
 
 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14  vyhlášky č. 177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném 

znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola technická, gastronomická 

a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, určuje následující: 

 

1 Žáci třídy PO2 oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání konají v jarním a podzimním zkušebním období 

roku 2023 profilovou zkoušku z následujících povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných 

zkoušek: 

 

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky 

povinná zkouška český jazyk a literatura písemná práce, ústní zkouška 

povinná zkouška1 anglický jazyk písemná práce, ústní zkouška 

povinná zkouška ekonomický blok ústní zkouška 

povinná zkouška účetnictví ústní zkouška 

povinná zkouška praktická zkouška 
z odborných předmětů 

praktická zkouška 

nepovinná zkouška matematika ústní zkouška 

nepovinná zkouška základy společenských věd ústní zkouška 

 

 

2       Témata zkoušek 
 

Český jazyka a literatura 

Písemná práce   

Vytvoření souvislého textu na vybrané téma a zadaný slohový útvar. Minimální rozsah 250 slov.  

Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Budou stanovena čtyři zadání, ze kterých si žák 

jedno zvolí. Při konání písemné práce lze používat Pravidla českého pravopisu.  

 

Ústní zkouška  

Žák si z maturitního seznamu literárních děl vytvoří vlastní seznam 20 literárních děl podle níže uvedených 

kritérií, který odevzdá do 31. března 2023 pro jarní zkušební termín a do 30. června 2023 pro podzimní 

zkušební termín. 
 

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury  
 

Žák vybírá 20 

literárních děl 

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla 

Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla 

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla 

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literární díla 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.  

     

       ____________________________________________ 
1 Pro žáky, kteří si ve společné části maturitní zkoušky volí cizí jazyk 

 

 



Anglický jazyk 

 

Písemná práce  

Vytvoření souvislého textu na zadané téma a slohový útvar. Minimální rozsah 200 slov.  

Písemná práce trvá 110 minut.  Při konání písemné práce lze používat překladový slovník.  

 

Ústní zkouška  

Pro ústní zkoušku je stanoveno 20 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Zkouška se uskutečňuje 

formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu k vylosovanému tématu. Součástí pracovního listu 

bude i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  

 

1. My family 

2. Sports and games 

3. My town 

4. Daily routine 

5. Plans for the future 

6. Problems of young generation  

7. Housing  

8. Education 

9. Travelling 

10. Holidays 

11. Work 

12. Health 

13. Someone important for me  

14. Free time 

15. Culture life  

16. Mass media 

17. Nature and weather 

18. Wonders of the modern world 

19. Life in the village x town 

20. Food and restaurant  

 

 

Ekonomický blok 

 

1. Základní ekonomické pojmy: ekonomie, makroekonomie, mikroekonomie, potřeby, statky, služby, 

základní ekonomické otázky a základní ekonomické systémy 

2. Hospodářský proces a výrobní faktory 

3. Trh a jeho zákony: vysvětlení pojmu trh, druhy trhů, tržní subjekty, nabídka, poptávka, vzájemný vztah 

nabídky a poptávky 

4. Konkurence: na straně nabídky, poptávky, mezi nabídkou a poptávkou, nástroje konkurence, 

dokonalá a nedokonalá konkurence, nekalá soutěž 

5. Majetek podniku: členění a charakteristika, způsoby pořízení a vyřazení, oceňování, evidence, 

odpisování, odpisy 

6. Podnikání fyzických osob: pojem fyzická osoba, podmínky pro získání živností, rozdělení živností, 

živnostenská oprávnění, zánik živností 

 



7. Podnikání právnických osob: pojem právnická osoba, zahájení podnikání (založení a vznik obchodní 

společnosti), ukončení podnikání (zrušení a zánik obchodní společnosti), rozdělení a charakteristika 

osobních a kapitálových společností (základní kapitál, ručení, řízení, rozdělení zisku a ztráty, akcie) 

8. Národní hospodářství: sektory, organizace, odvětví, hodnocení národního hospodářství (HDP, HNP, 

nezaměstnanost, tripartita, inflace, obchodní bilance) 

9. Hospodářská politika státu: subjekty (vláda, parlament, ČNB – sídlo, bankovní rada, úkoly a nástroje) 

10. Daňová soustava ČR: význam daní, základní pojmy, daňové principy, členění daní, daně přímé 

a nepřímé 

11. Bankovnictví: obchodní banky, bankovní operace a služby, peníze – funkce peněz, historický vývoj 

peněz, ochranné prvky, konvertibilita měny, základní pojmy spojené s měnou 

12. Personalistika: personální činnosti (plánování, získávání zaměstnanců, odměňování, motivování, péče 

o zaměstnance, vznik a ukončení pracovního poměru) 

