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Maturitní otázka č. 13. 

13/ Účtová třída 5 a 6 - Časové rozlišení nákladů a výnosů. Časové rozlišení nákladů a výnosů, náklady, příjmy, 

výnosy a výdaje příštích období, využití v praxi. 

 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ 

- vyplývá z povinnosti přihlížet k věcné a časové souvislosti účetních případů s obdobím, se kterým souvisí. 

- má také daňový aspekt – např. zaplacení nájemného na 3 roky dopředu by bez časového rozlišení 

znamenalo celkem vyšší N, což by vedlo k nižšímu daňovému základu, a tím i k nižší daňové povinnosti. 

 

381 – Náklady příštích období 

382 – Komplexní náklady příštích období 

383 – Výdaje příštích období 

 

Podmínky: 

a) účel, jehož se časové rozlišení týká, např. nájemné, předplatné 

b) přesná částka 

c) období, jeho se účetní případ týká, např. 3 roky 

- musí být splněny všechny 3 podmínky současně. 

 

 časově nelze rozlišovat: 

 pokuty a penále 

 manka a škody 

 

381 – Náklady příštích období 

- jedná se o výdaj běžného období, který se stává nákladem zcela nebo zčásti v příštím období. 

- letos vydám peníze, ale náklad bude ještě v dalších letech 

- nájemné placené dopředu, předplatné časopisů, pojistné, leasing, apod. 

- LEASING, podle smlouvy zjistím měsíční nájemné a měsíčně rozpouštím 381/221; 518/381 

Účetní případy: 

1. Výdaj placený na několik období dopředu  381/221 

2.  Zúčtování části výdaje do nákladů běžného období   5..  /381 

3.  Zúčtování části výdaje do nákladů příštího období   5..  /381 

 

383 – Výdaje příštích období 

 jedná se o náklad běžného období, ale výdaj nastane až v příštím období 

 nájemné placené pozadu, nákladové provize, prémie či odměny placené po uplynutí roku atd 

 předpis nájmu za měsíc 12/2014 zaplatím až v lednu 2015. Faktura přijde 2015. Zaúčtuju za pronájem 

v roce 2014 VÚD 518/383, v roce 2015 faktura 383/321. 

 

382 – Komplexní náklady příštích období 

 tyto N na rozdíl od nákladů příštích období (381) nelze vztáhnout k jedinému nákladovému účtu v 5. 

účtové třídě 

 za komplexní náklady příštích období jsou považovány např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, 

časové rozlišení na technický rozvoj, náklady na dlouhodobou propagaci apod. 

 druhové položky komplexních nákladů příštích období se nejprve zachytí na příslušných účtech v 5. účtové 

třídě – Náklady v běžném období a v příštích obdobích se postupně rozpouštějí do nákladů (nejdéle po 

dobu 4 let) 

 vzniklé náklady se týkají běžného i příštích období a z důvodu správného zachycení hospodářského 

výsledku se zúčtují na účtech: 

 555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (D) 

 382 – Komplexní náklady příštích období (MD) 

 

Účetní případy: 

1. Zúčtování komplexních nákladů běžného roku                                      5…/růz. účty 

2. Zúčtování komplexních nákladů k časovému rozlišení   382/555 

3. Zúčtování příslušného podílu komplexních nákladů v běžném období 555/382 

4. Zúčtování příslušného podílu komplexních nákladů v příštím období 555/382 
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Příklady: 
1) Je jednorázově zaplacený nájem prostor k podnikání na dva roky ve výši 100 000 Kč daňově uznatelný? 

Zaúčtujte. 

