
Okruhy k     maturitní zkoušce z     Restauračního a hotelového provozu  

Potraviny a výživa:
Základní živiny – bílkoviny, tuky, sacharidy – význam pro lidský organismus, 
rozdělení.
Luštěniny – druhy, složení, stravitelnost, použití.
Zelenina – složení, rozdělení, konzervování, použití.
Pivo – suroviny k výrobě, výroba piva, druhy piva.
Víno – výroba, druhy vín.
Líh – suroviny k výrobě, výroba. Lihoviny – dělení, druhy, suroviny k výrobě. 
Diferencované stravování.

Technologie:
Přílohy – rozdělení a příprava.
Omáčky – rozdělení a příprava.
Bezmasá jídla – druhy a charakteristika pokrmů.
Hovězí maso – charakteristika, části masa, použití v kuchyni – příprava pokrmů.
Jídla na objednávku z hovězího a telecího masa – části masa, charakteristika 
pokrmů.
Vepřové maso – charakteristika, části masa, použití v kuchyni – příprava 
pokrmů.
Jídla na objednávku z vepřového masa – části masa, charakteristika pokrmů. 
Drůbeží maso – charakteristika, použití v kuchyni, příprava pokrmů.
Ryby – charakteristika, použití v kuchyni, příprava pokrmů.
Pokrmy studené kuchyně.
Příprava moučníků – technologické postupy.

Stolničení:
Inventář a zařízení na úseku obsluhy – rozdělení, druhy, použití, ošetřování.
Gastronomická pravidla – pojem, druhy a náležitosti jídelních lístků, pořadí jídel
a nápojů podle gastronomických pravidel.
Gastronomická pravidla pro sestavování menu – pořadí jídel a nápojů, konečný 
vzhled menu, ohledy na strávníka.
Snídaně – rozdělení, význam, podávání jednotlivých snídaní.



Polévky – význam, rozdělení, podávání jednotlivých druhů při jednoduché i 
složité obsluze.
Míšené nápoje. 
Podávání hlavních chodů a příloh při jednoduché a složité obsluze, inventář.
Kavárny – druhy, zařízení, způsob obsluhy, základní druhy káv. 
Vinárny – druhy a zařízení. Vinný sklep – druhy, požadavky, údržba, ošetřování 
vín.
Bankety.
Slavnostní hostiny s nabídkovými stoly – recepce, raut. 

Hotelový a restaurační provoz
Ubytovacích zařízení – dělení, charakteristika.

Ekonomika:
 Tržní ekonomika a zákony trhu.
 Národní hospodářství, hospodářská politika.
 Kapitálový trh.
 Obchodní společnosti.
 Podnikání podle živnostenského zákona.
 Pracovně právní vztahy.
 Marketing, podnikatelské koncepce, marketingový výzkum, marketingový mix.
 Majetek podniku.
 Zásoby.
 Financování.
 Náklady, výnosy.
 Cena a cenová politika.
 Sociální a zdravotní pojištění.
 Bankovnictví.
 Vkladové, úvěrové a ostatní služby bank.
 Pojišťovnictví.
 Daňová soustava, přímé a nepřímé daně.
 Odměňování pracovníků.



Účetnictví:
 Účetní systémy zákon o účetnictví.
 Inventarizace majetku a závazků.
 Účetní dokumentace.
 Daňová evidence.
 Podvojné účetnictví, účet.
 Účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy.
 Základní účtování peněžních prostředků – hotovost, vkladové účty.
 Dlouhodobý majetek, účtování.
 Zásoby materiálu, zboží.
 Zúčtovací vztahy z obchodního styku, se zaměstnanci.
 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
 Náklady, výnosy.


