MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ – 4.EP
1. PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ
Definice účetnictví, předmět, funkce účetnictví, právní normy, vymezení účetních jednotek,
povinnost vést účetnictví, kategorizace účetních jednotek, způsoby vedení evidence
podnikatelské činnosti, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova, účtový rozvrh,
syntetické účty, analytické účty, vnitropodnikové směrnice, účetní zásady, organizace
účetnictví, finanční účetnictví, manažerské účetnictví.
2. ÚČETNÍ ZÁZNAMY, ÚČETNÍ DOKLADY, ÚČETNÍ KNIHY, INVENTARIZACE
MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Účetní záznam, účetní písemnosti, účetní doklad, členění účetních dokladů, náležitosti
účetních dokladů, oběh účetních dokladů, vyhotovování účetních dokladů, daňové doklady,
druhy daňových dokladů, účetní zápisy v účetních knihách (druhy účetních knih), formy
účetních knih, opravy účetních záznamů, inventarizace, inventura, postup inventarizace,
přirozené úbytky, druhy inventarizací, opravné položky.
3. ROZVAHA, ÚČET A JEHO PODSTATA, TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ
Rozvaha, rozvahový den, rozvahový stav, rozvahová položka, schéma rozvahy, bilanční
rovnice, druhy rozvahy, funkce rozvahy, struktura rozvahy, změny rozvahových položek,
třídění účtů, podstata a forma účtu, schéma účtu, rozvahové účty, výsledkové účty, podvojný
účetní zápis, souvztažné účty, souvztažné zápisy, otevírání a uzavírání účtů, obrat, syntetická
a analytická evidence.
4. DLOUHODOBÝ MAJETEK, ODPISOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO
MAJETKU
Charakteristika dlouhodobého majetku, členění dlouhodobého majetku, oceňování
dlouhodobého majetku, způsoby pořízení dlouhodobého majetku, analytická evidence,
opravné položky k dlouhodobému majetku, odpis, oprávky, zůstatková cena, účetní a daňové
odpisy, metody účetních odpisů, metody daňových odpisů, odpisy dlouhodobého nehmotného
majetku, technické zhodnocení, účtování technického zhodnocení, způsoby vyřazování
dlouhodobého majetku, způsob vyřazení a zúčtování zůstatkové ceny, vyřazení dlouhodobého
majetku, který se neodepisuje, daňové aspekty zůstatkové ceny vyřazeného majetku,
operativní a finanční leasing.
5. ZÁSOBY MATERIÁLU A ZBOŽÍ
Charakteristické znaky zásob, členění zásob, způsob pořízení zásob materiálu nebo zboží,
oceňování zásob (při pořízení, při jejich výdeji do spotřeby), oceňování zásob zboží při
prodeji, způsoby účtování zásob, nákup zásob ze zahraničí, pořízení zásob z jiného členského
státu EU, pořízení zásob ze zemí mimo EU, analytická evidence k zásobám materiálu,
analytická evidence ke zboží v maloobchodě, účtování o drobném hmotném majetku,
inventarizace zásob, inventarizační rozdíly.
6. ZÁSOBY VLASTNÍ ČINNOSTI, AKTIVACE A ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PŘI
ÚČTOVÁNÍ O MATERIÁLOVÝCH ZÁSOBÁCH
Charakteristika zásob vlastní činnosti, oceňování zásob vlastní činnosti, účtování zásob
vlastní činnosti, aktivace materiálu – materiál vlastní výroby, materiál na cestě,

nevyfakturované dodávky, prodej materiálu, reklamace při dodávkách materiálu, účtování
uznané reklamace, škody na materiálových zásobách, daňová účinnost mank a škod.
7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY
Charakteristika finančních účtů, charakteristické rysy krátkodobého finančního majetku,
pokladna, analytická evidence k účtu pokladna, ceniny, analytická evidence cenin, účtování
stravenek, bankovní účet, krátkodobý úvěr, peníze na cestě, krátkodobý finanční majetek
(oceňování cenných papírů při pořízení a ke konci rozvahového dne), analytická evidence
cenných papírů a podílů.
