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Maturitní otázka č. 12. 

 

12/ Účtová třída 6 – Výnosy v běžném období. Výnosy, členění a účtování výnosů, tržby hotově a převodem, výnosy a 

příjmy, jejich význam při tvorbě zisku. Zaúčtování výnosů jednotlivých účtových skupin. 

 

Výnosy: peněžní vyjádření výkonů (výrobků, prací a služeb), které v případě prodeje znamenají tržbu. 

Příjmy: přírůstek peněžních prostředků. Např. úhrada od odběratele za prodané výrobky na běžný účet je příjmem, 

zatímco tržba je výnosem. 

 

ČLENĚNÍ VÝNOSŮ - účtová třída 6 – Výnosy, přírůstky na straně D 

1) pro potřeby zjišťování HV: 

a) provozní výnosy – plynou z běžné činnosti účetní jednotky (ú.skup. 60 – 65, např. tržby za zboží) 

b) finanční výnosy – jsou výsledkem finančních operací (ú.skup. 66 – 67, např. přijaté úroky, kurzové zisky) 

c) mimořádné výnosy – spojeny s mimořádnými událostmi (ú.skup. 68, přebytky majetku) 

provozní + finanční = výnosy z běžné činnosti 

mimořádné = výnosy z mimořádné činnosti 

2) podle výkonů – aby V mohly být přiřazeny k těm jednotlivým výkonům, jejichž jsou výsledkem 

3) podle místa vzniku – odpovědnost za dosažené výnosy 

4) členění výnosů na daňové a nedaňové – jde jen o výnosy, které byly zdaněny srážkovou daní. Např. dividendy, účty 

665 nebo 666. 

 

ÚČTY 6. ÚČTOVÉ TŘÍDY - viz účtová osnova 

a) účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 

- jsou nejdůležitější složkou výnosů.  

- jsou přímo spojeny s podnikatelskou činností 

- podle povahy 601 – Tržby za vlastní výrobky, 602 – Tržby z prodeje služeb, 604 – Tržby za zboží 

 

b) účtová skupina 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti 

- týká se přírůstků (zvýšení výnosů) a úbytků (snížení výnosů) oceněných vlastními náklady podle podkladů 

vnitropodnikového účetnictví. Účtujeme souvztažně s účty účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby 

- jde o změny stavu nedokončené výroby, polotovarů, výrobků, zvířat: 611 – Změna stavu nedokončené výroby, 

612 – Změna stavu polotovarů, 613 – Změna stavu výrobků (výrobky za sklad, vyskladnění do prodejny, 

přiroz. úbytek výrobků), 614 – Změna stavu zvířat 

 

c) účtová skupina 62 – Aktivace 

- znamená převod složek majetku a služeb provedených ve vlastní režii do odpovídajících aktiv.  

- protože předtím došlo k vynaložení nákladů v účtové třídě 5 – Náklady (např. spotřeba materiálu, energie, 

mzdové náklady) a podruhé do nákladů bude zahrnováno využití takto vzniklých majetkových složek, dochází 

zároveň s převodem do aktiv k jejich zaúčtování do výnosů v účtové třídě 6 – Výnosy. 

- 621 – Aktivace mater. a zboží, 622 – Aktivace vnitrop. služeb, 623 – Aktivace DNM, 624 – Aktivace DHM 

- účtujeme 111 (112), 131 (132), 042, 041/621, 622, 623, 624 

 

d) účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy 

- 641 – Tržby z prodeje DNM a DHM 

- 642 – Tržby z prodeje materiálu 

- 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení = přijaté pokuty a úroky od svých obchodních partnerů 

- 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek = tehdy, když podnikatelský subjekt v minulosti odepsal pohledávky 

vůči jiným subjektům (např. obchodním partnerům, zaměstnancům) a v běžném období došlo k jejich úhradě. 

- 648 – Ostatní provozní výnosy = zahrnují nezařazený zbytek (např. náhrady soudních výdajů, přebytek, zbylé 

součástky,...) 

 

e) účtová skupina 66 – Finanční výnosy 

- 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (v hotovosti, poukázané na bankovní účty nebo vykázané jako 

pohledávky) 

- 662 – Úroky = především z vkladů (z BÚ) a poskytnutých půjček, za směnku 

- 663 – Kurzové zisky = vznikají z měnových přepočtů, zvláště při inkasu pohledávek a úhradě závazků v průběhu 

účetního období a na jeho konci u valutové pokladny, devizového účtu či cenných papírů 

- 665 – Výnosy z dld finančního majetku = plynou z majetku dld charakteru, např. dividendy 

- 666 – Výnosy z krd finančního majetku = jsou získávány z krd cenných papírů 

- 668 – Ostatní finanční výnosy = např. přebytek v pokladně 
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f) účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy 

- mimořádně vznikající účetní případy v činnosti účetní jednotky. 

- 681 – Výnosy ze změny metody = jsou výsledkem zvýšeného ocenění určitých majetkových složek (např. dld 

majetku, zásob) vzhledem k respektování zásady věrného zobrazení předmětu účetnictví  

- 688 – Ostatní mimořádné výnosy = např. náhrady mank a škod,... 

 

g) účtová skupina 69 – Převodové účty 

- slouží k převodům mezi jednotlivými oblastmi proto, aby struktura HV byla zjištěna ve správné výši. Mají 

korekční charakter (znaménko mínus) 

- 697 – Převod provozních výnosů = nastává např. s postoupením nebo ukončením hospodářské činnost účetní 

jednotky. Dochází pak k převodu na ostatní mimořádné výnosy. 

- 698 – Převod finančních výnosů = se provádí ve prospěch příslušných provozních či mimořádných výnosů 

tehdy, jestliže výnosy zaúčtované do finanční oblasti patřily do oblastí jiných. 

 

Příklad: 

č. dokl. text částka MD D 

1. PPD Příjem za prodej krd majetkových CP 90 000   

2. VÚD Úbytek prodaných krd majetkových CP 50 000   

3. VÚD Kurzový zisk při přepočtu valutové pokladny 4 000   

4. FV Za poskytnuté služby, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

200 000 

42 000 

242 000 

  

 

5. FV Prodej nepotřebného materiálu, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

110 000 

23 100 

133 100 

  

 

6. VÚD Úbytek prodaného materiálu ze skladu 150 000   

7. FV Smluvní penále za pozdní úhradu faktury 10 000   

8. VÚD Rozpracované výrobky dokončeny a předány na sklad 

a) úbytek nedokončené výroby 

b) přírůstek výrobků na skladě 

--------- 

900 000 

900 000 

------ 

 

------ 

 

9. FV Za prodej výrobků, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

500 000 

105 000 

605 000 

  

 

10. VÚD Úbytek prodaných výrobků ze skladu 400 000   

11. FV Prodej pozemku 700 000   

12. VÚD Vyřazení prodaného pozemku 550 000   

13. VBÚ Připsány úroky na běžném účtě 7 000   

14. FV Prodej zboží, bez daně 

DPH 21 % 

cena celkem 

125 000 

26 250 

151 250 

  

 

15. VÚD Úbytek prodaného zboží 80 000   

 


