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Maturitní otázka č. 11. 

11/ Účtová třída 5 – Náklady v běžném roce. Náklady, členění a účtování nákladů, náklady a výdaje, jejich význam při 

tvorbě daňového základu a zisku. Zaúčtování nákladů jednotlivých účtových skupin. 

 

Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby a opotřebení výrobních faktorů.  

Náklady jsou pro firmu důležité jak z hlediska faktického (bez vynakládání peněz by firma nebyla schopna fungovat, na 

druhou stranu si ale firma výši svých nákladů hlídá), tak z hlediska účetního (výše nákladů přímo ovlivňuje HV a 

zdanění firmy). Od pojmu náklady, které se vždy vztahují k určitým výkonům, je třeba odlišit pojem výdaje = úbytek 

majetku v peněžním vyjádření (odvod hotovosti z pokladny na BÚ) 

 

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 

1) druhové členění – vychází z účtové osnovy = účtová třída 5 – Náklady. 

2) členění pro potřeby zjišťování HV 

a) provozní náklady – vztahují se k běžným činnostem (ú.skup. 50 – 55, např. spotřeba materiálu, cestovné,...) 

b) finanční náklady – souvisejí s finančními operacemi (ú.skup. 56 – 57, např. placené úroky) 

c) mimořádné náklady – vznikají při mimořádných událostech (ú.skup. 58, manka, škody) 

provozní + finanční = náklady na běžnou činnost 

mimořádné = náklady na mimořádnou činnost 

3) členění kalkulační – přímé (jednicové) a nepřímé (režijní). 

4) členění podle místa vzniku a podle odpovědnosti, což umožňuje zjistit, kde byly náklady vynaloženy 

5) členění podle závislosti na objemu výroby: 

a) fixní (stálé): zůstávají zpravidla ve stejné výši při měnícím se objemu výroby 

b) variabilní (proměnlivé): s růstem výroby rostou úměrně (proporcionální), rychleji (progresivní), pomaleji 

(degresivní) 

6) Členění nákladů podle zákona o daních z příjmů: daňově uznatelné (které snižují základ daně) a daňově neuznatelné 

(které ovlivní jen účetní VH). Přehled nejčastějších daňově uznatelných nákladů je uveden v § 24  ZDP, daňově 

neuznatelné pak v § 25 ZDP. U některých účtů budeme zachycovat jen nedaňové náklady, u jiných bude nutné 

použít analytiku pro odlišení daňových a nedaňových nákladů (např. cestovné do limitu a nad limit). 

 

Příklady nedaňových nákladů: 

512 – Cestovné (cestovné nad limit stanovený zákonem), 

513 – Náklady na reprezentaci (pohoštění a občerstvení), 

523 – Odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva (např. odměny členům představenstva a.s.) 

528 – Ostatní sociální náklady (např. příspěvek zaměstnavatele na stravenky nad limit, který je v současné době nad 55 % 

hodnoty stravenky), 

543 – Dary (dary jsou vždy nedaňové, ale mohou být odčitatelnou položkou – při splnění podmínek ZDP) 

545 – Ostatní pokuty a penále (např. od FÚ, zdravotních pojišťoven, živnostenského úřadu, správou soc. zabezp.), 

546 – Odpis pohledávky (pokud nesplňuje podmínky uvedené v ZDP), 

549 – Manka a škody, 569 – Manka a škody na finančním majetku, 582 – Škody (daňově uznatelný je jen rozdíl mezi 

výší manka nebo škody a částkou náhrady od pojišťovny. Výjimkou jsou škody vzniklé v důsledku živelných pohrom a 

škody způsobené neznámým pachatelem podle potvrzení policie, že pachatel je neznámý). 

554, 574, 584 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv  

559, 579, 589 – Tvorba a zúčtování opravných položek 

 

HLAVNÍ ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 

1) Zásada kumulace: náklady a výnosy se sledují narůstajícím způsobem od počátku účetního období. 

2) Zákaz kompenzace: N a V téhož druhu nemůžou být účtovány na jednom účtu (např. 562/662 = NE) 

3) Časová a věcná souvislost: náklady a výnosy se účtují vždy do období, se kterým věcně a časově souvisí. U 

nákladů a výdajů a výnosů a příjmů vztahujících se k příštím obdobím nastává časové rozlišení. 

4) Uzavřenost: do nákladů účetní jednotky nejsou zahrnovány ty, které patří jiným subjektům: 

 

Př.: účtování soukromých telefonních hovorů =  

1) faktura za telefon 6 300 Kč, před zaúčtováním faktury bylo zjištěno, že soukromé hovory činí 840,-. 

518 (5 460,-) / 321 (6 300,-) 

335    (840,-) / 321 (6 300,-) 

2) celková fakturovaná částka 6 300,- byla snížena dodatečně (až po zaúčtování) o 840,-, jež bylo uhrazeno do pokladny 

518/ 321 (6 300,-) 

211/518 (840,-) 

Přírůstek nákladů účtujeme na straně MD, přírůstek výnosů na straně D.  
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Úhrn nákladů a výnosů za celé účetní období se převádí na účet 710 – Účet zisků a ztrát, takže účty 5. a 6. třídy nemají 

konečný zůstatek. 

