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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 části a 

dvou povinných zkoušek skládajících se z ústní zkoušky a dvou nepovinných zkoušek.  

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 písemné práce a pohyblivý termín konání 

didaktických testů společné části maturitní zkoušky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obor vzdělání:  

63-41-M/01   Ekonomika a účetnictví v podniku a veřejné správě  

ŠVP:   Ekonomika a účetnictví v podniku a veřejné správě 

Forma vzdělávání:  denní 

 

Profilová část – povinné zkoušky 

1.  Zkouška – praktická maturitní zkouška skládající se ze dvou odborných předmětů:  

   - Podnikové účetnictví 

   - Účetnictví ve veřejné správě 

Žáci vykonávají praktickou zkoušku v odborných učebnách. Praktická zkouška je rozdělena do dvou 

pracovních dnů. Časový limit na splnění praktické zkoušky je maximálně 180 minut na každý den 

 

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

   - Právo a veřejná správa 

    - Ekonomika  

 

Profilová část – nepovinná zkouška  

 

Maturanti si mohou v profilové části zvolit 2 nepovinné zkoušky a to z předmětů: 

    - Marketing a management  

   - Matematika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 v jarním i 

podzimním období 

Povinné zkoušky:  

Název zkoušky:    Podnikové účetnictví  

Forma zkoušky:   Praktická zkouška  

Obor:     63-41-M/01 Ekonomika a účetnictví v podniku a veřejné správě  

 

Souvislý maturitní příklad z podnikového účetnictví 

 Sestavení počáteční rozvahy 

 Vypracování počátečního účtu rozvážného (701) 

 Otevření všech rozvahových účtů 

 Zaúčtování počátečních stavů na jednotlivé účty 

 Účtování jednotlivých účetních případů 

 Výpočet odpisu DHM 

 Výpočet čisté mzdy, SP a ZP zaměstnance a zaměstnavatele 

 Uzavření jednotlivých účtů 

 Výpočet obratů a zůstatků 

 Sestavení účtu zisků a ztrát (710) 

 Výpočet jednotlivých výsledků hospodaření 

 Výpočet DPPO 

 Vypracování konečného účtu rozvážného (702) 

 Sestavení konečné rozvahy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název zkoušky:   Účetnictví ve veřejné správě 

Forma zkoušky:  Praktická zkouška  

Obor:    63-41-M/01 Ekonomika a účetnictví v podniku a veřejné správě  

 

 

1. Charakteristika územních správních celků (obce, kraje) 

2. Obsah rozpočtu obcí  

3. Obsah rozpočtu krajů 

4. Příspěvkové organizace (charakteristika, rozpočet, příspěvky na provoz, peněžní fondy, 

hospodaření, rozpočtová kázeň) 

5. Dobrovolné svazky států (charakteristika, druhy, hospodaření) 

6. Charakteristika a typy státních fondů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název zkoušky:  Právo a veřejná zpráva 

Forma zkoušky:  Ústní zkouška 

Obor:   63-41-M/01 Ekonomika a účetnictví v podniku a ve veřejné správě 

 

1. Základní právní pojmy  

2. Právní normy  

3. Státověda  

4. Volby a volební systémy  

5. Listina základních práv a svobod  

6. Ústavní právo  

7. Zásady a charakteristika občanského práva  

8. Občanské právo procesní  

9. Majetková práva  

10. Závazkové právo  

11. Dědické právo  

12. Rodinné právo  

13. Obchodní korporace  

14. Pracovní poměr  

15. Pracovně právní vztahy  

16. Správní právo  

17. Správní řízení  

18. Finanční právo  

19. Trestní právo  

20. Komunitární právo  

 

 

 

 

 

 



 

 

Název zkoušky:  Ekonomika 

Forma zkoušky:  Ústní zkouška 

Obor:   63-41-M/01 Ekonomika a účetnictví v podniku a ve veřejné správě 

 

 

1. Základní ekonomické pojmy  

2. Tržní mechanismus  

3. Výroba  

4. Majetek podniku  

5. Podnik  

6. Podnikání  

7. Činnosti podniku  

8. Marketing  

9. Management  

10. Personální řízení  

11. Systém sociálního zabezpečení  

12. Daňová soustava ČR  

13. Zdroje financování  

14. Právní formy podnikání I.  

15. Právní formy podnikání II.  

16. Finanční trh  

17. Národní hospodářství  

18. Evropská Unie 

19. Hospodářská politika státu  

20. Banky a jejich úloha v národním hospodářství  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 v jarním i 

podzimním období 

Nepovinná zkouška:  

 

 

Název zkoušky:  Marketing a management 

Forma zkoušky:  Ústní zkouška 

Obor:   63-41-M/01 Ekonomika a účetnictví v podniku a ve veřejné správě 

 
 
1. Management 

2. Historie managementu  

3. Manažer 

4. Manažerské funkce 

5. Manažerské styly 

6. Organizace  

7. Podstata podnikání  

8. Podstata plánování 

9. Druhy plánování  

10. Organizování  

11. Organizační struktury  

12. Normy a standardy v managementu  

13. Vedení lidí  

14. Motivace zaměstnanců  

15. Řešení konfliktů, hodnocení pracovníků  

16. Rozhodování 

17. Kontrola 

18. Krizový management 

19. Klasifikace rizik  

20. Marketing 

 

 
 

 

 



 

 

Název zkoušky: Matematika 

Forma zkoušky: Ústní zkouška 

Obor:     63-41-M/01 Ekonomika a účetnictví v podniku a ve veřejné správě 

 

1. Teorie množin  

2. Výrok, složené výroky  

3. Výrazy, lomené výrazy 

4. Mocniny a odmocniny  

5. Základní typy rovnic a nerovnic, soustavy rovnic  

6. Kvadratické rovnice a nerovnice  

7. Planimetrie, množiny bodů daných vlastností  

8. Stereometrie  

9. Goniometrie  

10. Funkce  

11. Logaritmické a exponenciální rovnice  

12. Matematizace reálné situace  

13. Posloupnost aritmetická  

14. Geometrická posloupnost  

15. Kombinatorika  

16. Pravděpodobnost  

17. Statistika  

18. Složené úrokování  

19. Vektorová algebra  

20. Analytická geometrie lineárních útvarů 

 

 


