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Podnikání 64 – 41 – L/51 (2.AN, 3.DN) 

 
 

Forma zkoušky Typ zkoušky Předmět – obsahová 

náplň zkoušky 

Délka zkoušky 

Písemná zkouška z ČJL Povinná zkouška  Písemná práce z ČJL 110 minut 

Ústní zkouška Povinná zkouška Český jazyk a literatura. 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

Písemná zkouška 

z ANJ/NEJ 

Povinná zkouška  Písemná práce 

z ANJ/NEJ 

1. část – 90 minut 

2. část – 90 minut 

Ústní zkouška Povinná zkouška Anglický jazyk 

Německý jazyk 

15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

Ústní zkouška  Povinná zkouška  Ekonomika a účetnictví 

(Ekonomika podniku a 

účetnictví)  

15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

Ústní zkouška  Povinná zkouška  Řízení podniku 

(Marketing, 

Management a Chod 

podniku) 

15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  
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Obchodník 66 – 41 – L/01 (4.A, 5.A) 

 
 

Forma zkoušky Typ zkoušky Předmět – obsahová 

náplň zkoušky 

Délka zkoušky 

Písemná zkouška z ČJL Povinná zkouška  Písemná práce z ČJL 110 minut 

Ústní zkouška Povinná zkouška Český jazyk a literatura. 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

Písemná zkouška z ANJ Povinná zkouška  Písemná práce z ANJ 1. část – 90 minut 

2. část – 90 minut 

Ústní zkouška Povinná zkouška Anglický jazyk 

 

15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

Ústní zkouška Povinná zkouška Marketingový projekt 

uvedení nového výrobku na 

trh 

15 minut příprava  

+ 15 minut obhajoba 

 

Ústní zkouška Povinná zkouška Odborný výcvik 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

 

Ústní zkouška  Povinná zkouška  Ekonomika  

(Ekonomika, Management, 

Marketing)  

15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

Ústní zkouška  Povinná zkouška  Zbožíznalství 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

Ústní zkouška Nepovinná zkouška Občanská nauka 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

Ústní zkouška Nepovinná zkouška 2. cizí jazyk 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 
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Obchodník 66 – 41 – L/01 (4.A - eshop) 

 

Forma zkoušky Typ zkoušky Předmět – obsahová 

náplň zkoušky 

Délka zkoušky 

Písemná zkouška z ČJL Povinná zkouška  Písemná práce z ČJL 110 minut 

Ústní zkouška Povinná zkouška Český jazyk a literatura. 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

Písemná zkouška z ANJ Povinná zkouška  Písemná práce z ANJ 1. část – 90 minut 

2. část – 90 minut 

Ústní zkouška Povinná zkouška Anglický jazyk 

 

15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

Praktická maturitní 

zkouška 

Povinná zkouška E – shop 15 minut příprava  

+ 15 minut obhajoba 

 

Ústní zkouška Povinná zkouška Odborný výcvik 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

 

Ústní zkouška  Povinná zkouška  Ekonomika  

(Ekonomika, Management, 

Marketing)  

15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

Ústní zkouška  Povinná zkouška  Zbožíznalství 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

Ústní zkouška  Nepovinná zkouška  Občanská nauka 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

Ústní zkouška  Nepovinná zkouška  2. cizí jazyk  15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  
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Obchodník 66 – 41 – L/01 (4.A - Technické a informační služby) 

 

Forma zkoušky Typ zkoušky Předmět – obsahová 

náplň zkoušky 

Délka zkoušky 

Písemná zkouška z ČJL Povinná zkouška  Písemná práce z ČJL 110 minut 

Ústní zkouška Povinná zkouška Český jazyk a literatura. 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

Písemná zkouška z ANJ Povinná zkouška  Písemná práce z ANJ 1. část – 90 minut 

2. část – 90 minut 

Ústní zkouška Povinná zkouška Anglický jazyk 

 

15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška 

Praktická maturitní 

zkouška 

Povinná zkouška Odborný výcvik 90 minut 

 

Ústní zkouška  Povinná zkouška  Ekonomika  

(Ekonomika, 

Management, 

Marketing)  

15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

Ústní zkouška  Povinná zkouška  Zbožíznalství 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

Ústní zkouška  Nepovinná zkouška  Občanská nauka 15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

Ústní zkouška  Nepovinná zkouška  2. cizí jazyk  15 minut příprava na 

zkoušku  

+ 15 minut zkouška  

 

 

 