 

Existence párových účtů: jedná se o pomůcku pro lepší orientaci v 5. a 6. účtové třídě, které se liší jen v první číslici.  

 

Analytická evidence nákladů přihlíží k požadavkům zákona o daních z příjmů (např. účet 512 – Cestovné je rozdělen na 

účty 512/1 – Cestovné do limitu a 512/2 – Cestovné nad limit), další hledisko vyplývá z potřeb vnitropodnikového řízení 

(např. účet 502 – Spotřeba energie se člení na 502/1 – Spotřeba elektr. energie a 502/2 – Spotřeba plynu) 

Do nákladů se účtuje i daň z příjmů, a to v částce daňové povinnosti vypočtené při účetní uzávěrce. 

 

ÚČTY 5. ÚČTOVÉ TŘÍDY - viz účtová osnova  

a) účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy 

- náklady spojené se spotřebou materiálu účet 501 – Spotřeba materiálu (např. nákup časopisů, knih, spotřeba 

pohonných hmot, nezaviněná manka do normy přirozených úbytků,...), a s prodejem zboží účet 504 – Prodané 

zboží (úbytek prodaného zboží v pořizovací ceně, nezaviněná manka do normy přirozených úbytků). 

- také spotřeba energie, páry, plynu, vody ,...  účet 502 – Spotřeba energie 

 

b) účtová skupina 51 – Služby 

- 511 – Opravy a udržování (zahrnují náklady na opravy a udržování dld majetku včetně drobného).  

- 512 – Cestovné (jízdné, stravné, nocležné, ostatní uznávané výdaje, náhrady za použ. vlastního vozidla zam-nce) 

- 513 - Náklady na reprezentaci (spojené s pohoštěním a občerstvením, drobné reklamní předměty označené 

logem firmy s cenou do 500 Kč) 

- 518 - Ostatní služby (spotřeba známek, nájemné, překlady, poštovné a telefonní služby, reklama, přeprava 

výrobků do odbytového skladu, počítačový program – pokud není DNM,...) 

 

c) účtová skupina 52 – Osobní náklady 

- 521 - Mzdové náklady, 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti spojeny se závislou 

činností zaměstnanců a společníků.  

- 523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva (odměny za výkon fcí ve statutárních orgánech 

podnikatelských subjektů)  

- povinnosti spojené s platbami na zdr. poj. a soc. zabezpečení zaměstnanců. Jeho výše má zákonný podklad 524 - 

Zákonné sociální pojištění nebo jako tzv. připojištění může jít nad jeho rámec 525 - Ostatní sociální pojištění 

- 527 - Zákonné sociální náklady – zákonem o daních z příjmů uznávané a 528 - Ostatní sociální náklady 

(závodní stravování, hygienické vybavení pracovišť, bezpečnost a ochrana zdraví při práce,...) 

 

d) účtová skupina 53 – Daně a poplatky 

- 531 - Daň silniční (motorová vozidla určená k podnikání) 

- 532 - Daň z nemovitostí (pozemky a budovy) 

- 538 - Ostatní daně a poplatky (spotřeba kolků, dědictví, darování, převod nemovitostí, styk se soudy, správními 

a místními orgány placený formou poplatků) 

 

e) účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady 

- 541 – Zůstatková cena prodaného DNM a DHM, 542 – Prodaný materiál (spojeny s prodejem některých 

složek majetku účetní jednotky) 

- 543 – Dary (znamenají také úbytek majetku = bezplatné předání peněžních prostředků, dld majetku, zásob, 

přičemž je při účtování třeba přihlížet k daňovým hlediskům = zákon o dani z příjmů) 

- 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení (daňově uznatelné) a 545 – Ostatní pokuty a penále = sankce za 

porušení smluv, vyplývající z OZ, za znečišťování vod a ovzduší,... 

- 546 – Odpis pohledávky (vychází z požadavků zákona o daních z příjmů a týká se např. nedobytných 

pohledávek, pohledávek za zemřelými osobami bez dědice nebo na dědicích nevymahatelných,...) 

- 548 – Ostatní provozní náklady (např. příspěvky zájmovým sdružením, na náhrady zaměstnancům za použití 

vlastního nářadí, demontáž,...) 

- 549 – Manka a škody (např. zaviněné manko, trvalé snížení hodnoty,...) 