Jednorázově zaplacený nájem prostor k podnikání je daňově uznatelný, protože se jedná o výdaj nezbytně nutný 

k zajištění příjmu. V účetnictví ho musíme časově rozlišit. Rozdělíme ho na dva roční náklady ve výši 50 000 Kč a 

zaúčtujeme: 

č. TEXT částka MD D 

 ROK 2014 ---------- ------ ------ 

1. Platba nájemného na dva roky ---------- ------ ------ 

 - platba 100 000  221 

 - podíl nájmu roku 2014 50 000 518  

 - nájemné příštího roku  50 000 381  

 ROK 2015 ---------- ------ ------ 

2. Nájem roku 2015 50 000 518 381 

 

2) Naše firma pronajala nevyužité prostory jiné firmě za 40 000 Kč na dva roky. Zaúčtujte. 

č. TEXT částka MD D 

 ROK 2014 ---------- ------ ------ 

1. Přijaté nájemné na dva roky ----------- ------ ------ 

 - přijatá platba 40 000 221  

 - přijaté nájemné roku 2014 20 000  648 

 - nájemné příštího roku  20 000  384 

 ROK 2015 ---------- ------ ------ 

2. Přijaté nájemné roku 2015 50 000 384 648 

 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ VÝNOSŮ 

384 – Výnosy příštích období 

 příjmy přijaté v běžném období, ale do výnosů patří až v příštím období 

 předem přijaté nájemné, přijaté předplatné apod.  

 v prosinci 2014 mi někdo zaplatí nájemné za leden 2015. 211/384, v roce 2015 VÚD 384/602  

Účetní případy: 

1.  Příjem přijatý na několik období dopředu     221/384 

2.  Zúčtování části příjmu do výnosu běžného období    384/6.. 

3.  Zúčtování části příjmu do výnosů příštího období   384/6.. 

 

385 – Příjmy příštích období 

 výnos vznikl v běžném období, ale příjem bude uskutečněn až v příštím období 

 pojistné přiznané pojišťovnou, ale dosud neuhrazené, nevyúčtované práce a služby, apod.  

 v roce 2014 fakturuju 385/602, dostanu peníze až další rok, v roce 2015 211/385. 

Účetní případy: 

1.  Výnos běžného období za dosud nevyúčtované výkony  385/6.. 

2.  Příjem za výkony v příštím období               221/385 

 

Dohadné účty 

 slouží ke sledování pohledávek a závazků, které věcně patří do běžného období, ale není známa jejich 

výše: 

388 – Dohadné účty aktivní – pohledávka za pojišťovnou v důsledku pojistné události, kdy dosud není známa 

jejich výše – účtuje se k 31. 12. (388/688) 

 

Účetní případy: 

1. Zúčtování předpokládané úhrady za pojistnou událost                          388/688 

2. Přijatá úhrada za pojistnou událost na BÚ                 221/388 

3. Zúčtování rozdílu – dohadná položka nižší než skutečná náhrada  388/688 

4. Zúčtování rozdílu – dohadná položka vyšší než skutečná náhrada  588/388 

 

389 – Dohadné účty pasivní – závazek vůči dodavateli za poskytnuté zásoby, služby, tzv. nevyfakturované 

dodávky, kdy není známa peněžní částka – účtuje se k 31. 12. (111/389, 5../389) 
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Rozdělení přechodných účtu na aktivní a pasivní     

         

   ROZVAHA     

                

aktiva           pasiva   

         

381- Náklady příštích období  383- Výdaje příštích období   

             

382- Komplex.nákl.příšt.období  384- Výnosy příštích období   

             

385- Příjmy příštích období  389- Dohadné účty pasivní   

             

388- Dohadné účty aktivní         

               

Časové rozlišení současné období budoucí období příklad    

          

Náklady příštích 

období výdaj   náklad   nájemné placené předem 

                

Výdaje příštích období náklad   výdaj   nájemné placené pozadu 

                  

Výnosy příštích 

období příjem   výnos   nájmné přijaté předem 

                  

Příjmy příštích období výnos   příjem   nájmné přijaté pozadu 

                  

Komplexní náklady             

příštích období výdaj   náklad   náklady na technický rozvoj 

         

 

 


