. Marketingový mix – propagace
11. Podstata a cíle managementu
12. Vývoj managementu
13. Typy organizací, organizační struktury
14. Osobnost manažera, umění komunikace
15. Manažerská funkce – plánování
16. Manažerská funkce – organizování
17. Manažerská funkce – rozhodování
18. Manažerská funkce – kontrola
19. Management lidských zdrojů
20. Řízení jakosti
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2. Nepovinná zkouška: PRÁVO
1. Vývoj práva, právo a stát, právní řád
2. Právní normy – druhy a působnost právních norem, právní vztahy, právní úkony,
právní skutečnost
3. Ústavní právo – Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
4. Moc soudní – soustava soudů v ČR, soudci, notáři, advokáti
5. Správní právo – pojem, zásady, prameny, soustava orgánů státní správy, systém české
veřejné správy
6. Občanské právo – pojem, zásady, prameny, práva věcná, práva závazková,
občanské soudní řízení
7. Smluvní vztahy, typy smluv v občanském právu
8. Dědické právo – pojem, zásady, prameny
9. Rodinné právo – pojem, zásady, prameny, manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi,
náhradní výchova
10. Trestní právo – pojem, zásady, prameny, trestní odpovědnost, trestné činy, trestní řízení,
orgány činné v trestním řízení
11. Trestní právo hmotné, trestní právo procesní
12. Podnikání a jeho právní úprava, obchodní jméno, obchodní společnost a obchodní rejstřík,
podnikání fyzických osob
13. Zákon o obchodních korporacích, základní pojmy, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž,
nekalá soutěž
14. Osobní a kapitálové společnosti
15. Obchodní závazkové vztahy, vznik, zajištění závazku, odpovědnost za splnění smlouvy
16. Pracovní právo – pojem, zásady, prameny, kolektivní vyjednávání, bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
17. Pracovněprávní vztahy, účastníci pracovněprávního vztahu, pracovní poměr, pracovní
smlouva a další typy smluv
18. Pracovní poměr – vznik, změny, skončení pracovního poměru
19. Pracovní doba, překážky v práci, pracovní řád, mzda, náhrada mzdy, dovolená
na zotavenou
20. Pracovní podmínky zaměstnanců, pracovní podmínky žen a mladistvých, odborný rozvoj
a odpovědnost za škody
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