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MATURITNÍ OTÁZKY  

 EKONOMIKA PODNIKU 
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

Třída: PO 2 
 

1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 

 předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, základní ekonomické otázky, potřeby, statky, služby, 

hospodářský proces, výrobní faktory, základní ekonomické systémy 

 

 

2. TRŢNÍ EKONOMIKA A OSTATNÍ EKONOMICKÉ SYSTÉMY 
 transformace ekonomiky ČR, trh, typy trhů, tržní subjekty, zákony trhu, struktura trhu, selhání trhu 

zboží, peníze, ceny a inflace, konkurence 

 

 

3. NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 charakteristika NH, hospodářský cyklus hospodářské a sociální funkce státu, ukazatele úrovně NH, 

šedá a černá ekonomika, hospodářská politika státu, subjekty NH 

 

 

4. PODNIK JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 definice podniku dle obchodního zákoníku, znaky podniku, členění podniků, založení a vznik, obchodní 

rejstřík, zrušení a zánik, jednání jménem podniku, vztahy podniku k okolí, majetková a kapitálová 

výstavba podniku, podnikatel, podnikání 

 

 

5. ŢIVNOSTI 
 definice dle živnostenského zákona, podmínky provozování živností, odpovědný zástupce, rozdělení 

živností, živnosti ohlašovací, živnosti koncesované, živnostenská oprávnění, živnostenský rejstřík, zánik 

živnostenského oprávnění 

 

 

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI  
 charakteristika, členění, charakteristické znaky jednotlivých osobních a kapitálových obchodních 

společností – založení, vznik, řízení, ručení za závazky, dělení zisku a ztráty, obchodní jméno, vklady 

společníků, základní kapitál, orgány společnosti, rezervní fond, zrušení a zánik 

 

 

7. DRUŢSTVA, STÁTNÍ PODNIKY A OSTATNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 
 definice družstva, základní charakteristiky družstva, podnikání státu v ziskovém sektoru, charakteristika 

státního podniku, ostatní právní formy podnikání, tiché společenství, sdružení, holding, joint venture, 

franchising, neziskové organizace – příspěvkové a rozpočtové 

 

 

8. PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU 
 rozdělení podnikových činností, personalistika – pojem, úkoly, cíle, účastníci pracovněprávních vztahů, 

podoby pracovněprávních vztahů, vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, rozvázání 

pracovního poměru 

 

9. HLAVNÍ ČINNOST PODNIKU, ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA 
 rozdělení podnikových činností, výroba, služby, obchod, zásoby, peněžní prostředky, koloběh oběžného 

majetku, zásady racionálního zásobování, plán zásobování, řízení zásob, právní stránka obchodních 

vztahů, logistika 
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10. FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU 
 rozdělení podnikových činností, financování firmy – zdroje – rozdělení , rozvaha, vlastní a cizí kapitál, 

bankovní úvěry, investování firem – rozdělení investic, možnosti investic, formy investování, cíle 

finančního řízení podniku, finanční analýza  

 

 

11. ŘÍZENÍ PODNIKU - MANAGEMENT 
 definice, role managera, styly řízení, managerské funkce sekvenční a průběžné, plánování a druhy 

plánů, organizační struktury, výběr a rozmisťování zaměstnanců, motivace, teorie XY, význam kontroly, 

komunikační schéma, formy komunikace a komunikační kanály 

 

 

12. EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU A ÚČETNICTVÍ  
 kalkulace, základní členění nákladů, účetnictví – funkce, základní účetní pojmy – účetní období, účetní 

doklady, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy, účetní uzávěrka a závěrka, hospodářský výsledek, 

druhy účtů, směrná účtová osnova, účtový rozvrh  

 

 

13. MARKETING A PRODEJNÍ ČINNOST PODNIKU 
 definice, historie, informační systém, segmentace trhu, marketingová strategie, marketingové                                             

prostředí, marketingový výzkum, nástroje marketingového mixu 

 

 

14. DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, PŘÍMÉ DANĚ 
 struktura daňové soustavy v ČR, základní pojmy – plátce, poplatník, daň, základ daně, sazba daně, daně 

důchodové, daně majetkové 

 

 

15. NEPŘÍMÉ DANĚ A OSTATNÍ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU 
 univerzální daň, selektivní daň, daně k ochraně životního prostředí – energetické daně, clo a celní 

politika, sociální a zdravotní pojištění 

 

 

16. FINANČNÍ TRHY I – PENĚŢNÍ TRH  
 struktura finančních trhů, nástroje peněžního trhu, krátkodobé vklady a úvěry, cenné papíry peněžního 

trhu 

 

 

17. FINANČNÍ TRHY II – KAPITÁLOVÝ TRH 
 struktura finančních trhů, nástroje kapitálového trhu, dlouhodobé úvěry, cenné papíry kapitálového 

trhu, deriváty cenných papírů 

 

 

18. BURZY A OSTATNÍ INSTITUCE FINANČNÍCH TRHŮ 
 definice burzy, druhy burz, burzy v ČR, Burza cenných papírů Praha – historie, současnost, orgány 

burzy, členství na burze, index burzy, druhy burzovních obchodů, RM – systém, ostatní instituce 

působící na finančním trhu 

 

