Maturitní témata – ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

1. a) Právní úprava účetnictví
b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy
2. a) Účetní dokumentace
b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené ekonomice
3. a) Inventarizace majetku a závazků, zvláštní případy účtování zásob
b) Hospodářský proces a jeho fáze, výrobní faktory, ekonomický koloběh
4. a) Dlouhodobý majetek – charakteristika, členění, oceňování, pořizování a technické
zhodnocení
b) Trh a tržní mechanismus
5. a) Odpisy a vyřazování dlouhodobého majetku
b) Měnová soustava, vznik a vývoj peněz, zboží a jeho vlastnosti
6. a) Zásoby – rozdělení, oceňování, evidence a účtování
b) Hospodářský cyklus, ekonomická stabilita státu – makroekonomické ukazatele a
hospodářská politika
7. a) Krátkodobý finanční majetek – pokladna, ceniny, bankovní účty a úvěry
b) Podnik – základní článek tržní ekonomiky, právní a organizační formy
8. a) Cenné papíry, účtování o směnkách
b) Živnostenské podnikání
9. a) Zúčtování se zaměstnanci a společníky
b) Investiční činnost podniku - zabezpečování dlouhodobým hmotným majetkem
10. a) Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky z obchodního styku, opravné položky
k pohledávkám, provozní zálohy, závazky v cizí měně a kurzové rozdíly
b) Zásobování a logistika
11. a) Zúčtování daní a dotací
b) Personální činnost podniku
12. a) Účtování daně z přidané hodnoty – sazby, výpočet daňové povinnosti, daňové
doklady, evidence DPH
b) Financování podniku, finanční analýza - zdroje financování, sestavování cash flow,
rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita
13. a) Časové rozlišení nákladů a výdajů, výnosů a příjmů
b) Organizace výrobního procesu - druhy výroby, členění výrobního procesu z hlediska
věcného, časového a prostorového, odpadové hospodářství, kontrola jakosti
14. a) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

b) Daňová soustava – podstata a význam, základní pojmy, příklady daní
15. a) Náklady - charakteristika a účtování, členění nákladů dle různých hledisek,
náklady daňově neuznatelné
b) Daně přímé - základní charakteristiky jednotlivých daní
16. a) Výnosy - charakteristika a účtování, členění
b) Daně nepřímé - základní charakteristiky
17. a) Hospodářský výsledek - struktura, transformace účetního výsledku hospodaření na
daňový základ, výpočet daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti
b) Finanční trhy
18. a) Účetní uzávěrka a závěrka - druhy a rozsah, etapy, uzávěrka účtů v hlavní knize,
obsah a struktura účet.výkazů
b) Systém bankovnictví v ČR
19. a) Daňová evidence příjmů a výdajů - podnikání fyzických osob, účetní knihy, výpočet
základu daně, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím
b) Finanční gramotnost, rozpočet domácnosti, pojišťovnictví
20. a) Rozpočty a kalkulace, vnitropodnikové účetnictví, kalkulační členění nákladů
b) Transformace ekonomiky ČR po r. 1990, makroekonomické ukazatele inflace
a nezaměstnanost
21. a) Aktiva, pasiva a výsledkové účty v účtové osnově, syntetická a analytická evidence
v účetnictví a v daňové evidenci
b) Evropská unie a další mezinárodní organizace

Maturitní příklady k otázkám z ÚČETNICTVÍ a EKONOMIKY
1. Zaúčtujte účetní operace a určete, jaké jsou nutné účetní doklady, aby byla dodržena
zásada průkaznosti vedení účetnictví:
a) podnikatel si vzal z pokladny pro svoji potřebu 5000,-Kč
b) úroky z úvěru placené z našeho účtu
c) roční odpis DHM
d) nákup zboží
e) výdej materiálu do spotřeby
f) hrubé mzdy

2.
a)
b)
c)

Zaúčtujte zjednodušený a běžný daňový doklad, popište, jaké musí mít náležitosti:
FP – za reklamu – cena bez DPH 20.000,-, DPH 21% 4.200,PPD – za prodej zboží, cena včetně DPH 21% 121,- Kč
Popište oběh faktury přijaté

