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Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky 

Předmět: účetnictví  
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Třída 2. N  

Obor:  64-41-L/51  Podnikání                                                     

školní rok 2022 – 2023 
 

 

1. Účetnictví, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím 

Účetnictví – vysvětlení pojmu, právní úprava, zásady vedení účetnictví, rozdíly 

mezi účetnictvím a daňovou evidencí 

 

2. Rozvaha 

Podstata, funkce, struktura, rozpis rozvahy do účtů, změny rozvahových položek 

 

3. Účet, třídění účtů, obraty a zůstatky na účtech, podvojný účetní zápis 

Účet – podstata, forma, třídění účtů, obraty a zůstatky na účtech, podvojný účetní 

zápis 

 

4. Pokladna, pokladní kniha 

Hotovostní placení, pokladna, příjmové a výdajové pokladní doklady, pokladní 

kniha, inventarizace pokladní hotovosti, účtování 

 

5. Bezhotovostní placení, bankovní účet 

Bezhotovostní placení, běžný účet, výpis z běžného účtu, bankovní úroky a 

poplatky, účtování 

 

6. Peníze na cestě, ceniny, krátkodobé úvěry 

Peníze na cestě – podstata, účtování, ceniny – podstata, účtování, krátkodobé 

bankovní úvěry – podstata, čerpání, výpisy, účtování 

 

7. Syntetická a analytická evidence 

Syntetická a analytická evidence – podstata, hlediska pro tvorbu analytické 

evidence, vztah mezi syntetickou a analytickou evidencí, účtování  

  

8. Základní účtování materiálu 

Vymezení zásob materiálu, evidence zásob materiálu - doklady, oceňování 

nakoupených zásob, účtování způsobem A 

 

9. Základní účtování dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek, jeho evidence, oceňování při pořízení 

dodavatelským způsobem, účtování pořízení nákupem 

 

10. Opotřebení dlouhodobého hmotného majetku 

Odpis, oprávky, zůstatková cena, odpisy účetní, odpisy daňové, rovnoměrný a 

zrychlený způsob odpisování, účtování 

 

11. Základní účtování zboží 

Pojem zboží, účtování nákupu a prodeje zboží, obchodní marže 
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12. Základní účtování mezd 

Mzda, daň z přijmu fyzických osob, zdravotní a sociální pojištění placené 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, účtování 

 

13. Mzda a její složky, výpočet mzdy 

Mzda, hrubá mzda a její složky, čistá mzda, částka k výplatě, výplata mzdy 

 

14. Účty výsledkové 

Charakteristika výsledkových účtů, jejich rozdělení, účtování nákladů a výnosů, 

hospodářský výsledek, účet zisků a ztrát 

 

15. Daň z přidané hodnoty a její účtování 

Podstata DPH, plátce, sazby, způsob výpočtu, účtování 

 

16. Účtová třída 4, dlouhodobý bankovní úvěr, účtování individuálního 

podnikatele 

Účtová třída 4 – vlastní a cizí zdroje, dlouhodobý bankovní úvěr – čerpání, 

splácení, výpisy, účtování individuálního podnikatele, účtování 

 

17. Přezkušování správnosti účetních zápisů, inventarizace 

Přezkušování správnosti účetních zápisů, inventarizace a její fáze, účtování 

inventarizačních rozdílů 

 

18. Účetní uzávěrka a závěrka 

Účetní uzávěrka – podstata, operace spojené s účetní uzávěrkou, účtování, účetní 

závěrka 

 

19. Daňová evidence – charakteristika, příjmy výdaje, průběžné položky 

Daňová evidence – podstata, příjmy a výdaje a jejich rozdělení, průběžné 

položky 

 

20. Daňová evidence – deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků 

Daňová evidence – struktura daňové evidence, deník příjmů a výdajů, kniha 

pohledávek a závazků  

 

 

Předkládá: Ing. Marie Brhelová   

   

Schválil dne 26. 9. 2022     RNDr. Petr Koiš, PhD. 

         ředitel školy                                                                                                     
                                                                 


