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MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ 

SOUČÁST PŘEDMĚTU EKONOMIKA 

 

 

1. Účetní doklady 

- význam a druhy účetních dokladů, náležitosti účetních dokladů, vyhotovování 

účetních dokladů, oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování  

2. Majetek podniku a zdroje financování 

- majetek a jeho formy, zdroje financování majetku, inventura majetku a závazků 

3. Účtování na rozvahových a výsledkových účtech 

- rozvaha, obsah, druhy a funkce rozvahy, rozpis rozvahy do účtů, výkaz zisků a ztrát, 

výsledkové účty 

4. Účtování na finančních účtech – pokladna, peníze na cestě 

- vysvětlete postup při účtování na účtech – pokladna a peníze na cestě, 

charakterizujte tyto účty (pokladna, peníze na cestě) a krátkodobý finanční majetek 

5. Účtování na finančních účtech – inventarizační rozdíly, valuty 

- vysvětlete postup při účtování pokladního schodku a přebytku, pokladních příjmů a 

výdajů, kursové rozdíly na valutové pokladně 

6. Účtování na finančních účtech - bankovní účty, úvěry 

- popište bankovní účty a úvěry, vysvětlete postup při účtování na BÚ a úvěrech, 

charakterizujte krátkodobý finanční majetek (KFM) 

7. Účtování na finančních účtech – ceniny 

- charakterizujte ceniny, vysvětlete postup při účtování na účtu ceniny, popište KFM 

8. Účtování na finančních účtech - cenné papíry 

- charakterizujte cenné papíry, jejich oceňování, účtování pořízení a prodeje CP 

9. Účtování zásob materiálu – pořízení 

- účtování materiálu způsobem „A“ a „B“, pořízení materiálu ze zahraničí, materiál na 

cestě, nevyfakturované dodávky, reklamace při dodávkách materiálu 

10. Účtování zásob materiálu – prodej, inventarizační rozdíly 

- prodej materiálu, aktivace materiálu, vnitropodnikové přepravné, inventarizační 

rozdíly a škody na zásobách materiálu 

 



11. Účtování zboží 

- vysvětlete, jak se postupuje při účtování nákupu a prodeje zboží způsobem „A“, 

pořízení zboží ze zahraničí, zboží na cestě, nevyfakturované dodávky, reklamace při 

dodávkách zboží 

12. Účtování dlouhodobého majetku – složení, pořízení 

- vysvětlete jednotlivé složky dlouhodobého majetku (HM, NM, FM), popište 

účtování DM, způsoby pořízení majetku, zálohy na pořízení DHM 

13. Účtování dlouhodobého majetku – oceňování, technické zhodnocení 

- popište oceňování dlouhodobého majetku, vysvětlete a zaúčtujte způsoby oceňování 

dlouhodobého majetku a technické zhodnocení 

14. Účtování dlouhodobého majetku – odpisy, vyřazení 

- odpisování dlouhodobého majetku, popište účetní a daňové odpisy, odpisy zrychlené 

a rovnoměrné, zařazení majetku do odpisových skupin, účtování odpisů, vysvětlete 

způsoby vyřazení majetku a jeho účtování 

15. Účtování  provozních záloh, účet individuálního podnikatele 

- vysvětlete postup při účtování provozních záloh (poskytnuté, přijaté) a na účtu 

individuálního podnikatele 

16. Účtování zúčtovacích vztahů – mzdy 

- vysvětlete postup při účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění, záloha na 

daň z příjmů FO 

17. Účtování zúčtovacích vztahů – daně 

- charakterizujte jednotlivé daně (DPH, daň z příjmů) a vysvětlete postup při jejich 

účtování  

18. Účtování nákladů  

- charakterizujte náklady, popište do jakých skupin se náklady člení, postup                          

při účtování nákladů 

19. Účtování výnosů  

- charakterizujte výnosy, popište do jakých skupin se výnosy člení, postup                            

při účtování výnosů 

20. Účetní uzávěrka 

- Inventarizace, zjištění hospodářského výsledku, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty 
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