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Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek skládajících  

se z praktické a ústní zkoušky a jedné nepovinné zkoušky. 

Nepovinnou zkoušku si žák může zvolit například z důvodu větších šancí na trhu práce 

nebo z důvodu možného zohlednění výsledků této zkoušky v přijímacím řízení na vysoké 

školy. 

Zkoušky se konají formou: 

a) praktické zkoušky, 

b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. 

V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. 

Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl. 

V jarním zkušebním období lze praktickou zkoušku konat v dřívějším termínu, nejdříve 

však 1. dubna. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní 

zkoušky před zkušební maturitní komisí se uskuteční v období od 16. května  

do 10. června. 

V podzimním zkušebním období je pro zkoušky profilové části (všech forem) maturitní 

vyhláškou stanoveno období od 11. září do 20. září s tím, že je třeba respektovat  

při určení jejich termínů pohyblivý termín konání didaktických testů a písemných prací 

společné části maturitní zkoušky. 
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Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

ŠVP: Peněžní manipulant 

Forma vzdělávání: denní 

 

Profilová část – povinné zkoušky 

1. zkouška – praktická maturitní zkouška z odborných předmětů zahrnující dvě části: 

 1. část - Účetnictví 

  - prováděna v učebně školy SŠT písemnou formou 

 2. část - Fiktivní firma 

  - prováděna v učebně školy SŠT písemnou formou 

 

2. zkouška – ústní maturitní zkouška skládající se ze dvou předmětů: 

 

1. Ekonomika a právo 

2. Peněžní provoz 

 

Profilová část – nepovinná zkouška 

 

Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky. 

Může být konána ústní zkouška z předmětu: 

Informační a komunikační technologie. 
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TÉMATA PRO PROFILOVOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ 

POVINNÉ ZKOUŠKY 

Název zkoušky: Účetnictví 

Forma zkoušky: praktická zkouška 

Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 

1. Teoretická část  

a. Pojmy 

b. Zákony 

c. Majetek podniku 

 

2. Praktická část, zaúčtování 

a. Rozvaha 

b. Výsledek hospodaření 

c. Zásoby 

d. Majetek 

e. Finanční účty 

f. Kapitálové účty 

g. Náklady 

h. Výnosy 

i. Odpisy 

 

Název zkoušky: Fiktivní firma  

Forma zkoušky: praktická zkouška 

Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 
Téma: 

1. Účtování v účetním programu Pohoda 

2. Výpočet mzdy za zaměstnance 

3. Zaúčtování mezd za společnost 

4. Podnikatelský plán 
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Název zkoušky: Ekonomika a právo 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 

 

1. Podstata a fungování tržní ekonomiky 

2. Výroba, výrobní faktory, HV 

3. Trh, nabídka, poptávka, tržní mechanismus 

4. Národní hospodářství 

5. Podstata podnikání 

6. Podnik, jednání jménem podniku 

7. Činnosti podniku ( 4) zásobování, investiční, hlavní, personální činnosti 

8. Právní formy podnikání 

9. Obchodní společnosti 

10. Hospodaření podniku 

11. Činnosti podniku (3) financování, odbyt a marketing, management 

12. Zabezpečení hlavní činnosti oběžným a dlouhodobým majetkem 

13. Management 

14. Role centrální banky 

15. Marketing 

16. Daně, daňová soustava 

17. Rodinné právo 

18. Sociální systém 

19. Nezaměstnanost jako makroekonomický ukazatel 

20. Finanční trh 
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Název zkoušky: Peněžní provoz 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 

 

 

1. Vývoj a historie peněz 

2. Úloha peněz a bankovnictví v antice a středověku 

3. Historie peněžnictví, finančnictví a bankovnictví v českých zemích 

4. Bankovnictví v Československu od r. 1918 do r. 1945 

5. Bankovnictví po II. světové válce v Československu 

6. Vývoj bankovnictví po r. 1989 

7. Zákon č. 21/1992 

8. Bankovní licence 

9. Úloha bankovnictví v tržní ekonomice 

10. Obezřetnostní pravidla a vnitřní kontrolní systém 

11. Klady a zápory současného bankovnictví 

12. Hospodaření obchodních bank 

13. Platební styk 

14. Hotovostní a bezhotovostní platební styk 

15. Šeky a elektronické bankovnictví 

16. Platební karty 

17. Pasivní obchody 

18. Úvěrové operace 

19. Úvěrové produkty 

20. Finanční trhy 

21. Operace na finančních trzích 

22. EURO 

23. EUROZÓNA 

24. Pojišťovnictví – základní pojmy 

25. Produkty pojišťoven 
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TÉMATA PRO PROFILOVOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ 

NEPOVINNÁ ZKOUŠKA 

Název zkoušky: Informační a komunikační technologie 

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

1. Počítač – struktura, princip práce 

2. Vstupní a výstupní zařízení 

3. Software 

4. Rastrová grafika 

5. Vektorová grafika 

6. Operační systémy, práce se systémem Windows 

7. Základní uživatelská a systémová nastavení Windows 

8. Internet 

9. Elektronická pošta 

10. Ochrana dat, počítačové viry, antivirové programy 

11. Počítačové sítě 

12. Word – formátování textu 

13. Word – grafika, vložení objektů, číslování, obchodní korespondence 

14. Word – uspořádání textu na stránce, tabulky, orámování a stínování 

15. Excel – základní postupy při vytváření tabulek 

16. Excel – práce s více listy, tisk, grafika 

17. Excel – absolutní a relativní odkazy, formáty buněk 

18. Excel – vestavěné funkce, třídění a filtrování dat 

19. PowerPoint – snímky, text, grafika 

20. PowerPoint – efekty, časování, tisk prezentace 

21. Access – struktura databáze, záznam, položka 

22. Access – návrh databáze, vkládaní dat, import a export 

23. Access – vyhledávací dotazy, filtrování dat 

24. CorelDraw – základy kreslení 

25. CorelDraw - schémata 

 


