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ÚČETNICTVÍ 

Maturitní témata 

pro školní rok 2021-2022  

 

 

1. Právní úprava účetnictví, význam, funkce účetnictví, vymezení účetních jednotek, účetní dokumentace, 

doklady a jejich náležitosti, oběh účetních dokladů, daňové doklady. 

 

2. Majetek firmy, druhy, oceňování, koloběh majetku, zdroje financování firmy, rozvaha, druhy rozvah, 

bilanční princip, příklad operací pro zachování bilančního principu. 

 

3. Účet, druhy účtů, počáteční stavy, obraty, konečné stavy, otevírání a uzavírání účtů, účetní zásady, účtová 

osnova, účetní výkazy, účetní zápisy, účetní dokumentace – účetní knihy, syntetická a analytická evidence, 

přezkušování účetních zápisů, opravy účetních zápisů. 

 

4. Dlouhodobý majetek – charakteristika, druhy, účtování, oceňování, způsoby pořízení majetku,  

evidence, analytická evidence, pronájem DM, dlouhodobé zálohy na nákup majetku. 

 

5. Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku z evidence, technické zhodnocení DM, oprava a údržba DM. 

 

6. Podstata a ekonomický význam odpisů, účetní a daňové odpisy DHM a DNM, oprávky, účetní a daňové 

opravné položky. 

 

7. Účtování zásob způsobem „A“ – druhy zásob, oceňování, doklady, pořízení zásob dodavatelsky, vlastní 

výrobou, účtování zboží, zvířat, provozní zálohy, nevyfakturované dodávky, zásoby na cestě, účtování 

poskytnutých zásob na nákup zásob.   

 

8. Účtování zásob způsobem „A“ – druhy zásob, doklady, inventarizace, inventarizační rozdíly, škody na 

zásobách, náhrady od pojišťovny, slevy na zásobách.  Účtování nedokončené výroby, polotovarů, výrobků. 

Slevy na zásobách.  Prodej zásob, účtování přijatých záloh od odběratele. 

 

9.  Účtování zásob způsobem „B“ – druhy zásob, oceňování, pořízení, zásoby na cestě, nevyfakturované 

dodávky, inventarizační rozdíly, spotřeba, prodej, účtování na konci účetního období, rozdíly a porovnání se 

způsobem A. 

 

10. Finanční účty – charakteristika, pokladna (inventarizace, kursové rozdíly u valutové pokladny), běžný účet 

(kursové rozdíly u devizového účtu), peníze na cestě, ceniny (inventarizace cenin, účtování stravenek), 

krátkodobý úvěr, analytická evidence.    

 

11. Inventarizace majetku a závazků, pojem druhy, postup, účtování inventarizačních rozdílů. Cenné papíry 

majetkové a dlužné, krátkodobé i dlouhodobé – rozdělení, oceňování, účtování o pořízení, prodeji, výnosech z 

CP. 

 

12. Mzdy a zaměstnanci - pojem mzda, struktura hrubé mzdy, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti, účtování mezd, zálohy a ostatní závazky vůči zaměstnancům, mzdová 

evidence. 

 

13. Zúčtovací vztahy - pohledávky – charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění, tuzemské pohledávky, 

zahraniční pohledávky, kurzové rozdíly, účtování o směnkách k inkasu, opravné položky k pohledávkám. 

 

14.  Zúčtovací vztahy - závazky. Charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění, tuzemské závazky z 

obchodního styku, závazky v cizí měně a kurzové rozdíly, další druhy krátkodobých závazků, inventarizace 

závazků. 

 

15. Zúčtování daní a dotací - základní pojmy v oblasti daní, členění daní, daň z příjmů fyzických a právnických 

osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, majetkové daně a dotace. 
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16. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - Charakteristika a členění účtové třídy 4, kapitálové účty a 

dlouhodobé závazky, základní kapitál v různých organizačně právních formách podnikání, kapitálové fondy a 

fondy ze zisku, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, zásady pro tvorbu a čerpání rezerv, úvěry a 

dlouhodobé závazky. 

 

17.  Účtování nákladů a výnosů-charakteristika nákladů a výnosů, zásady účtování, rozdělení nákladů a 

výnosů, nedaňové náklady, časové rozlišení nákladů a výnosů, náklady a výnosy z pohledu zákona o dani z 

příjmu. 

 

18. Časové rozlišení nákladů a výnosů, vnitropodnikové účetnictví- podstata a význam časového rozlišení 

nákladů a výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje příštích 

období, výnosy příštích období, příjmy příštích období), dohadné položky, vnitropodnikové účetnictví. 

 

19. Účetní uzávěrky - zjišťování hospodářského výsledku u právnických osob, zdanění HV, rozdělení HV v 

následujícím roce popř. úhrada ztráty. 

 

20. Daňová evidence – podnikání fyzických osob, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím, obsah a forma 

daňové evidence, doklady a inventarizace. 

 

 

 

 

V Žatci 1. 9. 2021      Ing. Hana Anežka Lýrová, v. r. 

        ředitelka školy 

 

 