13. Pojišťovnictví: význam, druhy pojištění (povinné, nepovinné), pojišťovny, pojistné, pojistné plnění 

14. Produkt: podstata, vlastnosti, životní cyklus, klasifikace produktů 

15. Distribuce: význam, prodejní cesty, obchodní organizace, distribuční strategie, atmosféra prodejny 

16. Cena: význam, stanovení ceny, náklady 

17. Propagace: význam, nástroje, média, účinnost propagace 

18. Chování zákazníka: faktory ovlivňující chování zákazníka, druhy chování 

19. Management: význam a základní manažerské funkce 

20. Hospodářská politika státu: fiskální, monetární, důchodová a cenová, zahraničně obchodní; 

hospodářský cyklus a hospodářská politika státu 

 

 

Účetnictví 

1. Právní úprava účetnictví 

 právní normy (zákony) 

 Zákon o účetnictví (obsah) 

 zásady účetnictví 

 podstata, význam a funkce účetnictví 

 způsoby vedení podnikatelské činnosti 

 směrná účtová osnova (účtový rozvrh) 

 základní pojmy 

2. Dokumentace (účetní doklady) 

 význam účetních dokladů 

 členění a náležitosti účetních dokladů 

 oběh účetních dokladů 

 opravy účetních dokladů 

3. Majetek a zdroje financování podniku 

 členění obchodního majetku 

 členění zdrojů financování podniku 

4. Rozvaha 

 význam 

 druhy 

 složení rozvahy 

 změny rozvahových položek 

 

 

 

 



5. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 

 charakteristika 

 členění dlouhodobého majetku 

 způsoby pořízení dlouhodobého majetku 

 oceňování dlouhodobého majetku 

 základní účtování při pořízení dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem 

 inventární karta 

6. Účtová třída 1 – Zásoby 

 charakteristika 

 členění zásob 

 oceňování zásob při pořízení 

 dovoz zásob ze zahraničí 

 materiál na cestě 

 nevyfakturované dodávky 

 oceňování zásob při vyskladnění 

 analytická evidence zásob (skladní karta zásob) 

7. Účtová třída 2 – Finanční účty 

 charakteristika finančních účtů 

 pokladna 

 účetní doklady 

 hmotná odpovědnost 

 tuzemská a valutová pokladna 

 ceniny 

 bankovní účet 

 peníze na cestě 

 krátkodobé úvěry 

8. Účtové skupiny 31 – Pohledávky, 32 – Závazky 

 charakteristika zúčtovacích vztahů 

 přijaté a poskytnuté provozní zálohy 

 účetní doklady 

 evidence 

 pohledávky a závazky v cizí měně, kurzové rozdíly 

 inventarizace závazků, pohledávek 

9. Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

 vysvětlení základních pojmů: hrubá mzda, zdravotní a sociální pojištění, záloha na daň 

 zúčtovací a výplatní listina 

 prohlášení poplatníka 

 mzdový list 

10. Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací 

 základní pojmy v oblasti daní: daň, správce daně, plátce daně, poplatník daně, zdaňovací období, 
splatnost daně,  

 členění daní  

 charakteristika jednotlivých daní 

 dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace 

11. Účtová třída 4 – Kapitálové účty 

 charakteristika 

 právní formy podnikání 

 základní kapitál 

 ostatní složky vlastního kapitálu: výsledek hospodaření, fondy 

 úvěry a dlouhodobé závazky 

12. Účtová třída 5 – Náklady 

 charakteristika účtové třídy 

 členění nákladů podle druhů, z hlediska stanovení základu daně, z hlediska vykazování hospodářského 
výsledku, dle místa vzniku, dle vztahu k výkonu, dle závislosti na objemu prováděných výkonů 

 obsahová náplň jednotlivých skupin 

 zásady pro účtování nákladů 



13. Účtová třída 6 – Výnosy 

 charakteristika vybraných výnosových účtů: tržby za vlastní výkony, změna stavu zásob, aktivace, jiné 

provozní výnosy, finanční výnosy 

 zásady pro účtování výnosů 

14. Účetní uzávěrka a závěrka v účetnictví 

 přípravné práce 

 účetní uzávěrka 

 charakteristika účetní závěrky 

 struktura aktiv a pasiv v rozvaze 

 výkaz zisku a ztrát 

 příloha k účetním výkazům 

15. Hospodářský výsledek – transformace na daňový základ 

 transformace na daňový základ 

 vysvětlení způsobu úpravy účetního výsledku hospodaření na daňový základ 

16. Odpisování dlouhodobého majetku 

 význam odpisů (funkce odpisů – nákladová, zdrojová) 

 opotřebení 

 členění odpisů 

 způsoby výpočtu odpisů 

 základní účtování odpisů 

17. Vyřazování dlouhodobého majetku 

 způsoby vyřazování dlouhodobého majetku a jeho účtování  

18. Mzdové účetnictví 

 vysvětlení základních pojmů: mzda, osobní ohodnocení, příplatky, odměny, vyměřovací základ 

pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, zákonné a ostatní srážky, čistá mzda, náhrady mzdy 

a dávky nemocenského pojištění 

 základní účtování mezd 

19. Inventarizace majetku a závazků 

 význam 

 rozdíl mezi inventurou a inventarizací 

 postup provádění inventarizace (etapy)  

