
 
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu  

Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů  

(ekonomika, management, provoz obchodu) 

 Název oboru:  Ekonomika a podnikání  

 Kód oboru:  63-41-M/01  

 Druh zkoušky:  profilová - povinná  

Forma zkoušky:    ústní zkouška  

 Školní rok:  jarní i podzimní zkušební období 2022/2023  

Číslo tématu  Téma  

1.  Ochrana spotřebitele, zákazník  

2.  Zahraniční obchod  

3.  Financování zahraničního obchodu  

4.  Pracovníci obchodu, bezpečnost práce, podmínky práce v obchodě, organizace práce  

5.  Vnitřní obchod - podstata, funkce, členění, maloobchod, velkoobchod 

6.  Management - základní pojmy  

7.  Manažerské funkce – sekvenční funkce, organizování, plánování  

8.  Manažerské funkce – průběžné funkce, rozhodování, komunikace  

9.  Personální činnosti, pracovní právo  

10.  Absolvent na trhu práce, pracovní právo  

11.  Odměňování  

12.  Daňová soustava – daně důchodové 

13.  Daňová soustava - ostatní přímé daně 

14.  Daňová soustava - daně nepřímé  

15.  Bankovní soustava - centrální banka  

16.  Bankovní soustava - komerční banky  

17.  Finanční trhy - členění, základní pojmy, cenné papíry  

18.  Pojišťovnictví  

19.  Osobní finanční plán  

20.  Národní hospodářství  

21.  Trh, ekonomické systémy, úloha státu  

22.  Cena, cenová politika  

23.  Podnikání fyzických osob  

24.  Podnikání právnických osob - osobní společnosti, družstva, státní podniky  

25.  Podnikání právnických osob - kapitálové společnosti  

 

 



 
 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Účetnictví 
Název oboru:  Ekonomika a podnikání  
Kód oboru:  63-41-M/01  

Druh zkoušky:  profilová - povinná  

Forma zkoušky:  ústní zkouška  

Školní rok:  jarní i podzimní zkušební 
období 2022/2023 

Číslo 
tématu  

Téma  

1.  Základní pojmy v účetnictví, včetně právní úpravy  

2.  Účetní doklady  

3.  Oběh účetních dokladů  

4.  Rozvaha a rozvahové účty  

5.  Výsledkové účty  

6.  Dlouhodobý majetek - pořízení, opotřebení  

7.  Dlouhodobý majetek - zhodnocení, vyřazení  

8.  Finanční majetek – Dlouhodobé a krátkodobé CP  

9.  Zásoby – oceňování, pořizování a spotřeba, zásoby vlastní výroby  

10.  Zásoby – zvláštní případy účtování materiálových zásob  

11.  Účtování peněžních prostředků  

12.  Zúčtovací vztahy - pohledávky  

13.  Zúčtovací vztahy - závazky  

14.  Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SP a ZP  

15.  Zúčtování daní a dotací  

16.  Kapitálové účty  

17.  Dlouhodobé a krátkodobé úvěry, rezervy  

18.  Náklady  

19.  Výnosy  

20.  Časové rozlišení nákladů a výnosů  

21.  Leasing  

22.  Inventarizace majetku a závazků  

23.  Hospodářský výsledek a jeho rozdělení  

24.  Účetní uzávěrka a závěrka  

25.  Daňová evidence  

  



 
 Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Praktická zkouška z odborných předmětů 

Název oboru: Ekonomika a podnikání 

Kód oboru: 63-41-M/01 

Druh zkoušky: profilová - povinná 

Forma zkoušky: praktická zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2022/2023 

Číslo tématu Téma 

1. 
Ekonomické výpočty, písemnosti obchodní, propagační a ve styku s bankou a 

poštou, účtování individuálního podnikatele. 

2. 
Ekonomické výpočty, písemnosti obchodní, propagační a ve styku s bankou a 

poštou, účtování ve veřejné obchodní společnosti. 

3. 
Ekonomické výpočty, písemnosti obchodní, propagační a ve styku s bankou a 

poštou, účtování ve společnosti s ručením omezeným. 

4. 
Ekonomické výpočty, písemnosti obchodní, propagační a ve styku s bankou a 

poštou, účtování v akciové společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Marketing 

Název oboru: Ekonomika a podnikání 

Kód oboru: 63-41-M/01 

Druh zkoušky: profilová - nepovinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2022/2023 

Číslo tématu Téma 

1. Marketing – obsah a význam, základní pojmy 

2. Marketing – historický vývoj, koncepce 

3. Osobnosti marketingu – Ford, Baťa 

4. Marketingové prostředí – pojem, členění, výzkum 

5. Marketingové mikroprostředí v ČR 

6. Marketingové makroprostředí v ČR 

7. Vnitřní marketingové prostředí organizace 

8. Marketingový výzkum 

9. Zákazník, spotřebitel – členění, proces nákupního rozhodování 

10. Nákupní chování  

11. Cílený marketing - STP 

12. Marketingový mix 

13. Komplexní výrobek 

14. Značka, logo, ochranná známka 

15. Cena, cenová politika 

16. Marketingová komunikace 

17. Podpora prodeje 

18. Reklama 

19. Osobní prodej 

20. Public relations 

21. Distribuce, distribuční kanály 

22. Marketingové řízení organizace 

23. Marketingové analýzy 

24. Marketingové strategie, mise, vize 

25. CSR – společenská odpovědnost firem 



 

 

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu 
Právo 

Název oboru: Ekonomika a podnikání 

Kód oboru: 63-41-M/01 

Druh zkoušky: profilová - nepovinná 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2022/2023 

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 

 


