
 

 

 

Profilová maturitní zkouška 2022  
 

Podnikání 64-41-L/51 
 
Účel profilové maturitní zkoušky: 

Ověření osvojení vědomostí, dovedností a návyků získaných žákem během studia v 
odborných předmětech a praxi, sloužící k zaměstnatelnosti absolventů a jejich dalšímu 
vzdělávání. Žáci musí prokázat nejen znalosti v jednotlivých předmětech, ale i schopnost 
znalosti využívat a aplikovat na jednotlivých příkladech. Rovněž musí chápat vzájemné 
souvislosti a vztahy mezi jednotlivými odbornými předměty a musí umět je využívat. 
 
Pojetí profilové maturitní zkoušky: 
Profilová maturitní zkouška se skládá ze 4 - 5 částí (v návaznosti na volbu maturitní zkoušky 
z matematiky): 
1. Český jazyk a literatura   - ústní zkouška 
2. Anglický jazyk    - ústní zkouška (kromě žáků, kteří si zvolili 

maturitní zkoušku z matematiky) 
3. Podnikání v oboru     - ústní zkouška 
4. Účetnictví      - ústní zkouška 
5. Praktická zkouška     - řešení modelové situace z oblasti podnikání 
 
 
Každá část se skládá před maturitní komisí a je touto komisí hodnocena dle klasifikační 
stupnice: 
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. 
 
Ústní zkoušení trvá 15 minut a žák má na přípravu po vylosování otázky z Českého jazyka a 
literatury a Anglického jazyka 20 minut a u odborných předmětů 15 minut. 
  
Český jazyk a literatura 
 

 Profilová část maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury se skládá z písemné a 
ústní zkoušky 

 
Anglický jazyk 
 

 Profilová část maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury se skládá z písemné a 
ústní zkoušky 
 

Maturitní témata Anglický jazyk 

Všeobecné: 
1. People, family and social life (Stages in life, personalities, problems) 
2. Home, housing (Types of houses, Town/Village, Furniture, Household duties) 
3. School, education (Types of school, Subjects, Jobs at school, Activities) 
4. Work, jobs, occupation (Looking for a job, Working conditions) 



 

 

 

5. Food (Meals of the day, Menu, Preparing food, Cuisine, Restaurants) 
6. Shopping and services (Types, Methods of payment, Advertising, Complains) 
7. Travelling and tourism (Means of transport, Dis/advantages, Accommodation, Travelling 

abroad, ….) 
8. Culture and free time (Music, Literature, Film, Media, Theatre…) 
9. Sport (Types, Equipment, Events, adrenalin sports, Fans…) 
10. Health (Food, Exercise, Healthy lifestyle, Medicine….) 
11. Nature and environment (landscape, Weather, Disasters, Environmental problems, 

Climate…) 
12. Science and technology (PC, Science, Inventions, Discoveries…) 
13. Holidays (UK, USA, Czech – tradition, history, food…) 
 
Geografie: 
1. Canada (Location, Nature, Places of interest, Politics, Sport, Culture) 
2. Australia (Location, Nature, Places of interest, Politics, Sport, Culture) 
3. The USA (Location, Nature, Places of interest, Politics, Sport, Culture) 
4. American Cities (Landmarks, Historical and modern buildings,  Places of interest, Means of 

transport)  
5. Capital cities (Prague, London, Washington DC, Canberra, Ottawa) 
6. The Commonwealth of Nations (Canada, New Zealand and Australia) 
7. The United Kingdom (Location, Nature, Places of interest, Politics, Sport, Culture) 
8. London (Location, Parts, Landmarks, Historical and modern buildings, Places of interest, 

Means of transport) 
9. Prague (Location, Parts of Prague, Landmarks, Historical and modern buildings, Places of 

interest, Means of transport)  
10. The Czech Republic (Location, Nature, Places of interest, Politics, Sport, Culture) 
11. The Czech Republic Cities - (Prague Ostrava, Brno, Český Krumlov, Olomouc...) 
12. The Czech Republic - My region (Moravian – Silesian region, Ostrava) 
 
