
      

 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Forma: povinná ústní zkouška  

 

Předmět:   Ekonomika a podnikání 

Obor vzdělání:    HOTELNICTVÍ (Hotelnictví a turismus) 

Kód oboru:    65-42-M/01 

Školní rok:    2018/2019 

Třída:     HT4 

 
TÉMATA 

 
 

1. Základní ekonomické pojmy (ekonomie a její dělení, systémy a subjekty trhu, 

ekonomické otázky, potřeby, statky, služby, jejich dělení, výroba, výrobní faktory) 

 

2. Makroekonomie (NH, struktura NH, odvětví a resorty, subjekty NH, sektory NH, 

výkonnost NH a její měření) 

 

3. Hospodářská politika státu (pojem, cíle, nástroje, monetární politika, fiskální 

politika) 

 

4. Finanční trh (peněžní trh, směnečné obchody, depozitní certifikáty, pokladniční 

poukázky, burzy a burzovní obchody) 

 

5. Trh a tržní ekonomika (trh, typy trhů, nabídka, definice nabídky, její graf, typy 

nabídky, zákon nabídky, faktory ovlivňující nabídku, poptávka, definice poptávky, její 

graf, typy poptávky, zákon poptávky, faktory ovlivňující poptávku, rovnovážná cena) 

 

6. Personalistika – pracovně právní vztahy (pracovní poměr, pracovní smlouva, 

vznik, zánik, změny pracovní doby, přestávky v práci, dovolená na zotavenou, 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) 

 

7. Financování podniku (vlastní zdroje financování, cizí zdroje financování, 

efektivnost a návratnost investic, finanční řízení, cash flow) 

 

8. Makroekonomie (hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, magický 

čtyřúhelník, ziskové a neziskové organizace) 

 



9. Finanční analýza (uživatelé finanční analýzy, metody finanční analýzy, likvidita 

podniku, platební schopnost podniku, zadluženost podniku) 

 

10. Podnik a podnikání (charakteristika podniku, druhy podniku, základní znaky 

podniku, cíle podniku, vznik a zánik podniku, okolí podniku)                                                                      

 

11. Finanční trh (kapitálový trh, akcie, podílové listy, obligace, hypoteční zástavní listy) 

 

12. Makroekonomie (inflace, míra inflace, nezaměstnanost, druhy nezaměstnanosti, 

míra nezaměstnanosti) 

 

13. Mezinárodní ekonomická integrace (globalizace, centra světové ekonomiky, 

historie a vývoj ekonomické integrace, mezinárodní měnový fond) 

 

14. Makroekonomie (platební bilance státu, ekonomická rovnováha, hospodářský 

cyklus a jeho fáze) 

 

15. Živnostenské podnikání (zákon o živnostenském podnikání, charakteristika fyzické 

osoby, definice živnosti, podmínky provozování živnosti, druhy živností, povinnosti 

podnikatele, zánik živnosti, živnostenský rejstřík, co není živnost) 

 

16. Tržní mechanismus (interakce nabídky a poptávky, faktory ovlivňující poptávku a 

nabídku, selhání trhu, cena jako nástroj trhu) 

 

17. Podnikové činnosti (majetek podniku a jeho členění, oceňování majetku, evidence 

majetku, odpisy majetku – funkce odpisování a druhy odpisů) 

 

18. Personální politika podniku (plánování potřeb lidských zdrojů, výběr a hodnocení 

pracovníků, kariéra a motivace pracovníků, odměňování pracovníků, mzdová 

evidence, plat, mzda) 

 

19. Bankovní soustava (centrální banka – funkce, cíle a úkoly v NH, obchodní banky – 

druhy, úkoly, funkce, aktivní a pasivní bankovní operace, bankovní služby) 

 

20. Obchodní korporace a družstvo (obchodní zákoník, charakteristika podnikání, 

právnická osoba, obchodní rejstřík, znaky osobních a kapitálových společností – 

založení, ručení, základní jmění, řídící orgány, dělení zisku) 

 

21. Daňová soustava (daňová soustava ČR, základní daňové pojmy, klasifikace daní, 

výpočty daní) 

 

22. Pojišťovnictví (základní pojmy, druhy pojišťoven, trh pojišťovacích služeb, 

charakteristika zákonného a komerčního pojištění) 

 

23. Hospodaření podniku (náklady, výnosy, hospodářský výsledek, bod zvratu, 

rentabilita) 

 



 

24. Evropská unie (historie vzniku EU, pilíře EU, orgány EU, peněžní jednotka euro) 

 

 

25. Státní rozpočet (státní rozpočet, jeho tvorba, hledisko příjmové a výdajové stránky, 

příjmy a výdaje státního rozpočtu, jejich dopady na ekonomiku) 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Miroslava Kozelská 

 


