
Profilová maturitní zkouška 2019/2020 
 

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 z 3 částí: 
1. Podnikání v oboru    - ústní zkouška 
2. Účetnictví     - ústní zkouška 
3. 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 15 minut na přípravu po vylosování otázky. 
 
 
Maturitní témata předmětu Podnikání v oboru  
 

1. Podnikání podle živnostenského zákona 
2. Obchodní společnosti, státní podnik 
3. Podnik, charakteristické znaky 
4. Majetková výstavba podniku, způsoby jeho financování 
5. Základní podnikové činnosti, jejich charakteristika 
6. Hospodářská politika státu 
7. Daňová soustava 
8. Finanční trhy, charakteristika peněžního trhu 
9. Kapitálový trh 
10. Poruchy trhu 
11. Bankovní soustava ČR 
12. Obchodní banky 
13. Pracovní právo 
14. Pracovní právo 
15. Management podniku 
16. Manažerské funkce 
17. Manažerské funkce 
18. Marketing 
19. Nástroje marketingu, marketingový mix 4P 
20. Distribuce, propagační mix 

 



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 zkouška 
 

Praktická zkouška je zaměřená na řešení modelové situace z oblasti podnikání 
v malých a středních firmách. 
 
Souvislý příklad Účtování s. r. o. 
  Sestavení počáteční rozvahy, rozpis rozvahy do účtů. 

Účtování pohledávek a závazků – mzdy zaměstnanců, pohledávky a 
závazky ze zahraničního obchodního styku, kurzové rozdíly, pohledávky 
k zaměstnancům. 

 Účtování zásob zp. A a B  (materiál, zboží, výrobek) – nákup, prodej, 
výdej do spotřeby, inventarizační rozdíly, účtování provozních záloh. 

 Účtování o dlouhodobém majetku – pořízení, převod do používání, 
odpisování, vyřazení. 

 Účtování na finančních účtech – účtování pokladny, běžného účtu, 
cenin, krátkodobé úvěry, valutová pokladna, devizový účet, kurzové 
rozdíly. 

 Účtování nákladů a výnosů. 
 Účetní uzávěrka a závěrka, výpočet a rozdělení hospodářského 

výsledku, úprava základu daně, výpočet daně z příjmu PO, zaúčtování 
daně. 

  
Výpočet  Mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a 



zaměstnavatelů, nemocenských dávek, náhrady mzdy, daní z příjmů 
fyzických osob. 

 Odpisů dlouhodobého majetku.  
  DPH, vyrovnání s finančním úřadem. 
  Rozdělení zisku v obchodní společnosti. 
 Majetku podniku – aktiv a pasiv. 
 

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky 

a) Sestavení rozvahy       2 body 
b) Sestavení počátečního účtu rozvážného    2 body 
c) Zaúčtování počátečních stavů     2 body 
d) Výpočet odpisu       1 bod 
e) Výpočet čisté mzdy       4 body 
f) Předkontace        44 bodů 
g) Zaúčtování do účtů         4 body 
h) Uzavření účtů, vyčíslení obratů, součtů a KZ    5 bodů 
i) Sestavení účtu zisků a ztrát       2 body 
j) Vyčíslení hospodářského výsledku      1 bod 
k) Sestavení konečného účtu rozvážného     2 body 
l) Zaúčtování hospodářského výsledku     1 bod 

Celkem        70 bodů 

  Klasifikace: 

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