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Otázky k ústnímaturitní zkoušce z Účefuictví
školnírok 201612017 pro obor Podnikání 64-41-L/51
Význam a podstata účetnictví

1.

účetnictví,účetníjednotka, účetníobdobí
význam účetnictví
právní úprava účetnictví
povinnost vést účetnictví
základní fu nkc e účetni ctví
finančnía manažerskéúčetnictví
,,

účetnídoklady
účetnídoklady
členěníúčetníchdokladů
druhy účetníchdokladů
požadavky na účetnídoklady
náležitosti účetníchdokladů
oběh účetníchdokladů
opravy účetníchdokladů

J.

Majetek potlniku - Aktiva

pojem aktiva podniku
členěníaktiv
dlouhodob á aktiv a - charakteristika, členění
oběžná aktiva - charakteristika, ělenění
zařazení aktiv do účtovýchtříd

Zďrlje financování majetku podniku - Pasiva
pojem pasiva podniku
členěnípasiv
vlastní zdroje financování majetku podniku
cizí zdroje financování majetku podniku
zaŤazení pasiv do účtovýchtříd

t. Rozvaha, Yýkaz zisků a ztrát
r

ozv aha, aktiva, pasiva, r ozv ahový den, rozvahová položk a, r ozv ahový stav

funkce rozvahy
druhy rozvahy
zmény rozvahových položek v rozyaze
rozpis rozvahy do soustavy účtů
výkaz zisků a ztrát, výnosy, náklady
v záj emný v ztah mezi ro zvahou a v
ýkazem zisku a ztr át
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6.

-

7.

-

Podstata účtu,účetnízápis.v
podstata účtu

druhy účtů
přírůstkya úbýky na účtech
zásady účtování
obraty na účtecha konečnéstaly účtů
rozpis rozvahy do soustavy účtů

(}rganizace účetnictví
rozsah vedení účetnictví
účtováosnova
účtovýrozvrh
postupy úětování
syntetická a analYická evidence
účetnízápisy
účetníknihy

8. Pokladna

-

charakteristika hotovostního platebního styku
rozdíl mezi hotovostním a bezhotovostním platebním stykem
pokladna, pokladní doklady, pokladní kniha
pokladní skontro, inyentarizační rozdily v pokladně, hmotná odpovědnost pokladníka
penize na cestě
valutová pokladna

kurzovnírozdily

9.

-

Běžný účet
charakteristika bezhotovostního platebního styku
rozdíI mezi hotovostním a bezhotovostním platebním stykem
druhy bezhotovostního platebního styku
bankovní účet,druhy účtůevidovaných na běžnémúčtu,výpis z bankovního účtu
peníze na cestě
pííkazk úhradě, příkaz i inkasu
přijaté úroky
bankovní poplatky

10.

Účtování materiálu

-

zařazení materiálu do oběžného majetku podniku
charakteristikamateriálovýchzásob
oceňování materiálu při pořízení
účtovánípořízeni materiálu
oceňovini materiálu při vyskladnění
účtováníprodeje materiálu

ll. Účtovánízboží

-

zaŤazení zbožído oběžného majetku podniku
charakteristika zboži
oceňovánízboži při pořízení
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-

účtovánípoŤízeni
zboží
oceňovánizboží při vyskladnění
účtováníprodeje zboží

12.

Inventarizace

-

pojern inventartzace, účetnístav, skutečný stav,
druhy inventury
termíny inventarizace
typy inventarizačníchrozdílů
manko a jeho účtování
přebýek a jeho účtování

13.

Pořizování dlauhodobého majetku

-

14.

inventrrra ,,,

pojem dlouhodobý majetek
charakteristika dlouhodobého majetku (členění)
způsoby pořízení dlouhodobého majetku a jejich zaíětování
zá|ohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého majetku a jejich zaúčtováni

Opotřebení a vyřazování dlouhotlohého maietku

-

pojem dlouhodobý majetek
charakteristikadlouhodobého majetku (členění)
způsoby vyřazení dlouhodobého majetku a jejich zaúětování
druhy opotřebení dlouhodobého majetku
odpis, oprávky, zůstatková cena
funkce odpisů
výpočet a zaúčtovánídaňových odpisů

15.

Bankovní úr,ěry

-

charakteristika úvěru a úroku z úvěru
typy úvěrů(krátkodobé, dlouhodobé)
možnostiziskáni úvěru od banky
jištěníúvěru
.rypis z úvěrovéhoúčtu
ziskáni a čerpáníbankovních úvěrů
placené úroky zúvěŇ

l6. Účtování a lýpočet mezcl
- mzda ajejí druhy
- zúčtovacíavýplatní listina, mzdové listy
- výpočet mzdy
- výpočetzálohy na daň z přijmu ze závislé činnosti
- výpočet sociálního azdravotního pojištění
- účetnípřípady spojené s účtovánímmzdy
17.

-

l

Sociální a ztlravotní peijištění ze závislé činnosti
charakteristika sociálního pojištění
charakteristika zdravotního pojištění
vyměřovaci záklaďy a sazby sociálního a zdravotního pojištění
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-

výpočetazaúčtování
sociálního azdravotního pojištěníplacené zaměstnancem
výpočet a zaúčtovánísociálního a zdravotního pojištěníplacené zaměstnavatelem za
zaměstnance

příjmu f.vzických osotr ze závislé činnosti
charakteristika daně z příjrnů §,zických osob ze závislé činnosti .
vyměřovacízáklad a sazba daně
výpočet zálohy na daň z příjmůze závisléčinnosti

18. Daň z

-

19.

-

20.

-

ročnízúčtovánidané z příjmůze zéNisléčinnosti
účtovánídaně z příjmůze závislé činnosti
daňové přiznání

Výnosy
výnosy, výnosové účty
rozdíl mezi příjmy a výnosy
členěnívýnosů
zásadypro účtovánívýnosů
převádění výnosových účtůnaúčet
zisku aztrát
časovérozlišení vÝnosů

Náklady
náklady, nákladové účty
rozdil mezi náklady a výdaji
členěnínakladů
zásadypro účtovánínákladů
převádění nákladových účtůnaúčetzisku aztrát
časovérozlišení nákladů

21. Výsledek hospodaření podniku

-

výsledek hospodaření podniku
charakteristika a členěnínákladů a výnosů
typyvýsledkůhospodaření
postup výpočtu výsledku hospodaření ajeho složky
výsledek hospodaření ve schvalovacímřízeni a jeho vypořádání
účtováníýsledku hospodaření podniku

22.účetníuzávěrka
účetníuzávérka ajejivýznam

-

fi.

-

rozdíl mezi účetnízávěrkou a uzávěrkou
uzavření účetníchknih (účetníknihy)
postup prací při uzavirání účetníchknih

Účetnízávěrka
účetnízávěrka ajejívýznam
rozdil mezi účetnízávěrkou a uzávěrkou
druhy účetníchzávérek
náležitosti účetnízávěrky
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-

rozvahoqi den
ýkazy účetnízávěrky

24. Daňová scustava

-

ČR a přímédaně

charakteristika dani adaňové soustavy ČR
principy daňového systému
důchodové daně
majetkové daně

ČR nepřimé'ttaně
"
charakteristika daní a daňové
soustavy ČR

25. Daňová soustava

-

principy daňového systému
univerzální daň
selektivní daň
daně k ochraně životníhoprostředí
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Zpracovala: Ing. Soňa Tošenovská
Zpracovéno dne: 8. zaŤí2016
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