8. CENNÉ PAPÍRY A SMĚNKY
Charakteristika a členění cenných papírů, zisk plynoucí z cenných papírů, oceňování cenných
papírů k okamžiku pořízení, oceňování cenných papírů k rozvahovému dni, reálná hodnota,
oceňování ekvivalencí (protihodnotou), účtování o majetkových cenných papírech, výnosy
z držby majetkových cenných papírů, prodej majetkových cenných papírů, účtování
o dluhových cenných papírech, charakteristika a výhody směnky, její podoby v účetnictví,
podoby směnky, výhody směnky z pohledu věřitele (majitele), rozdělení směnek podle
způsobu vystavení, směnky k inkasu, eskont směnky, směnky k úhradě.
9. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Charakteristika pohledávek a závazků, pohledávka – definice, závazek – definice, členění
obchodních pohledávek a závazků, tuzemské pohledávky z obchodního styku, eskont směnky,
pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly (při úhradách zahraničních faktur, u neuhrazených
faktur při uzavírání účetních knih), opravné položky k pohledávkám, zákonné opravné
položky, zrušení (čerpání) opravných položek, odpis pohledávky, inventarizace pohledávek,
tuzemské závazky z obchodního styku, zálohy, závazky v cizí měně a kurzové rozdíly (při
úhradách zahraničních faktur, u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih), ostatní
druhy krátkodobých závazků, dlouhodobé závazky a úvěry, inventarizace závazků.
10. MZDY A ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI
Základní pojmy v oblasti mezd (mzda, základní mzda, příplatky, ostatní složky mzdy,
náhrady mzdy, hrubá mzda, čistá mzda, částka k výplatě, superhrubá mzda, náhrady a dávky
nemocenského pojištění při pracovní neschopnosti, pojistné na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění (sazby, minimální, maximální vyměřovací základy), daň z příjmů
ze závislé činnosti, záloha na daň, záloha na daň ze závislé činnosti, slevy na dani, solidární
daň, účtování mezd, ostatní pohledávky a závazky vůči zaměstnancům, mzdová evidence.
11. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI DANÍ, ČLENĚNÍ DANÍ, PŘÍMÉ DANĚ
A POPLATKY
Základní pojmy v oblasti daní (daň, správce daně, plátce daně, poplatník daně, zdaňovací
období, záloha na daň, splatnost daně), členění daní, daň z příjmů právnických osob, výpočet
základu daně a daně z příjmů právnických osob, odložená daň, daň z příjmů fyzických osob,
charakter příjmů fyzických osob, výpočet základu daně a daně z příjmů fyzických osob
(nezdanitelné části a odčitatelné položky), majetkové daně (silniční daň, daň z nemovitých
věcí, daň z nabytí nemovitých věcí), poplatky.

12. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY, NEPŘÍMÉ DANĚ, DOTACE
Charakteristika DPH, plátce daně, sazby DPH, způsob výpočtu DPH, daňové doklady
(vystavení, druhy), účtování DPH, zdaňovací období, režim přenesené daňové povinnosti
(reverse charge), spotřební daně (druhy, plátci, předmět, správce, zdaňovací období),
energetické (ekologické) daně (druhy, správce, sazby, zdaňovací období), dotace
(charakteristika, druhy).
13. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Charakteristika nákladů a výnosů, zásady pro účtování nákladů a výnosů, členění nákladů,
členění výnosů, struktura hospodářského výsledku, části účetního hospodářského výsledku,
transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ, odčitatelné položky od
základu daně, slevy na dani, výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmů, odložená daň,
výsledek hospodaření ve v. o. s., k. s.
