
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,  Ústí nad Labem,  

příspěvková organizace 

 

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části:   

EKONOMIKA 
 

Obor: 64-41-L/51 Podnikání 
 

Školní rok: 2017/2018 

 

01.  
Základní ekonomické pojmy 

Mikroekonomie a makroekonomie, ekonomika, potřeby, spotřeba, výrobní faktory, 

ekonomické systémy. Tržní hospodářství – nabídka, poptávka, rovnovážná cena. 

 

02.  
Obchodní závod jako základní složka národního hospodářství 

Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Právní formy podnikání. Družstvo, státní podnik. 

 

03.  
Živnostenské podnikání 

Pojem, členění, podmínky provozování živnosti a potřebné doklady. 

 

04.  
Obchodní korporace 

Založení a vznik, zrušení a zánik. Osobní a kapitálové obchodní korporace. 

 

05.  
Vztahy obchodního závodu k okolí 

Obchodní závod, přehled podnikových činností. Okolí obchodního závodu, tři stránky vztahu 

obchodního závodu k okolí.  Popište vztah obchodního závodu k bance, finančnímu úřadu, 

k dodavateli. 

 

06.  
Majetková a finanční struktura obchodního závodu 

Členění majetku. Zdroje financování. Oceňování. 

 

07.  
Hlavní činnost obchodního závodu 

Výrobní činnost. Členění výrobního procesu. Obchod. Služby. 

 

08.  
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem  

Oběžný majetek, zásoby. Plánování nákupu, výběr dodavatele. Normy zásob. Skladování 

zásob. 

 

09.  
Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem 

Dlouhodobý majetek, členění. Pořízení, oceňování, opotřebení, odpisy, evidence a vyřazení. 

Modernizace, rekonstrukce, oprava a údržba. 

 

 

10.  
Personální činnost 

Získávání pracovníků, péče o pracovníky. Odměňování. 

 

 



11.  
Pracovněprávní vztahy 

Pracovní smlouva. Dohody mimo pracovní poměr. Ukončení pracovního poměru. 

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. 

 

12.  

Marketing 

Marketing – pojem a historie, cíle a strategie, segmentace trhu, průzkum trhu, konkurence, 

servis, příležitosti. Marketingový mix – produkt, cena, propagace, distribuce. 

 

13.  

Management 

Podstata a vývoj managementu, funkce managementu. Profil a vlastnosti manažera, základní 

styly řídící práce, nástroje motivace. 

 

14.  

Daňová soustava ČR 

Soustava daní. Základní daňové pojmy. Přímé daně. Nepřímé daně. 

 

15.  

Pojišťovnictví 

Základní pojmy. Právní subjekty pojištění. Struktura pojišťovnictví. Pojistná smlouva.            

Risk management.  

 

16.  

Bankovnictví 

Bankovní soustava ČR. Centrální banka, funkce ČNB. Obchodní banky – členění, 

poskytované služby, úrok. Podstata a forma peněz. Cenné papíry. 

 

17.  

Hospodaření obchodního závodu 

Náklady – členění, možnosti snižování nákladů. Výnosy – členění, možnosti zvyšování 

výnosů. Výsledek hospodaření. Úroveň hospodaření. Zdroje financování obchodního závodu. 

 

18.  

Cena 

Metody stanovení ceny. Kalkulace ceny. Cenová strategie. 

 

19.  

Národní hospodářství 

Pojem, struktura, národohospodářské ukazatele. Státní rozpočet. Hospodářská politika státu. 

 

20.  

Evropská unie 

Historie EU, orgány EU, fondy EU, jednotný trh EU, společná zemědělská politika, měnová 

unie 
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