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Okruhy učiva k maturitní zkoušce 

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů 

 
Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání  
 

1. Základní ekonomické pojmy  

(ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, potřeby a jejich uspokojování, 

životní úroveň, hospodářský proces a jeho fáze, výrobní proces, výrobní faktory a jejich 

charakteristika, základní ekonomická otázka, ekonomické systémy)  

 

2. Tržní ekonomika  

(zboží a jeho vlastnosti, zákony trhu, nabídka, poptávka, vlivy působící na N a P, předpoklady 

fungování tržní ekonomiky, fungování tržního mechanizmu, členění trhu, subjekty trhu, úloha 

státu v tržní ekonomice, problémy přechodu na TE v ČR)  

 

3. Firma a podnikání  

(obchodní závod a jeho znaky, cíle podnikání, vznik a zánik obchodního závodu, 

podnikatelský záměr, podnikání – podstata, formy podnikání, základní předpisy pro činnost 

firem, podnikání fyzických a právnických osob – právní formy, výhody a nevýhody, znaky, 

základní povinnosti podnikatele vůči státu, živnostenské podnikání, podmínky, rozdělení 

živností, postup při zřizování obchodní korporace, jejich charakteristika a ostatní formy spol. 

podnikání.  

 

4. Hlavní činnosti  

(základní činnosti obchodního závodu, výroba a příprava výroby, péče o jakost, obchodní 

činnost, zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem, jeho podstata, pořízení, oceňování, 

druhy zásob, norma zásob, rychlost obratu zásob, evidence zásob, smlouvy mezi dodavatelem 

a odběratelem, obchodně právní odpovědnosti, zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým 

majetkem, jeho podstata, pořizování, opotřebení, odepisování, evidence, hodnocení využití 

dlouhodobého majetku, inventarizace majetku)  

 

5. Lidské zdroje a pracovně právní vztahy  

(pracovníci ve firmě, jejich členění, stanovení potřeby pracovníků, výběr a získávání 

pracovníků, základní pracovně právní vztahy – vznik pracovně právního vztahu, pracovní 

smlouva, ukončení pracovně právního vztahu, práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele, produktivita práce, ukazatelé pro vyjadřování produktivity práce, 

odměňování zaměstnanců, mzda a její formy, výpočet mezd, zdravotní a sociální pojištění, 

jeho použití, náhrady mezd v době nemoci)  

 



 

 

 

6. Hospodaření obchodního závodu  

(náklady, výnosy, jejich členění, ovlivňování nákladů a výnosů, výsledek hospodaření, jeho 

tvorba a rozdělení, hodnocení výsledku hospodaření – finanční analýza, ceny a jejich tvorba, 

kalkulace ceny, financování ve firmě – charakteristika zdrojů vlastních, cizích)  

 

7. Národní hospodářství a hospodářská politika státu 

(národní hospodářství a jeho členění, subjekty NH, činitelé ovlivňující úroveň NH, 

hospodářský cyklus, šedá a černá ekonomika, hospodářská politika státu, úloha státu v tržní 

ekonomice, cíle a nástroje hospodářské politiky, hodnocení ekonomiky státu – magický 

čtyřúhelník)  

 

8. Daňová soustava  

(charakteristika daňové soustavy v ČR, její znaky, druhy daní, charakteristika přímých a 

nepřímých daní, správa daní, povinnosti občanů a organizací v oblasti daňové politiky) 

 

9. Evidence hospodářské činnosti 

(základy daňové evidence, příjmy a výdaje podnikatele, knihy v daňové evidenci, evidence 

majetku a závazků v daňové evidenci)  

 

10. Finanční trhy  

(peníze a jejich funkce, platební styk, formy, bankovní soustava, centrální banka, její úkoly a 

nástroje, komerční banka a její služby, úvěry, platební karty, charakteristika kapitálového 

trhu, cenné papíry a obchodování s nimi, kolektivní investování, pojišťovnictví, penzijní 

fondy, stavební spoření)  

 

11. Integrace v ekonomice  

(obchod a jeho funkce, členění obchodu, zahraniční obchod a jeho výhody, vztah státu a 

zahraničního obchodu, formy integrace, Evropská unie, mezinárodní organizace, Hospodářská 

komora) 

 

12. Společné stravování 

(veřejné a účelové stravování, rozdíly, současné trendy, význam pro životní úroveň)  

 

13. Ekonomické příklady 


