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Maturitní témata – technika a ekonomika cestovního ruchu, obor CR 2018/2019 

 

1. Marketing a marketingové prostředí (definice marketingu, koncepce řízení firem, význam 

a kritika marketingu, rozdělení a charakteristika jednotlivých složek marketingového 

prostředí). 

2. Marketing, marketingové prostředí a marketingový informační systém (zdroje informací 

MIS, marketingový výzkum, metody marketingového výzkumu, postup a zásady pro 

sestavení dotazníků, otázky v dotazníku). 

3. Výrobek, cena (definice výrobku, komplexní výrobek, výrobní sortiment , členění 

výrobků, životní cyklus výrobku a jeho etapy, značka výrobku, ochranná známka, vývoj 

výrobku, definice ceny, metody stanovení ceny, změna ceny, formy slev, strategie 

stanovení ceny, cenové triky). 

4. Komunikace a stimulování prodeje, distribuce výrobků (charakteristika jednotlivých 

forem komunikace, distribuce a prodejní cesty, velkoobchod, maloobchod – 

charakteristika, typy). 

5. Pojetí managementu (charakteristika managementu, významy managementu, manažerské 

funkce, manažer, vlastnosti manažera, vznik profese manažera, stupně manažerů, rysy 

manažerské práce, obecné zásady práce manažera, styly řídící práce). 

6. Personální management (plánování, získávání a výběr pracovníků, strukturovaný 

životopis, motivační dopis, přijímací pohovor, assessment centra, vznik pracovního 

poměru, hodnocení pracovníků, odměňování pracovníků, ukončení pracovního poměru, 

vzdělávání pracovníků, evidence pracovníků, BOZP). 

7. Peníze, finanční trhy, cenné papíry (definice, naturální směna, platidla, formy peněz, 

funkce peněz, definice a rozdělení finančního trhu, definice, rozdělení a charakteristika 

jednotlivých druhů cenných papírů). 

8. Bankovnictví (charakteristika bankovní soustavy ČR, ČNB, obchodní banky a jejich 

aktivní a pasivní operace, služby). 

9. Pojišťovny, spoření na penzi, stavební spořitelny (princip pojištění, charakteristika 

jednotlivých druhů pojištění, charakteristika stavebních spořitelen a spoření na penzi). 

10. Daňová soustava ČR – přímé daně (rozdělení daní, charakteristika jednotlivých přímých 

daní – správce daně, předmět daně, základ daně, sazby daně, plátce a poplatník, zdaňovací 

období, daňové přiznání a placení daní). 

11. Daňová soustava ČR – nepřímé daně (rozdělení daní, charakteristika jednotlivých 

nepřímých daní - správce daně, předmět daně, základ daně, sazby daně, poplatník, plátce, 

daňová přiznání, placení daní, daňové doklady). 

12. Závazkové právo (smlouva o zájezdu – definice zájezdu, povinnosti pořadatele, potvrzení 

zájezdu, změna ceny, odstoupení od smlouvy, vady zájezdu, zákon č. 159/99- cestovní 

kancelář a agentura, pojištění záruky – účel pojištění, doklady o pojištění, postup sjednání 

pojištění). 
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