
 

9.  5. účtová třída - Náklady 
 
= vstupy majetku a práce do činnosti účetní jednotky. 
 
Náklady účtujemena straně Má dáti výsledkových účtu nákladových v účtové třídě 5, jsou to účty 

syntetické. Účty nákladů mají nulový počáteční stav a účtují se narůstajícím způsobem vždy od začátku 

roku. Ke konci roku konečné zůstatky převádíme na Účet zisků a ztrát 710, kde po odečtení stran MD 

a D vytváří hospodářský výsledek. Snížení nákladů se vyznačuje na straně D nebo červeně na straně 

MD. V této účtové třídě se zachycují veškeré náklady, je spjata s 6. účtovou třídou - výsledkový 

charakter. Účtování na účtech těchto účtových tříd se projeví ve změně hospodářského výsledku. 

Nákladové a výnosové účty tvoří v některých případech dvojice, které představují vynaložený náklad 

na konkrétní účel a na druhé straně výnos, který z toho plyne. Např. účet 504 – 604,  542 – 642.  

Jednotlivé náklady a výnosy se účtují narůstajícím způsobem od začátku roku. 

 

V  5. účtové třídě se nachází tyto účty: 

 

 nájemné za najaté věci movité a nemovité 

 úklidové služby, praní prádla, čištění pracovních oděvů 

 práce výpočetní techniky placené jiným účetním jednotkám 

 poradenské služby 

 nákup drobného nehmotného majetku, pokud organizace rozhodla, že se nejedná o hmotný majetek 

 
Z účetních nákladů musíme vyloučit: 
 

 náklady na reprezentaci (pohoštění sponzorů, …) 

 placené pokuty a penále 

 škody (kromě živelných škod) 

 daně - dědická, darovací, z převodu nemovitostí,…) 

 

9.1. Členění nákladů 

 

Náklady se člení: 

1. provozní náklady       (50 - 55 účtová skupina) - spotřeba materiálu, energie, prodané zboží,  

   cestovné, náklady na reprezentaci, mzdové náklady, daně a poplatky, odpisy,…) 

2. finanční náklady        (56 - 57 účtová skupina) - úbytek cenných papírů, placené úroky, rezervy... 

3. mimořádné náklady  (58  účtová skupina) - manka a škody, ztrátové pohledávky 

 
 
Do nákladů patři např. spotřeba materiálu, mzdové náklady, spotřeba energie, opravy,… 
 



 

MD       nákladové účty  50-59     D 
___________________________ 

                                                               Náklady 
                                                          Úbytek zdrojů 

  

 

Zaúčtujte dané účetní případy: 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

č. op.                Účetní případ Kč Md D 

1.  Nákup materiálu - vpd, zp.A 2 000,-   

2.  Fap za elektřinu, DPH 
(20%) 

1 200,-   

3.  Fap za opravy, DPH (10%) 1 800,-   

4.  Fap za pohoštění   800,-   

5.  Fap za telefon, DPH (20%)   400,-   

6. Manko do normy - mat.zp.A  2 300,-   

7.  Fap za odvoz odpadů   800,-   

8. Vpd - platba telegramu     80,-   

9.  Fap za stočné, DPH (20%) 1 200,-   

10. Vpd - platba odb. časopisů   200,-   

11. Vpd - záloha na prac cestu   800,-   

12. Vyúčtování prac. cesty  600,-   

13. Přeplatek – nedoplatek    


