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TÉMATA 
 

 

 

 

1. a) Podstata a význam účetnictví, jeho funkce, způsoby vedení evidence podnikatelské   

          činnosti 

  b) Účtování pořízení materiálu z dovozu (mimo zemí EU) – příklad 

 

2. a) Účetní doklady, jejich náležitosti, rozdělení a oběh účetních dokladů 

b) Účtování pořízení dlouhodobého hmotného majetku – příklad 

        

3. a) Oceňování dlouhodobého majetku, jeho odpisování, výpočty a účtování odpisů 

b) Účtování pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – příklad 

 

4. a) Majetek podniku a zdroje jeho financování 

b) Výpočet odpisů a zůstatkové ceny dlouhodobého majetku – příklad 

 

5. a) Dlouhodobý majetek, jeho charakteristika a členění 

b) Účtování bankovních úvěrů – příklad 

 

6. a) Výsledkové účty, účtování nákladů a výnosů, účet 710 – Účet zisků a ztrát 

b) Účtování zboží způsobem A – příklad 

 

7. a) Rozvaha, změny v rozvaze 

b) Účtování na bankovních účtech – příklad 

 

8. a) Mzdy a zaměstnanci 

b) Účtování materiálu způsobem A – příklad 

 

 

 



 

9. a) Účet, jeho druhy, podvojnost, souvztažnost, obraty a zůstatky účtů, 

    účet 701 – Počáteční účet rozvažný a účet 702 – Konečný účet rozvažný 

b) Účtování vyřazení dlouhodobého majetku likvidací – příklad 

 

10. a) Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku, jejich účtování 

b) Účtování nákladů a výnosů – příklad 

 

11. a) Charakteristika účtové třídy 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé    

          bankovní úvěry 

 b) Účtování prodeje dlouhodobého majetku – příklad 

 

12. a) Účetní zápisy a účetní knihy, deník, hlavní kniha, syntetická a analytická evidence 

b) Sestavení účtu 702 – Konečný účet rozvažný – příklad 

 

13. a) Opravy účetních zápisů, přezkoušení správnosti účetních zápisů, předvaha 

b) Účtování pohledávek za zaměstnanci – příklad 

 

14. a) Inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů 

b) Pořízení dlouhodobého majetku ze zahraničí (mimo zemí EU) – příklad 

 

15. a) Charakteristika účtové třídy 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

b) Oceňování zásob, metody cenové evidence zásob stejného druhu – příklad 

 

      16. a) Zvláštní případy při účtování materiálových zásob – prodej materiálu, materiál  

   na cestě, nevyfakturované dodávky, materiál vlastní výroby, škody na materiálu 

b) Účtování materiálu způsobem B – příklad 

 

17. a) Zásoby vlastní výroby – charakteristika, účtování 

b) Účtování vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku manka – příklad 

 

18. a) Účtové osnovy, účtová osnova pro podnikatele, účtový rozvrh 

b) Účtování materiálu na cestě a nevyfakturovaných dodávek – příklad 

 

19. a) Účtování materiálu způsobem A a způsobem B 

b) Zúčtování se zaměstnanci – příklad 

 

20. a) Náklady a výnosy, jejich členění 

b) Účtování pořízení a prodeje zboží z dovozu (mimo zemí EU) – příklad 

 

       21. a) Účetní uzávěrka a účetní závěrka 

 b) Účtování zásob vlastní výroby – příklad 

 

22. a) Způsoby pořízení dlouhodobého majetku, jejich účtování 

b) Účtování vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku škody – příklad 

 

23. a) Daňová soustava, účtování daně z přidané hodnoty 

b) Účtová skupina 21 – Peníze, účtování peněz v pokladně a cenin – příklad 

 

 



      24. a) Hotovostní a bezhotovostní platební styk, druhy bankovních účtů, způsoby  

    provádění bezhotovostního platebního styku 

b) Sestavení účtu 710 – Účet zisků a ztrát – příklad 

 

25. a) Charakteristika účtové třídy 1 – Zásoby, rozdělení a oceňování zásob 

b) Účtování materiálu vlastní výroby a prodeje materiálu – příklad 
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