Zaúčtujte:
manko materiálu do normy Kč 10 000,manko zboží nad normu Kč 50 000,přebytek cenin Kč 1 000,zaviněné manko v pokladně Kč 2 000,manko předepsáno zaměstnanci k úhradě v plné výši ............
od blesku byla zapálena budova, celková škoda činila Kč 2 130 000,nárok na náhradu od pojišťovny Kč 2 000 000,pojišťovna poukázala peníze na BÚ v plné výši .............
účetní jednotka obdržela v prosinci FP za nákup materiálu, ale ten nebyl do
konce r.převzat na sklad
i) podnik obdržel materiál, ale k této dodávce do konce účetního období neobdržel FP
3.
a)
b)
c)
d)
d)
e)
f)
g)
h)

4.
a)
b)
c)
d)

Zaúčtujte:
FP – nákup stroje včetně DPH 21% Kč 1.210.000,VPD – přeprava stroje Kč 10.000,- + DPH 21%
Vnitropodniková faktura – montáž stroje Kč 8.000,VÚD – zařazení stroje do užívání

5. a) Vypočítejte a zaúčtujte rovnoměrné i zrychlené odpisy osobního automobilu za
první dva roky, jestliže byl pořízen 17.11.2012 a pořizovací cena činí Kč 600.000,(je zařazen do odpis.sk.2, tj. doba odepisování 5 let, roční odpis.sazba v 1.roce = 11
a v dalších letech 22,25)
b) Zaúčtujte vyřazení automobilu z evidence prodejem, víte-li, že pořizovací cena
činila Kč 500 000,-, dosavadní oprávky Kč 400 000,- a prodejní cena Kč 150 000,-.
Dokladem při prodeji byl pokladní doklad.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zaúčtujte ve variantě A i B:
FP – nákup mouky pro pekárnu včetně DPH 15% Kč 230.000,VPD – přeprava mouky včetně DPH 21% Kč 2.420,příjemka mouky na sklad …………..
výdejka mouky do spotřeby Kč 100.000,VBÚ – úhrada FP za mouku ……………..
Příjem výrobků na sklad Kč 110 000,PD – prodej výrobků Kč 200 000,- + DPH 15%
VÚD – úbytek výrobků 110 000,-

7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Zaúčtujte:
VPD - Nákup pošt.známek za hotové
VÚD - Výdej pošt.známek do spotřeby
PPD - Tržba za zboží v hotovosti
VPD - Zaměstnanci vyplaceno cestovné v hotovosti
VPD – odvod hotovosti na účet
VBÚ – vyúčtování odvodu hotovosti na účet
VBÚ + VÚÚ – banka nám poskytla krátkodobý úvěr
VBÚ – měsíční splátka krátkodobého úvěru
VBÚ – úroky z úvěru
VBÚ – úhrada faktury od odběratele
VBÚ – připsán úrok z běžného účtu

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Účtujte o dlouhodobém finančním majetku:
FP za nákup akcií (s 30% podílem) 2 000 000,- Kč
VPD - Hotově zaplacena provize makléři 24 000,- Kč
VÚD - Zařazení nakoupených akcií do majetku ………. Kč
FV - za prodej akcií - po 5 letech Kč 500 000,VÚD - úbytek těchto akcií Kč 400 000,-

9. Zaúčtujte a vypočítejte:
ZVL: a) hrubé mzdy zaměstnanců Kč 100 000,b) zdravotní pojištění ............
c) sociální pojištění ...............
d) daň z příjmů Kč 9 000,VÚD: e) zdravotní pojištění hrazené firmou ........................
f) sociální pojištění hrazené firmou ........................
VBÚ: g) výplata mezd ......................
h) úhrada sociálního pojištění (za firmu i zaměstnance) .............
i) úhrada zdravotního pojištění (za firmu i zaměstnance) ................
j) úhrada daně z příjmů ......................

10. Zaúčtujte:
a) FV za prodej výrobků vč.DPH 21% 242.000,-Kč
b) VBÚ - Úhrada této faktury na náš běžný účet
c) FV za prodej zboží do zahraničí 1000,-EUR, kurz 26,- Kč
d) VBÚ - Úhrada této faktury na náš běžný účet, kurz 25,-Kč
e) Vyúčtování kurzového rozdílu
f) FP za reklamní služby, cena včetně DPH 21% 12.100,- Kč
g) PPD – přijata záloha na daňové poradenství 10.000,- Kč
h) FV – vyúčtování daňového poradenství 14.000,-Kč
i) Zúčtování přijaté zálohy
j) Doplatek přijatý v hotovosti