 
Maturitní témata předmětu Podnikání v oboru  
 

1. Ekonomické systémy společnosti, základní ekonomické pojmy, hospodářský proces, 
výrobní činitelé 

2. Hospodářský proces, výrobní činitelé, vytváření výkonů podniku 
3. Trh, tržní rovnováha 
4. Podnikání, právní formy podnikání 
5. Obchodní společnosti, státní podnik 
6. Hospodářská politika státu, NH 
7. Daňová soustava 
8. Finanční trhy, charakteristika peněžního trhu 
9. Bankovní soustava ČR 
10. Majetek podniku 
11. Náklady, výnosy, HV  
12. Peníze, platební nástroje, ostatní služby bank 
13. Pracovní právo – uzavření pracovního poměru, změny, dovolená 
14. Pracovní právo – ukončení pracovního poměru, bezpečnost práce, mzda 



 

 

 

15. Management podniku 
16. Manažerské funkce – řízení, kontrola, konflikt 
17. Manažerské funkce – organizování, plánování 
18. Marketing 
19. Marketingový mix - produkt 
20. Marketingový mix – distribuce, propagace 

 
Maturitní témata z předmětu Účetnictví 
 
1. Právní předpisy upravující účetnictví, účtová osnova 
2. Účetní doklady 
3. Daňová evidence 
4. Rozvaha (bilance) 
5. Účet  
6. Oceňování, pořizování a spotřeba materiálových zásob 
7. Účtování zboží a výrobků 
8. Zvláštní případy účtování zásob, inventarizace zásob 
9. Oceňování a pořizování dlouhodobého majetku, dlouhodobý finanční majetek 
10. Odpisování, vyřazování a inventarizace DM 
11. Účtování peněžních prostředků v hotovosti, ceniny 
12. Účtování zúčtovacích vztahů 
13. Zúčtování daní 
14. Inventarizace a inventura majetku a závazků 
15. Účtování na finančních účtech 
16. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
17. Účtování nákladů a výnosů 
18. Hospodářský výsledek, jeho struktura, rozdělování 
19. Účetní uzávěrka a závěrka 
20. Účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých závazků, finanční analýza 
 

Praktická maturitní zkouška 

Praktická zkouška je zaměřená na řešení modelové situace z oblasti podnikání v malých a 

středních firmách. 

Ekonomika    

 kalkulace ceny produktu, stanovení DPH 

 výpočet výše zásob 
 

Obchodní korespondence 

 písemnosti při organizaci a řízení podniku 

 vystavení účetních dokladů (faktura, příkaz k úhradě, pokladní doklady) 
 



 

 

 

Účetnictví 

 Zpracování účetnictví s. r. o. 

 Výpočet a zúčtování mezd, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu FO 

 Výpočet a zaúčtování výše odpisů  

 DPH, vyrovnání s finančním úřadem 
 

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky 

1. Výpočet ceny produktu pomocí kalkulace, DPH   2 body 
2. Výpočet výše zásob      4 body 
3. Vystavení obchodní písemnosti     12 bodů 
4. Vystavení účetních dokladů     10 bodů 
5. Sestavení rozvahy       2 body 
6. Sestavení počátečního účtu rozvážného    1 bod 
7. Zaúčtování počátečních stavů     2 body 
8. Výpočet odpisů       1 bod 
9. Výpočet čisté mzdy       4 body 
10. Předkontace        20 bodů 
11. Zaúčtování do účtů        4 body 
12. Uzavření účtů, vyčíslení obratů, součtů a KZ     3 body 
13. Sestavení účtu zisků a ztrát      1 bod 
14. Vyčíslení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování   2 body 
15. Sestavení konečného účtu rozvážného      2 body 

Celkem         70 bodů 

 

Klasifikace dle získaného bodového hodnocení 

Výborný       70 – 62 bodů 
Chvalitebný       61 – 51 bodů 
Dobrý        50 – 39 bodů 
Dostatečný       38 – 29 bodů 
Nedostatečný      28 – 0 bodů 

 

 

 
Zpracováno předmětovými komisemi a schváleno ředitelkou školy Ing. Dianou Volejníčkovou 
 

 


