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1. Účetní dokumentace 

Účetní doklady, jejich náležitosti, druhy. Rozdíl mezi hospodářskou operací a účetním 

případem. Opravy účetních dokladů. Členění účetních dokladů podle jednotlivých 

hledisek. Oběh účetních dokladů. Způsoby číslování, kdo provádí věcnou a formální 

kontrolu správnosti. Na libovolně zvoleném účetním dokladu předveďte znalost 

povinných náležitostí. Pojem předkontace, archivace a skartace. 

2. Daňová evidence 

Kdo může vést daňovou evidenci? Zásady vedení přehledu příjmů a výdajů, minimální 

členění přehledu příjmů a výdajů, význam průběžných položek – vazba na účetní doklad. 

Rozdíl vedení přehledu příjmů a výdajů  plátce a neplátce  DPH. Jaké doklady se evidují 

v knize pohledávek a závazků? 

3. Rozvaha 

Majetek podniku a jeho zdroje financování. Druhy rozvah, funkce. Rozvahový okamžik. 

Členění aktiv a pasív. Změny rozvahových stavů. 

4. Účet, účtová osnova a rozvrh 

Význam účtu, členění účtů a jejich význam - rozvahové (A,P), výsledkové (N,V), 

podrozvahové, syntetické a analytické. Počáteční stav, přírůstky, úbytky, konečný 

zůstatek, obrat. Druhy účtových osnov, směrná účtová osnova, účtový rozvrh – kdo, kdy 

sestavuje a schvaluje. Charakterizujte účtové třídy, jaké druhy účtů obsahují. Jaký je 

vztah mezi účtovými třídami č. 5, 6 a 7?. 

5. Účetní zápisy a účetní knihy 

Co obsahují účetní zápisy? Dělení účetních zápisů. Vysvětlete pojmy podvojnost a 

souvztažnost. Opravy účetních zápisů. Účetní knihy - deník, hlavní kniha, knihy 

analytické evidence. K čemu slouží předvaha? 

6. Účtování na finančních účtech 

Charakteristika finančních účtů - třída 2. Nejdůležitější účty - 211, 213, 221,231, 251 - 

názvy a náplň. Podrobně vysvětlete význam účtu peníze na cestě. K čemu jej přirovnáte 

v daňové evidenci? 

7. Účtování zásob materiálu - způsob A, B 

Druhy zásob. Pojem materiál, členění materiálu. Způsoby pořízení, oceňování na vstupu 

na sklad. Na který účet budeme účtovat všechny složky pořizovací ceny při způsobu A a 

při způsobu B. Účtování dokladů při pořízení u zp. A, B. Kdy používáme ocenění 

reprodukční cenou a vlastními náklady? Metody FIFO a váženého aritmetického 

průměru. Inventarizace materiálu – normy přirozených úbytků. Zásoby koncem roku – 

materiál na cestě a nevyfakturované dodávky. Jak účtujeme vnitropodnikovou dopravu 

od roku 2016? 

8. Účtování zásob zboží - způsob A, B 

Vysvětlete rozdílné pojmy materiál a zboží. Charakteristika účtování zboží - způsob A i 

B. Význam účtů pořízení. Účtování dokladů při pořízení u zp. A, B. Inventarizace zboží 

– vznik inventarizačních rozdílů. Kdy se účtuje tzv. zboží na cestě a nevyfakturované 

dodávky. Účtování zboží z dovozu. Účtování zboží při prodeji. 



9. Účtování zásob vytvořených vlastní činností A, B 

Vysvětlete pojmy nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky. Ocenění 

zásob vytvořených vlastní činností. Charakteristika účtování - způsob A i B. 

Inventarizační rozdíly. Zdůvodněte volbu způsobu účtování zásob jako podnikatel. 

Vysvětlete význam skupiny 58 od roku 2016. 

