
 

Ekonomika a podnikání  

EKONOMIKA A INFORMATIKA  

 

Maturitní otázky z předmětu Účetnictví 
 

 

1. Účetnictví - podstata a význam účetnictví, funkce účetnictví, vznik účetnictví, právní úprava účetnictví, 

všeobecné účetní zásady, účtové osnovy a směrná účtová osnova pro podnikatele, konstrukce účtové 

osnovy, nejtypičtější vnitropodnikové směrnice, účtový rozvrh, manažerské a finanční účetnictví 

 

2. Účetní dokumentace - účetní záznam, účetní doklady – pojem, daňový doklad, možné členění 

dokladů, náležitosti účetních dokladů, vyhotovování a přezkušování dokladů, opravy účetních dokladů, 

oběh a úschova účetních dokladů, účetní knihy a jejich formy, syntetická a analytická evidence, otevírání 

a uzavírání účetních knih 

 

3. Rozvaha – pojem, druhy rozvahy, struktura a funkce rozvahy, rozvahové položky a změny v rozvaze, 

otevírání a uzavírání rozvahových účtů, počáteční a konečné stavy na účtech, obraty na účtech, účty 

výsledkové, účet 701 a 702, účet zisků a ztrát a vztah k rozvaze 

 

4.  KFM - hotovostní platební styk - charakteristika finančních účtů, oceňování na finančních účtech, 

evidence pokladní hotovosti, doklady při účtování v pokladně, pokladní kniha, pokladní skontro – 

výčetka, nákupy za hotové a jejich účtování, ceniny – pojem, stravenky, nákup a výdej cenin do spotřeby 

– účtování, zálohy poskytnuté zaměstnancům, cestovní příkaz, záloha na služební cestu a vyúčtování 

služební cesty, valutová pokladna 

    

5.  KFM - bezhotovostní platební styk - charakteristika pojmu a doklady používané při bezhot. placení, 

běžný účet, účtování na běžném účtu, výpis z účtu a jeho náležitosti, položky na výpisu z účtu, devizový 

účet, bankovní úvěry, druhy bankovních úvěrů, účetní případy na bankovním úvěru, peníze na cestě, 

kontokorentní účet, platby platebními kartami, kurzovní rozdíly 

 

6. Dlouhodobý majetek - charakteristika dlouhodobého majetku, členění dlouhodobého majetku, 

pořízení dlouhodobého majetku, oceňování dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého 

majetku, evidence DM, odpisování dlouhodobého majetku, daňové a účetní odpisy, analytická evidence 

DHM majetku 

 

7. Pořízení dlouhodobého majetku - možné způsoby pořízení DHM a  DNM, dodavatelským 

způsobem, pořízení vlastní činností, darováním, převodem z osobního užívání do podnikání, vkladem od 

jiné osoby, vedlejší pořizovací náklady u DHM, financování dlouhodobého majetku, inventární karta 

dlouhodobého hmotného majetku 

 

8.  Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - způsoby vyřazení, vyřazení z důvodu prodeje, 

vyřazení z důvodu likvidace z důvodu opotřebení, vyřazení v důsledku manka a škody, vyřazení 

z důvodu darování, vyřazení z důvodu převodem do osobního užívání u OSVČ, prodej materiálu 

z vyřazeného hmotného majetku, dlouhodobý finanční majetek 

 



 
 

9.   Zúčtovací vztahy - charakteristika účtové skupiny 31, charakteristika účtové skupiny 32, 

charakteristika účtové skupiny 34, účtování přijatých záloh, poskytnuté provozní zálohy, doklady a 

účtování, závazky vůči státu, výpočty daní, přiznání a termíny jejich splatnosti, účtování jednotlivých 

přímých a nepřímých daní 

 

10.  Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění - 
mzdová evidence, struktura hrubé mzdy, výpočet záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, náhrady 

mzdy a dávky nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti, sociální a zdravotní pojištění, účtování 

mezd, zvýšení základu daně a vyměřovacího základu pojistného o nepeněžní plnění, zaměstnanec 

nepodepsal prohlášení k dani 

 