 členění inventury 

 druhy inventarizací (dle času, rozsahu)  

 inventarizační rozdíly 

 vysvětlení pojmu manko do normy 

 účtování zjištěných rozdílů 

20. Účetní technika a účetní zápisy 

 účet 

 souvztažnost a podvojnost 

 syntetická a analytická evidence 

 věcné a časové zápisy 

 účetní knihy a jejich druhy, obsah účetních knih 

 opravy účetních zápisů (doplňkový zápis, částečné storno, úplné storno) 

 

 

Praktická zkouška z odborných předmětů 
 
V rámci praktické zkoušky z odborných předmětů budou žáci vypracovávat modelový příklad podniku 
zahrnující oblast ekonomiky a účetnictví: 

 Dlouhodobý majetek – vyhotovení odpisového plánu, zařazení a vyřazení majetku. 

 Zásoby – vyhotovení skladní karty zásob na základě příjemky a výdejky. 

 Finanční oblast – vyhotovení cestovního dokladu, zapsání plateb do pokladní knihy. 

 Mzdová oblast – sestavení zúčtovací a výplatní listiny. 



 Transformace výsledku hospodaření na daňový základ. 

 Daňová oblast – určení a zdůvodnění placení daní účetní jednotky, sestavení jednoduchého 
daňového přiznání. 

 Zaúčtování účetních příkladů do deníku. 
  
Praktická zkouška má písemnou podobu a trvá maximálně 300 minut. 
 
 

 
Matematika 
 
1. Množina reálných čísel a její podmnožiny. Práce se zlomky, procentový počet, práce s kalkulátorem. 
2. Absolutní hodnota reálného čísla. Řešení úloh na absolutní hodnotu. 
3. Intervaly, řešení úloh. 
4. Algebraické výrazy. Práce s mnohočleny, operace. 
5. Algebraické výrazy. Práce s lomenými algebraickými výrazy. Určování smyslu, hodnoty, úpravy. 
6. Algebraické výrazy. Procvičování základních vzorců: (a+b)2, (a-b)2, a2-b2, (a+b)3, (a-b)3, a3+b3, a3-b3 
7. Lineární rovnice. Řešení úloh. Soustavy rovnic. 
8. Lineární nerovnice. Řešení úloh. Soustavy nerovnic. 
9. Kvadratické rovnice. Řešení úloh. 
10. Kvadratické nerovnice. Řešení úloh včetně grafického řešení. 
11. Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem. Věty pro počítání s mocninami. 
12. Odmocniny, věty pro počítání s odmocninami. 
13. Řešení pravoúhlého trojúhelníku, goniometrické funkce ostrého úhlu. Praktické úlohy na pravoúhlý 

trojúhelník. 
14. Aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, řešení úloh. 
15. Základní tělesa – přehled, řešení úloh. Praktické úlohy. 
16. Řešení obecného trojúhelníku. Sinová a kosinová věta. Praktické úlohy. 
17. Jednotková kružnice. Funkce obecného úhlu. Průběh funkce sinus a cosinus v jednotlivých 

kvadrantech. Použití kalkulátoru. 
18. Základy analytické geometrie. Vzdálenost bodů v rovině. Vektory, operace. Základní úlohy na přímku. 
19. Základy kombinatoriky. Permutace, kombinace, variace. Řešení jednoduchých úloh. 
20. Exponenciální a logaritmické funkce. Logaritmy, základní operace. Logaritmování a odlogaritmování 

výrazů. Exponenciální a logaritmické rovnice. 
 
 
 
Základy společenských věd 
 
1. Paměť a učení 
2. Rozvoj osobnosti 
3. Sociální skupiny a komunikace 
4. Rodinné právo 
5. Pracovní poměr 
6. Trestní právo 
7. Stát 
8. Politologie, politika 
9. Volební systém v ČR 
10. Demokracie 
11. Politika a politické subjekty 
12. Mezinárodní organizace 
13. Ústava a zákony 
14. Globalizace, globální problémy, média 
15. Přírodní filozofie 
16. Sofisté, Sokrates, Platón, Aristoteles 
17. Asertivita 



18. Patologické jevy ve společnosti 
19. Státní občanství 
20. Lidská práva, Listina základních práv a svobod 
 
 
 
 

V Chomutově dne 1. 9. 2022 

 

Ing. Jiří Mladý 

 ředitel školy 


