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Povinná zkouška - seznam témat z účetnictví, ekonomické praxe pro profilovou 

část maturitní zkoušky 

 

1)  Vymezení účetnictví – účetnictví, daňová evidence, předmět a právní úprava.    
       Účetní zásady, účetní doklady – vymezení pojmu účetní doklad, náležitosti    
       účetních dokladů druhy účetních dokladů, oběh účetních dokladů 
 
2)  Daňová soustava – vymezení pojmu daňová soustava, druhy daní, přímé a   
      nepřímé daně, správa daní a jednotlivé daně (zákon o DPH, zákon o dani   
      z příjmů, spotřební daň, daň silniční….) 
 
3)  Daňová evidence – právní vymezení daňové evidence, kdo vede daňovou   
      evidenci, pokladna, ceniny, kniha pohledávek a závazků, peněžní deník,    
      uzavření daňové evidence a zjištění ZD poplatníka 
 
4)  Zásoby – vymezení pojmu zásob, členění zásob, oceňování zásob, evidence  
      zásob, doklady týkající se evidence zásob: příjemka, výdejka, převodky,  
      dodací list, skladní karta 

 
5)  Dlouhodobý majetek – charakteristika a členění DM, odpisy a odpisové  
      skupiny, účetní x daňové odpisy, oprávky, zůstatková cena, inventární karta  
      DM, vyřazování DM, výpočet odpisů (lineární a degresivní) 
 
6)  Pohledávky a závazky – členění, kniha pohledávek a závazků, druhy  
       pohledávek a závazků, pohledávky z obchodního styku, závazky vůči  
       zaměstnancům, FÚ, institucím soc. zabezpečení 

 
7)  Účetnictví – účtový rozvrh, rozvaha a její členění, výsledovka. Pokladna,  
       ceniny a běžný účet – vymezení pojmu pokladna a ceniny, platby     
       v hotovosti, bezhotovostní platby 
 
8)  Zásoby – nedokončená výroba, polotovary vlastní výrovy, výrobky a    
      zboží, vznik nedokončené výroby, polotovarů a výrobků, příjem výrobků na  
      sklad a prodej, příjem a výdej zboží 
 
9)  Účtování nákladů a výnosů – ve finančním účetnictví, časové rozlišení  
       nákladů a výnosů, pravidla účtování výnosů, roční uzávěrka výnosových a  
       nákladových účtů 

 
10)  Podnikatelský úvěr, možnosti a způsoby získání podnikatelského úvěru,  
       požadovaná dokumentace, výběr nejvýhodnějšího úvěru 

 
 
 
 



 

 
 
 
11)  Kapitálové účty – jejich charakteristika, účtování na kapitálových účtech,  
      složky vlastního kapitálu, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, nerozdělený  
      zisk, ztráta z minulých let 
 
12)  Rezervy – tvorba a čerpání rezerv, charakteristika účelu a tvorby rezerv,  
      rezervy zákonné a ostatní, dopad tvorby a čerpání rezerv na výsledek  
      hospodaření a ZD 
 
13)  Zdravotní a sociální pojištění OSVČ – základní a vedlejší činnost, vyměřovací  
      základ, výše měsíčních záloh, přehled příjmů na výdajů pro výpočet roční  
      výše ZP a SP OSVČ. Účtování mezd, vedení mzdové evidence, výpočet   
      mzdy a její zaúčtování, odvody z mezd 
 
14)  Rozvaha – vymezení pojmu rozvaha, členění rozvahy a definice jednotlivých  
      položek, rozpis rozvahy do účtů a základní změny na rozvahových účtech.   
      Výsledovka – vymezení pojmu výsledovka, členění výsledovky,    
      charakteristika jednotlivých účtů tvořících výsledovku, zjišťování HV 
 
15)  Dlouhodobý majetek a oběžný majetek – vymezení pojmů, členění  
      dlouhodobého majetku, jeho definice, členění oběžného majetku a jeho  
      definice. Vlastní zdroje a cizí zdroje – vymezení pojmů, členění vlastních  
      zdrojů a jejich definice, členění cizích zdrojů a jejich definice. 
 
16)  Podnikatelský záměr – obsah podnikatelského záměru, výrobní a finanční  
      plán, harmonogram podnikatelského záměru. Postavení na trhu – analýza  
      silných a slabých stránek podniku, analýza příležitostí a hrozeb 
 
17)  Marketingový plán, způsob a plán prodeje, cenová politika, propagace,  
      výrobní plán, finanční plán, marketingový mix 

 
18)  Trh práce, současná situace na trhu práce, možnosti získávání pracovníků,  
      výběrové řízení a stanovení kritérií. Pracovní smlouva, druhy pracovních   
      smluv, výpověď ze strany zaměstnance a výpověď ze strany zaměstnavatele 
 
19)  Výpočet mzdy – hrubá mzda, superhrubá mzda, čistá mzda, odvody na SP a  
      ZP a odvod zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Výpočet SP a ZP  
      z hrubé mzdy, SP a ZP hrazené zaměstnancem a zaměstnavatelem,  
      nemocenské dávky 

 
20) Daňové přiznání, vymezení pojmu daň z příjmů FO a daň z příjmů PO, sazby  
      daně, zjištění ZD, položky snižující ZD, položky zvyšující ZD, daňové přiznání,  
      termíny daňového přiznání, daň a zálohy na daň. 
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