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VÝSLEDKOVÉ
ÚČTY



Výsledkové účty

1. Náklady (5. ÚT)
2. Výnosy (6. ÚT)

(ÚT = účtová třída)



1. Náklady (N)

Náklady = peněžní vyjádření spotřeby:
� majetku včetně opotřebení dlouhodobého       
majetku,
� živé práce (mzdy),
� cizích služeb nakoupených od jiných 
(nakoupená energie, služby).



Členění nákladů

� provozní:      ÚS 50 – 55
� finanční:         ÚS 56 – 57
� mimořádné:   ÚS 58

(ÚS = účtová skupina) 



Účtování nákladů
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2. Výnosy (V)

Výnosy = peněžní vyjádření provedených 
výkonů účetní jednotky.
� Nejdůležitější složkou výnosů jsou tržby za 
prodané výkony,
� z výnosů se uhrazují vynaložené náklady.



Členění výnosů

� provozní:         ÚS 60 – 65
� finanční:          ÚS 66 – 67
� mimořádné:   ÚS 68
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Schéma účtování nákladů a výnosů
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Hospodářský výsledek (HV)

HV= V – N
a) zisk:    V ˃ N
b) ztráta: N ˃ V

� Zisk je novým vlastním zdrojem financování
majetku a v rozvaze je vykazován na straně pasiv.
� Ztráta se zapisuje na stranu aktiv – vyjadřuje se 
tím snížení pasiv.
� HV se zjišťuje z účtu 710 – Účet zisků a ztrát.
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