 

f) účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů 

- 551 – Odpisy DNM a DHM = v peněžní formě vyjadřován úbytek na dld majetku v důsledku jeho opotřebení 

- 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv = vytváření rezerv podle příslušného zákona o rezervách, 

nejčastěji na opravy DHM od 2. skupiny daňových odpisů 
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- 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv = tvorba dalších rezerv ze zákona o rezervách nevyplývajících, 

pokud se týkají provozní oblasti 

- 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek = vytváření opravných položek, které se vztahují 

k pohledávkám po splnění zákonných podmínek 

- 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek = vyjádření dočasného snížení cen některých složek majetku, 

např. materiálu, zboží, výrobků. 

 

g) účtová skupina 56 – Finanční náklady 

- 561 – Prodané cenné papíry a podíly: ubývají v ceně pořízení, dld fin. majetek, nebo krd cenné papíry a vklady 

- 562 – Úroky = z úvěrů a půjček, i doprovázející některé finanční operace např. eskont směnek 

- 563 – Kurzové ztráty = vznikají při přepočtech devizových pohledávek a závazků v průběhu účetního období i 

na jeho konci z kurzových přepočtů na finančních účtech z cizí měny na Kč. 

- 568 – Ostatní finanční náklady = např. za vedení bankovních účtů, depozitní poplatky,... 

 

h) účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů 

- 574 – Tvorba a zúčtování rezerv = nejčastěji se vytváří rezerva na kurzové ztráty 

- 579 – Tvorba a zúčtování opravných položek = umožňuje na základě výsledků inventarizace dočasné přecenění 

především dld finančního majetku a krd finančního majetku. 

 

i) účtová skupina 58 – Mimořádné náklady 

- vyplývají za nahodilých událostí 

- 581 – Náklady na změnu metody = vyvolávají změny ve způsobu ocenění majetku 

- 582 – Škody = zachycují negativní výsledky inventarizace, tj. úbytky majetku (s výjimkou pokladny a cenin), a 

to nad normy přirozených úbytků a zaviněná manka, také škody, které znamenají částečné nebo úplné fyzické 

znehodnocení majetku. 

- 584 – Tvorba a zúčtování rezerv = má zajistit budoucí výdaje mimořádné povahy, např. na odškodnění 

zaměstnanců při pracovních úrazech 

- 588 – Ostatní mimořádné náklady = např. při významných opravách nákladů minulých účetních období, při 

postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti účetní jednotky. 

- 589 – Tvorba a zúčtování opravných položek = mají vyjádřit dočasné snížení příslušných složek majetku, jde-li 

přitom o vztah k mimořádným nákladům. 

 

j) účtová skupina 59 – Daně z příjmů a převodové účty 

- 591 – 595 – Daně z příjmů = nepředstavuje náklad v užším slova smyslu, protože je zjišťována z rozdílu mezi 

náklady a výnosy. Rozdíl je upravován podle ustanovení zákona o daních z příjmů.  

- 596 – 598 – Převodové účty = složí k převodu provozních i finančních nákladů. Účetní jednotka je používá 

k převodu mezi příslušnými činnostmi (např. z provozních či finančních nákladů do mimořádných) 

z ekonomických nebo opravných důvodů. Protože tyto převody mají charakter korekce, používá se znaménko 

mínus (-). 
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Příklad: 

č. Dokl. Text Částka MD D 

1. VŮD Při inventarizaci byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly: 

a) přirozený úbytek materiálu 

b) manko na zásobách zboží 

 

54 000 

42 000 

 

 

 

 

2. FP Zálohová faktura na předplatné Sbírky zákonů 1 200 ------ ------- 

 VBÚ Zaplacena zálohová faktura na předplatné 1 200   

3. DD Daňový doklad na Sbírku zákonů, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

1 000 

210  

1 210 

------ 

 

------ 

------ 

 

------ 

4. FP Za předplatné Sbírky zákonů, bez daně  

DPH 21 %  

cena celkem 

1 000 

210 

1 210 

 

 

 

5. VÚD Zúčtování zálohy, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

- 1 000 

- 210 

- 1 210 

 

 

 

6. VPD Zaplaceno havarijní pojištění osobního auta na běžné období 12 000   

7. VBÚ Nadaci Pomoc dětem 5 000   

8. VPD Zaplaceno za občerstvení na rautu 14 000   

9. FP Za reklamu v televizi, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

400 000 

84 000 

484 000 

 

 

 

10. FP Za rekvalifikační kurz pro zaměstnance (osvobozeno od DPH),  27 000   

11. VPD Nákup benzínu do služebního auta, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

 1 500 

315 

1 815 

 

 

 

12. FP Za spotřebu vody pro technologické účely, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

9 000 

1 890 

10 890 

 

  

 

13. VÚD Přiznané hrubé mzdy společníkům 

Přiznané odměny členům dozorčí rady 

ZP podniku z mezd společníků a z odměn členům dozorčí rady (9 %) 

SP z mezd společníků 25 % (z odměn členům dozorčí rady se SP neodvádí)  

100 000 

20 000 

10 800 

25 000 

  

14. VÚD Odpis nedobytné pohledávky za odběrateli 150 000   

15. VÚD Předpis silniční daně 41 000   

 


