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Maturitní okruhy z účetnictví pro MZ Jaro 2022
pro třídu 4. A a D4
1. Právní úprava účetnictví podnikatelů, vnitropodniková směrnice pro vedení
účetnictví účetní jednotky.
2. Účetní záznamy
3. Předmět účetnictví, význam účetnictví, požadavky na vedení účetnictví, účetní
období, druhy účtů, princip podvojnosti.
4. Rozvaha
5. Inventarizace majetku a závazků.
6. Účtování materiálu a zboží (způsob A, způsob B) – základní pojmy, účtování
pořízení materiálu a zboží, účtování prodeje materiálu a zboží, inventarizační
rozdíly, účtování uzávěrkových operací ke konci účetního období.
7. Mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu ze závislé činnosti
8. Evidence a účtování peněžních prostředků: hotovostní pokladna – základní pojmy,
účtování. Bankovní účty – základní pojmy, druhy bankovních účtů, účtování na
bankovních účtech, peníze na cestě. Inventarizační rozdíly v pokladně.
9. Krátkodobé cenné papíry – základní pojmy, členění krátkodobých cenných papírů,
účtování u věřitele, účtování u emitenta.
10. Účtování závazků.
11. Účtování pohledávek.
12. Účtování daní, základní pojmy, členění daní, účtování daní.
13. Účtování dlouhodobého hmotného majetku, pořízení DHM, zálohové pořízení
DHM, odpisování, vyřazení DHM.
14. Účtování dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení DNM, zálohové pořízení
DNM, odpisování, vyřazení.
15. Dlouhodobý finanční majetek – základní pojmy, členění DFM, účtování pořízení
DFM, prodej DFM
16. Účetnictví akciové společnosti – charakteristika akciové společnosti, zahajovací
rozvaha, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, podíly na zisku

17. Účtová třída č. 4 – kapitálové účty, dlouhodobé závazky
18. Účetnictví společnosti s ručením omezeným – charakteristika společnosti s ručením
omezeným, zahajovací rozvaha, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, podíly na
zisku.
19. Majetek a závazky v zahraniční měně – účtování na valutové pokladně, devizovém
účtu, kurzové rozdíly, účtování zahraničních závazků a pohledávek, účtování
uzávěrkových operací ke konci účetního období.
20. Zásoby vlastní výroby – pojmy, ocenění, účtování, inventarizační rozdíly. Aktivace.
21. Fyzická osoba (podnikatel): Fyzická osoba, která vede daňovou evidenci x fyzická
osoba, která vede účetnictví. Charakteristika daňové evidence, peněžní deník.
22. Vedení účetnictví plátce DPH – základní pojmy, sazby DPH, výpočet DPH, účtování
DPH.
23. Účtování nákladů – základní pojmy, členění nákladů, účtování na nákladových
účtech, časové rozlišení nákladů.
24. Účtování výnosů – základní pojmy, členění výnosů, účtování na výnosových účtech,
časové rozlišení výnosů.
25. Účetní uzávěrka, uzávěrkové operace, zjištění hospodářského výsledku účetní
jednotky, výpočet daně z příjmu účetní jednotky, účetní závěrka.

