
 

 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 
Veřejná správa 

Název oboru: Veřejnosprávní činnost 

Kód oboru: 68-43-M/01 

Druh zkoušky:  profilová - povinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2019/2020 

Číslo tématu Téma 

1. Vymezení veřejné správy 

2. Realizace činnosti veřejné správy 

3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 

4. Jednání s klientem 

5. Komunikace 

6. Vnitřní správa – zabezpečení osobního stavu obyvatelstva, matriky 

7. Vnitřní správa – státní občanství, občanské průkazy, cestovní doklady 

8. Vnitřní správa – právo sdružovací a shromažďovací, vidimace, legalizace 

9. Obce – základní územní samosprávní jednotka státu 

10. Obce – slučování a rozdělování obcí, orgány obce 

11. Kraje 

12. Správa zaměstnanosti 

13. Správa živnostenská – historie, živnosti, druhy živností 

14. Správa živnostenská – živnostenský rejstřík, organizace živnostenské správy 

15. Správa majetku a investiční výstavby 

16. Správa školství – zásady a obecné cíle vzdělávání, systém vzdělávacích programů 

17. Správa školství – vysoké školy, studijní programy, celoživotní vzdělávání 

18. Správa na úseku katastru nemovitostí 

19. Správa kultury 

20. Správa zdravotnictví 

21. Správa sociálního zabezpečení – sociální stát, sociální politika 

22. Správa sociálního zabezpečení – orgány sociálního zabezpečení, sociální péče 

23. 
Správa policie a obrany státu –policejní správa, Policie ČR, povinnosti a oprávnění 
policisty 

24. 
Správa policie a obrany státu –obecní policie, Armáda ČR, branná povinnost, civilní 
obrana 

25. Správa tvorby a ochrany krajiny a životního prostředí 



 

 
 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 
Právo 

Název oboru: Veřejnosprávní činnost 

Kód oboru: 68-43-M/01 

Druh zkoušky: profilová - povinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2019/2020 

Číslo tématu Téma 

1. Právní pojmy 

2. Ústavní právo 

3. Správní právo 

4. Právo na zaměstnání, pracovněprávní vztahy 

5. Odměňování za práci, práce konané mimo pracovní poměr 

6. Pracovní právo – pracovní oba, dovolená, odpovědnost za škodu 

7. Absolutní majetková práva 

8. Relativní majetková práva 

9. Rodinné právo 

10. Dědické právo 

11. Občanské soudní řízení 

12. Správní soudnictví 

13. Právo duševního vlastnictví 

14. Základní pojmy obchodního práva, veřejná obchodní a komanditní společnost 

15. Společnost s ručením omezeným, akciová společnost, hospodářská soutěž 

16. Družstvo, státní podnik, ochrana spotřebitele 

17. Živnostenské právo 

18. Trestní právo hmotné 

19. Trestní právo procesní 

20. Rozpočtová soustava, státní rozpočet, clo 

21. Finanční právo – daňová soustava, měnové právo, pojišťovnictví 

22. Zdravotní pojištění, nemocenské pojištění 

23. Důchodové pojištění, státní sociální podpora 

24. Mezinárodní právo - soukromé, veřejné, procesní 

25. Soudnictví, notářství, advokacie, státní zastupitelství 



 

 
 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Praktická zkouška z odborných předmětů 

Název oboru: Veřejnosprávní činnost 

Kód oboru: 68-43-M/01 

Druh zkoušky:  profilová - povinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2019/2020 

Číslo tématu Téma 

1. 
Ekonomické výpočty, písemnosti úřední, právní, správní, propagační, personální a ve 
styku s bankou a poštou, účtování ve společnosti s ručením omezeným. 

2. 
Ekonomické výpočty, písemnosti úřední, právní, správní, propagační, personální a ve 
styku s bankou a poštou, účtování ve společnosti s ručením omezeným. 

3. 
Ekonomické výpočty, písemnosti úřední, právní, správní, propagační, personální a ve 
styku s bankou a poštou, účtování ve společnosti s ručením omezeným. 



 

 
 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Ekonomika 

Název oboru: Veřejnosprávní činnost 

Kód oboru: 68-43-M/01 

Druh zkoušky:  profilová - nepovinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2019/2020 

Číslo tématu Téma 

1. Základní ekonomické pojmy 

2. Trh, tržní mechanismus 

3. Národní hospodářství - pojem, členění, činitele 

4. Hodnocení NH -objektivní (makroekonomické ukazatele) a subjektivní 

5. Nezaměstnanost 

6. Daňová soustava v ČR- základní pojmy 

7. Daňová soustava v ČR- daně přímé 

8. Daňová soustava v ČR - daně nepřímé 

9. Podnikání – základní pojmy, podnikatelský záměr 

10. Podnikání dle živnostenského zákona 

11. Podnikání dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích 

12. Podnik -majetek podniku 

13. Podnik – podnikové činnosti 

14. Personální činnosti v organizaci 

15. Odměňování - pravidla, právní úprava 

16. Financování činnosti organizace 

17. Finanční trhy 

18. Veřejné finance – základní pojmy 

19. Státní rozpočet ČR-problematika SR 

20. Místní rozpočty 

21. Veřejný sektor a jeho úloha v NH 

22. Neziskové organizace soukromoprávní 

23. Neziskové organizace veřejnoprávní 

24. Regionální hospodářství 

25. Integrace ČR do EU, postavení na světových trzích 



 

 
 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Účetnictví 

Název oboru: Veřejnosprávní činnost 

Kód oboru: 68-43-M/01 

Druh zkoušky:  profilová - nepovinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2019/2020 

Číslo tématu Téma 

1. Právní úprava účetnictví 

2. Účetní dokumentace 

3. Inventarizace 

4. Dlouhodobý hmotný majetek 

5. Dlouhodobý nehmotný majetek 

6. Dlouhodobý finanční majetek 

7. Zásoby - materiál 

8. Zásoby - zboží 

9. Krátkodobý finanční majetek 

10. Pohledávky 

11. Závazky 

12. Mzdy a zaměstnanci 

13. Zúčtování daní a dotací 

14. Náklady 

15. Výnosy 

16. Kapitálové účty 

17. Výsledek hospodaření 

18. Účetní uzávěrka 

19. Účetní uzávěrka 

20. Rozpočty a kalkulace 

21. Vnitropodnikové účetnictví 

22. Individuální podnikatel 

23. Účtování rozpočtových organizací 

24. Leasing 

25. Daňová evidence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