 

19. CENNÉ PAPÍRY 
 definice, základní pojmy, členění cenných papírů z různých hledisek, krátkodobé cenné papíry, 

dlouhodobé a střednědobé cenné papíry, deriváty cenných papírů, portfolio 

 

 

20. BANKOVNICTVÍ 
 bankovní systém ČR, centrální banka – základní úkoly a nástroje ČNB, obchodní banky – příjmy, 

operace obchodních bank  

 

Vypracovala: Ing. Milada Harantová                               Schválila: Mgr. Alice Linková 

V Mostě, 31. 3. 2011 
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MATURITNÍ OTÁZKY 

PRÁVO 
školní rok 2011/2012 

TŘÍDA PO2 

 

 
 

 

1. Základní právní pojmy I. 
 právo, právní stát, právní řád, zákonnost a právní vědomí, rozdělení práva podle právních odvětví, 

prameny práva, právní systémy 

 

2. Základní právní pojmy II. 
 právní normy, právní předpisy, právní vztahy, právní skutečnosti, právní úkony, realizace a aplikace 

práva 

 

3. Ústava a ústavní právo 
 definice, prameny ústavního práva, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní 

úřad, ČNB, územní samospráva 

 

4. Občanské právo I. – obecně 
 pojem a prameny občanského práv, úkoly, předmět, zásady, členění, subjekty, právní pojetí věcí a 

majetek 

 

5. Občanské právo hmotné II. – práva věcná, právo dědické 
 právo vlastnické, spoluvlastnictví, držba, věcná práva k věcem cizím, dědění ze závěti, dědění ze 

zákona 

 

6. Občanské právo hmotné III. – práva závazková, práva osobnostní a na ochranu 

osobnosti 
 vznik závazků, změna závazků, zajištění závazků, zánik závazků, odpovědnost za vady, smluvní typy, 

odpovědnost za škodu, právo a ochranu osobnosti, autorské právo, práva průmyslová 

 

7. Občanské právo procesní IV.  
 účastníci a osoby zúčastněné, zahájení řízení, průběh řízení, dokazování, rozhodnutí, náklady řízení, 

opravné prostředky 

 

8. Obchodní právo I. – obecně 
 pojem a prameny obchodního práva, podnikání, podnikatel, podnik, obchodní rejstřík, hospodářská 

soutěž, nekalá soutěž 

 

9. Obchodní právo II. – obchodní osobní společnosti 
 rozdělení, založení a vznik, společníci, ručení za závazky, základní kapitál, rezervní fond, orgány 

společnosti, zrušení a zánik společnosti 

 

10. Obchodní právo III. – obchodní kapitálové společnosti 
 rozdělení, založení a vznik, společníci, ručení za závazky, základní kapitál, rezervní fond, orgány 

společnosti, zrušení a zánik společnosti 

 

11. Obchodní právo IV. – druţstvo a státní podnik 
 založení a vznik, společníci, ručení za závazky, základní kapitál, rezervní fond, orgány společnosti, 

zrušení a zánik společnosti 

 

12. Ţivnostenské právo 
 pojem a prameny živnostenského práva, rozdělení živností, provozování živností, živnostenská správa 

 

13. Pracovní právo I. 
 pojem a prameny pracovního práva, právo na zaměstnání, právo na práci, účastníci pracovněprávních 

vztahů, druhy, vznik a změny pracovního poměru 
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14. Pracovní právo II. – zánik pracovního poměru  
 rozvázání a ukončení pracovního poměru právními úkony a událostmi, neplatné rozvázání pracovního 

poměru, pracovní posudky, potvrzení o zaměstnání, odstupné 

 

15. Pracovní právo III. – pracovní doba, dovolená 
 pracovní doba, délka pracovní doby, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, práce přes čas, 

dovolená, druhy dovolené, mzda, náhrady mzdy 

 

16. Pracovní právo IV. – práce konané mimo pracovní poměr, odpovědnost za škody 
 dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, odpovědnost zaměstnance za škody, bezpečnost 

a ochrana zdraví, péče o zaměstnance  

 

17. Rodinné právo 
 pojem a prameny rodinného práva, manželství, rodina, příbuzenství, vztahy mezi rodiči a dětmi, 

rodičovská zodpovědnost, náhradní výchova, sociálně právní ochrana dětí, vyživovací povinnost 

 

18. Trestní právo 
 rozdělení, pojem a prameny trestního práva, trestný čin, tresty a ochranná opatření, základní zásady 

trestního řízení, subjekty trestního řízení, stadia trestního řízení, rozhodnutí a opravné prostředky 

 

19. Finanční právo 
 pojem a prameny finančního práva, rozdělení, rozpočtové právo, daňové právo, měnové právo, orgány 

finanční správy, ČNB 

 

20. Správní právo  
 pojem a prameny správního práva, územněsprávní členění, obce, kraje, přestupky, správní řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mostě, 31. 3. 2011 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Milada Harantová                                                         Schválila: Mgr. Alice Linková 

 