11.  Inventarizace majetku a závazků - charakteristika pojmu inventura, charakteristika pojmu 

inventarizace, druhy a četnost inventarizace, inventarizační komise, inventarizační zápis, inventarizace 

pokladní hotovosti a cenin a zaúčtování rozdílů, inventarizace u materiálových zásob, inventarizační 

rozdíly u zásob, inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, řešení inventarizačních 

rozdílů 

 

12.  Zásoby - charakteristika pojmu zásoby, dělení zásob, doklady používané u zásob, syntetické účty, 

účtování způsobem A, účtování způsobem B, oceňování zásob při pořízení i při výdeji zásob do spotřeby, 

účtování všech druhů zásob vlastní výroby, analytická evidence o materiálových zásobách, účtování o 

nákupu zboží, účtování o prodeji zboží 
 

13.  Náklady - vysvětlení pojmu náklad, nákladové účty, rozdíly mezi náklady a výdaji, zásady pro účtování 

nákladů, členění nákladů podle struktury hospodářského výsledku, náklady daňově uznatelné a daňově 

neuznatelné, transformace na daňový základ, časové rozlišení nákladů, vliv nákladů na hospodářský 

výsledek 

 

14.  Výnosy - vysvětlení pojmu výnosy, výnosové účty, rozdíly mezi příjmy a výnosy, časové rozlišení, 

zásady pro účtování výnosů, členění výnosů podle struktury hospodářského výsledku, výnosy a jejich 

vliv na hospodářský výsledek, výnosy daňově uznatelné a neuznatelné, transformace na daňový základ, 

účet zisků a ztrát a souvislost s konečným účtem rozvážným 

 

15.  Zúčtovací vztahy – tuzemsko, zahraničí - charakteristika pojmů, účty 3. účtové třídy, evidence 

pohledávek a závazků, zásada zákazu kompenzace, pohledávky a závazky v cizí měně, kurzové rozdíly, 

účtování kurzových rozdílů, daň z přidané hodnoty, clo, samovyměření DPH 

 

16.  Kapitálové účty - charakteristika 4. účtové třídy, základní kapitál, tvorba a rozdělení zisku, vypořádání 

ztráty, fondy tvořené ze zisku, dlouhodobé cizí zdroje, rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry, účet 

individuálního podnikatele 

 

17.  Účetní uzávěrka a závěrka - účetní uzávěrka, přípravné uzávěrkové operace, doúčtování účetních 

operací k 31. 12., vlastní účetní uzávěrka – úprava účetního výsledku hospodaření před zdaněním na 

daňový základ (transformace), povinnost k dani z příjmu, účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, 

přílohy 

 

 



 
18.  Výsledek hospodaření - vysvětlení pojmu, provozní, finanční, hrubý účetní výsledek a jeho úprava na 

daňový základ, transformace, odčitatelné položky, sleva na dani, výpočet daně z příjmu, zaúčtování 

splatné daně z příjmu, disponibilní zisk, účetní závěrka, rozdělení hospodářského výsledku, rozdělení a 

užití disponibilního zisku, úhrada ztráty 

 

19.  Daňová evidence - charakteristika daňové evidence, podnikání fyzických osob, rozdíl mezi daňovou 

evidencí a účetnictvím, knihy v daňové evidenci, výdaje procentem z příjmu, DPH a zápis do peněžního 

deníku, evidence majetku a závazků, zjištění základu daně z příjmu 

   

20.  Vnitropodnikové účetnictví - charakteristika a úkoly, organizace vnitropodnikového účetnictví, VÚ 

vedené formou analytické evidence k finančnímu účetnictví (jednookruhové), VÚ vedené v samostatném 

účetním okruhu (dvouokruhové), centralizovaná a decentralizovaná forma, účtování nákladů a výnosů 

středisek, vnitropodniková cena, kalkulace a její druhy, kalkulační vzorec, druhy rozpočtů, vazba mezi 

rozpočetnictvím, kalkulacemi a normami  

 


