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01.  

Účetní dokumentace. 

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

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

kontrolu správnosti. 

 

02.  

Rozvaha. 

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

rozvahových stavů. 

 

03. 

Účty. Účtová osnova a rozvrh. Účetní zápisy. 

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

Účty syntetické a analytické. Směrná účtová osnova, účtový rozvrh. Obsah účetních zápisů 

Podvojnost a souvztažnost. Dělení účetních zápisů. 

 

04. 

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. 

 

05. 

Druhy zásob, oceňování. 

Druhy zásob. Způsoby pořízení zásob, oceňování zásob na vstupu na sklad. Na který účet budeme 

účtovat všechny složky pořizovací ceny při způsobu A a při způsobu B. Kdy používáme ocenění 

reprodukční cenou a vlastními náklady? Metody FIFO a váženého aritmetického průměru. 

 

06. 

Účtování materiálu - způsob A,B. 

Členění materiálu + příklady z vašeho budoucího povolání. Charakteristika účtování materiálu - 

způsob A i B. Inventarizační rozdíly. Kdy se účtuje tzv. materiál na cestě a nevyfakturované 

dodávky. 

 

07. 

Účtování zboží - způsob A,B. 

Charakteristika účtování zboží - způsob A i B. Inventarizační rozdíly. Kdy se účtuje tzv. zboží na 

cestě a nevyfakturované dodávky. Účtování zboží z dovozu.  

 



08.  

Účtování nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a výrobků způsob A,B. 

Vysvětlete pojmy nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky. Charakteristika účtování 

- způsob A i B. Inventarizační rozdíly. Jste podnikatel, který se rozhoduje zda použije způsob A i B - 

zdůvodněte svou volbu.  

 

09. 

Dlouhodobý majetek. Pořízení. 

Pojem dlouhodobý majetek. Způsoby pořízení. Oceňování DM. Význam účtů 04 - Pořízení 

dlouhodobého majetku.  

 

10.  

Dlouhodobý majetek. Odepisování. 

Pojem dlouhodobý majetku. Účetní odepisování. Odpisový plán. Daňové odpisy - rovnoměrné a 

zrychlené - vazba na výpočet základu daně z příjmů. Neodepisovaný dlouhodobý majetek. 

 

11.  

Dlouhodobý majetek. Vyřazení. 

Pojem dlouhodobý majetek. Způsoby vyřazení. Vazba poskytnutého daru a DPH. 

 

12.  

Zúčtovací vztahy. 

Charakteristika účtů o zúčtovacích vztazích. Pojmy pohledávky a závazky - u každého pojmu uveďte 

konkrétní příklady. Kurzové rozdíly při úhradách pohledávek a závazků. Zúčtování daní a dotací. 

 

13.  

Zúčtování se zaměstnanci. 

Mzdová evidence, obsah a uchovávání mzdových listů. Význam účtů 521 - Mzdové náklady a 522 - 

Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti, 331 - Zaměstnanci a 366 - Závazky ke 

společníkům a členům družstva ze závislé činnosti, 336 - Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení. 

 

14. 

Zúčtování daní a dotací. 

Daňová soustava – daně přímé a nepřímé, jejich vliv na výsledek hospodaření. Význam účtu 343 – 

Daň z přidané hodnoty, 341 – Daň z příjmů. Pokuty a penále hrazené finančnímu úřadu. 

 

15. 

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. 

Charakteristika kapitálových účtů a účtů dlouhodobých závazků. Základní kapitál, fondy kapitálové, 

ze zisku, emisní ážio. Vklady před zápisem a po zapsání do OR. Rozdíl mezi účty 231 a 461? 

 

16. 

Účtování nákladů. 

Členění a klasifikace nákladů. Členění nákladů. Účtování nákladů. Vysvětlete účtování na účtech 

501 a 504 ve vazbě ke zvolenému způsobu účtování zásob, účtování např. služeb u plátců a neplátců 

DPH.  

 

 

 

 



17. 

Účtování výnosů. 

Členění a klasifikace výnosů. Členění výnosů. Účtování výnosů. Vysvětlete účtování na účtech 601 a 

604 u plátců a neplátců DPH.  

 

18. 

Uzavírání a otevírání účetních knih. 

Uzavírání účetních knih. Význam účtů 702, 710, 701, 431. Zjištění daňového základu.  

 

19. 

Účetní závěrka. 

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát (výsledovka), příloha. 

 

20.  

Daňová evidence. 

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

význam průběžných položek. Rozdíl  u plátců a neplátců DPH. 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Zora Vazačová 

 

 

 

  Mgr. Pavel Caitaml 

  ředitel školy 
 

 

 