11. Zaúčtujte:
a) Předpis daňové povinnosti daně z příjmů právnické osoby Kč 60 000,b) ZVL – předpis daně z příjmů ze závislé činnosti Kč 15 000,c) VÚD – předpis silniční daně Kč 3 600,d) VÚD – nárok na provozní dotaci ze státního rozpočtu Kč 1 500 000,e) VBÚ - úhrada daně z příjmů právnické osoby ………
- úhrada daně z příjmů ze závislé činnosti …….
- úhrada daně silniční ………..
- úhrada dotace ………………

12. Zaúčtujte tyto doklady s DPH v účetnictví i v daňové evidenci:
a) FV - za prodej zboží – celkem vč. DPH 21% Kč 242.000,b) FP - za nákup osobního automobilu Kč 500.000,- cena bez DPH 21%
c) VPD – hotově zaplaceno za reklamu Kč 12.100,- včetně DPH 21%
d) VBÚ – finančním úřadem poukázán nadměrný odpočet DPH

13. a) Nájemce zaplatil pronajímateli nájem za prosinec roku 2012 až v lednu 2013,
platba v hotovosti 20.000,-Kč. Zaúčtujte u nájemce i u pronajímatele oba roky.
b) V r.2012 nevyfakturovaná spotřeba energie 90.000,-Kč,
v r. 2013 - FP za energii z r.2012 – cena včetně DPH 21% 121.000,-Kč

14. Zaúčtujte rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku:
a) příděl do zákonného rezervního fondu
b) na dividendy
c) navýšení základního kapitálu
d) převod zbylé části zisku do dalších let
e) zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

15. Zaúčtujte:
a) FP – za telefonní hovory a internet – cena bez DPH 2.000,- Kč, DPH 21% 420,- Kč
b) VÚD – úbytek prodaného zboží v pořizovacích cenách
c) VPD – nákup benzínu do firemního automobilu
d) VÚD – předpis silniční daně
e) VBÚ – peněžní dar mateřské škole
f) FP – za opravu fasády firemní budovy
g) VPD – v restauraci zaplaceno za oběd s obchodním partnerem
h) VPD – nákup účetního programu za Kč 10.000,-

16.
a)
b)
c)
d)
e)

Zaúčtujte:
Příjemka výrobků na sklad – oceněné ve výši vlastních nákladů výroby
FV za prodej výrobků
VÚD - úbytek výrobků prodejem
PPD – tržba za zboží v hotovosti
FV – za poskytnuté poradenské služby

17. Sestavte účty 702 a 710, zjistěte výsledek hospodaření, znáte-li tyto konečné zůstatky:
022 – Kč 100.000,461 – Kč 100.000,082 20.000,511 30.000,211 –
10.000,518 400.000,221 310.000,521 230.000,411 200.000,602 700.000,331 50.000,662 10.000,Zaúčtujte splatnou daň z příjmů z běžné činnosti

18. Zaúčtujte převod všech účtů na uzávěrkové účty:
a) převod aktivních účtů
b) převod pasivních účtů
c) převod nákladových účtů
d) převod výnosových účtů
e) zisk (ztrátu)
Jak se projeví ve výkazu cash flow – odpisy DHM a zvýšení stavu zásob

19. Zaúčtujte uvedené účetní případy do peněžního deníku:
a) osobní vklad podnikatele do pokladny
b) PPD – prodej zboží za hotové
c) FP – za materiál
d) VBÚ - úhrada této FP za materiál
e) VPD – nákup počítače v ceně 52.000,-Kč
f) VBÚ – přijaté úroky
g) PPD – výběr hotovosti z běžného účtu
h) VPD – vyplaceny mzdy zaměstnancům

20. Podnik plánuje na 2.čtvrtletí výrobu tří druhů stejnorodých výrobků, liší se od sebe
pouze rozměrem. Rozpočtovaná výrobní režie činí 750.000,- Kč, za základní byl
zvolen výrobek B. Určete výrobní režii na každý druh výrobků:
A 12 cm
5.000 ks
B 20 cm 10.000 ks
C 25 cm 1.600 ks
Zaúčtujte předání hotových výrobků na sklad a určete, v jakém ocenění.

21. Zaúčtujte v daňové evidenci i v účetnictví:
a) PPD – výběr hotovosti z účtu
b) VPD – výplata mezd v hotovosti
c) VBÚ – vyúčtování výběru hotovosti
d) MVZL – hrubé mzdy
Určete, o jaké účty se jedná: 081 – Oprávky ke stavbám, 312 – Směnky k inkasu,
322 – Směnky k úhradě, 461 – Dlouhodobý úvěr, 311 - Odběratelé