14. KAPITÁLOVÉ ÚČTY A PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV
Charakteristika kapitálových účtů, dělení dlouhodobých zdrojů, základní kapitál
v jednotlivých právních formách, zvýšení základního kapitálu, snížení základního kapitálu,
kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, hospodářský výsledek – rozdělení zisku, vypořádání
ztráty, časové rozlišení nákladů a výnosů – charakteristika, časové rozlišení nákladů a výnosů
v užším pojetí (parametry), kdy není nutno používat časové rozlišení, časové rozlišení
nákladů a výnosů v širším pojetí, zákonné rezervy, ostatní rezervy, účtování rezerv.
15. AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Charakteristika akciové společnosti, základní kapitál, založení a. s., emisní kurz, ážio, vznik
a. s., orgány a. s. – dualistický, monistický systém, zvýšení základního kapitálu (způsoby),
snížení základního kapitálu (způsoby), hospodářský výsledek a jeho rozdělení.
16. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Charakteristika s. r. o., základní kapitál, podíly společníků, založení a vznik s. r. o., ručení
s. r. o., společníků, princip omezeného ručení, rezervní fond, orgány společnosti, podíly na
zisku, zahajovací rozvaha, zřizovací výdaje (náklady), vklady do společnosti, půjčky v s. r. o.,
příjmy společníků ve společnosti s. r. o., ukončení účasti společníka s. r. o., naložení
společnosti s. r. o. s volným podílem.
17. FYZICKÁ OSOBA JAKO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT A OSTATNÍ FORMY
PODNIKÁNÍ
Charakteristika fyzických osob, výhody a nevýhody samostatně podnikající fyzické osoby,
zdaňovací podnikající fyzické osoby (druhy příjmů fyzických osob, dílčí základ daně, základ
daně, sazba daně), způsob evidence podnikatelské činnosti, účet individuálního podnikatele –
účet 491 (vznik firmy, zahajovací rozvaha, účetní uzávěrka, začátek následujícího roku),
odměna podnikatele, zdravotní a sociální pojištění podnikatele, vyměřovací základ pro
výpočet zdravotního a sociálního pojištění, výpočet a platba pojistného pro zdravotní
pojištění, výpočet a platba pojistného na sociální zabezpečení, ostatní formy podnikání
(společnost, tichá společnost – charakteristické rysy, veřejná obchodní společnost, komanditní
společnost).

18. DAŇOVÁ EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Podnikání fyzických osob (definice podnikání), výhody samostatně podnikající fyzické osoby,
nevýhody samostatně podnikající osoby, kdy se fyzická osoba stane účetní jednotkou, daňová
evidence příjmů a výdajů, zapisování v deníku příjmů a výdajů (zapisování příjmů, zapisování
výdajů), DPH a její zaznamenání do deníku příjmů a výdajů, zapisování a evidence DPH
u plátců, průběžné položky, kniha pohledávek a závazků, kniha faktur vydaných a přijatých,
ostatní pohledávky a závazky, výpočet základu daně, nepeněžní operace.
19. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Charakteristika a význam účetní závěrky, hlavní cíl účetní závěrky, postup prací při uzavírání
účetních knih – etapy, přípravné práce před účetní závěrkou (činnosti), kontrola správnosti
účetních zápisů, uzávěrka účtů v hlavní knize, charakteristika a obsah účetní závěrky, výkazy
účetní závěrky (druhy, údaje ve výkazech), druhy a rozsah účetní závěrky, povinnost ověření
účetní závěrky auditorem, obsah a struktura účetních výkazů, rozvaha, výkaz zisku a ztrát,
příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, povinnosti
související s účetní závěrkou.
20. VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ, KALKULACE A ROZPOČTY
Charakteristika vnitropodnikového účetnictví, hlavní úkoly vnitropodnikového účetnictví,
organizace vnitropodnikového účetnictví, analytická evidence k finančnímu účetnictví,
charakteristika nákladů, členění nákladů, hospodářská střediska, rozpočty hospodářských
středisek, rozpočtování přímých nákladů, rozpočtování nepřímých nákladů, rozpočtování
výnosů, kalkulace (definice, předmět kalkulace), druhy kalkulací, kalkulační vzorec, způsoby
stanovení nákladů na kalkulační jednici, kalkulace dělením, kalkulace přirážková.
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