10. Dlouhodobý majetek – pořízení, opotřebení 

Pojem dlouhodobý majetek. Členění. Způsoby pořízení. Oceňování. Význam účtů 

skupiny 04 - Pořízení dlouhodobého majetku. Opotřebení dlouhodobého majetku, 

odpisy, oprávky. Vnitropodniková přeprava od roku 2016. 

11. Dlouhodobý majetek – odepisování, vyřazení 

Pojem dlouhodobý majetek. Účetní a daňové odepisování – rovnoměrný a zrychlený 

způsob. Příklady neodepisovaného dlouhodobého majetku – příčina? Pojmy odpisy, 

oprávky, zůstatková cena. Do jaké výše se dlouhodobý majetek odepisuje? Důvody 

vyřazení dlouhodobého majetku a zaúčtování v nákladech. 

12. Zúčtovací vztahy 

Charakteristika účtů 3.účtové třídy. Pojmy pohledávky a závazky - uveďte konkrétní 

příklady. Zálohy přijaté a poskytnuté. Kurzové rozdíly při úhradách pohledávek a 

závazků. Zúčtování přímých a nepřímých daní. 

13. Zúčtování se zaměstnanci 

Mzdová evidence, obsah a uchovávání mzdových listů. Význam účtů 521 - Mzdové 

náklady a 522 - Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti, 331 - 

Zaměstnanci a 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti, 336 

- Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Postup výpočtu 

mzdy. 

14. Zúčtování daní 

Daňová soustava – daně přímé a nepřímé, vliv daní na výsledek hospodaření 

prostřednictvím nákladů. Význam účtu 343 – Daň z přidané hodnoty, 341 – Daň 

z příjmů. Kdo používá účet 342? Smluvní a nesmluvní pokuty a penále podnikatele. 

15. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

Charakteristika kapitálových účtů a účtů dlouhodobých závazků. Základní kapitál, 

zvýšení a snížení základního kapitálu, emisní ážio. Vklady před zápisem a po zápisu do 

OR. Zahajovací rozvaha. Kdy začíná podnikatel účtovat? Který účet sestaví po 

zahajovací rozvaze? Kdy budete účtovat bankovní úvěr na účet 231 a kdy na 461? 

16. Účtování nákladů 

Charakteristika a členění nákladů. Čím se liší náklad od výdaje. Účtování nákladů. 

Vysvětlete účtování na účtech 501 a 504 ve vazbě ke zvolenému způsobu účtování zásob, 

účtování např. služeb u plátců a neplátců DPH. Uveďte příklady daňově uznatelných a 

neuznatelných nákladů. Jak rozumíte pojmům – aktivace, změna stavu 

vnitropodnikových zásob - vazba na zvolený způsob účtování zásob A, B od roku 2016? 

17. Účtování výnosů 

Charakteristika a členění výnosů. Účtování výnosů. Vysvětlete účtování na účtech 601, 

602 a 604 u plátců a neplátců DPH. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení při prodeji. Význam účtů 662 a 663. 



 

18. Výsledek hospodaření, uzavírání a otevírání účetních knih, účetní závěrka 

Výsledek hospodaření - zisk, ztráta. Rozdělení výsledku hospodaření - provozní, 

finanční. Zjištění daňového základu v účetnictví a v daňové evidenci. Jak účtujeme na 

účtech 431, 428, 429. Význam účtů 701, 702 a 710. Účetní uzávěrka a závěrka. Obsah 

výkazů účetní závěrky - rozvaha, výkaz zisku a ztráty (výsledovka), příloha a cash flow. 

19. Oceňování majetku a závazků 

Členění majetku podnikatele. Charakterizujte ocenění majetku v závislosti na způsobu 

pořízení. Oceňování majetku a závazků – dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný, 

finanční, zásoby nakupované, vytvořené vlastní činností, peněžní prostředky v pokladně, 

na bankovním účtu, pohledávky a závazky. 

20. Inventarizace majetku a závazků 

Pojem inventarizace, inventura. Způsoby provedení inventarizace u jednotlivých složek 

majetku – inventarizační rozdíly, zaúčtování rozdílů. Uveďte některé příčiny 

inventarizace. 
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