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NÁKLADY 



DEFINICE   NÁKLADŮ 

• Náklady představují spotřebu 

výrobních činitelů v podnikání ( = 

přírodní zdroje, práce, kapitál, informace),  v 

peněžním vyjádření ( = v jednotkách). 

 
  

  

 



Členění nákladů v účetnictví 

• Náklady v účetnictví členíme na: 

• Provozní ( např.Spotřeba materiálu, energie, mzdové náklady, 

odpisy, nájemné, náklady na dopravu, daně a poplatky, pokuty a 

penále). Účtová skupina  50 -55, účet 597. 

 

• Finanční (např. Úroky, operace s cennými papíry, kursové 

ztráty). Účtová skupina 56, 57, účet 598. 

 

• Mimořádné (např. manka, škody). Účtová skupina 58. 



Členění nákladů podle zákona o dani z příjmu 

Náklady členíme na: 

•  1) Daňově uznatelné ( snižují základ daně). Přehled 

uznatelných nákladů je uveden v paragrafu 24 zákona o 

daních z příjmů. 

 

• 2) Daňově neuznatelné (nesnižují základ daně, pouze 

ovlivní hospodářský výsledek firmy). Přehled daňově 

neuznatelných nákladů je uveden v paragrafu 25 zákona 

o daních z příjmů. 

 

 



Přehled nedaňových nákladů 

• Výběr nedaňových nákladů – příklady: 

• Účet 512 – Cestovné ( to,které přesahuje limity uvedené v zákoně 

o cestovních  náhradách) 

• Účet 513 – Náklady na reprezentaci (jde zejména o výdaje na 

pohoštění a občerstvení) 

• Účet 538 – Ostatní daně a poplatky (daň dědická a darovací) 

• Účet 543 – Dary (dary jsou vždy nedaňovým nákladem, ale mohou 

být odečitatelnou položkou až  v rámci daňového přiznání). 

• Účet 549 – Manka a škody – z provozní činnosti, Učet 569 – 

Manka a škody na finančním majetku, Účet 582 – škody. 

• A další účty 

 



Zásady pro účtování nákladů 

• 1) Náklady účtujeme na výsledkových účtech,  v účtové 

třídě  5, narůstajícím způsobem od začátku účetního 

období. Na začátku účetního období vykazují nulový 

počáteční stav. 

• 2) Přírůstky nákladů se účtují na straně Má dáti. 

• 3) Náklady zhoršují hospodářský výsledek. 

• 4) Náklady se účtují vždy do období se kterými věcně a 

časově souvisejí. 

 



Účtování nákladů - příklady 

  Ostatní účty   5.. Nákladové účty  

 

Má dáti   Dal            Má dáti      Dal  
            211 Pokladna  512 Cestovné 

 

            331 Zaměstnanci          521 Mzdové nákl. 

 

            213 Ceniny – kolky       538 Ostatní daně 

      

 

           

 



Procvičení učiva 
• Účtování nákladů u těchto účetních případů:         Má dáti / Dal 

 

• 1) Proplacené cestovné zaměstnancům –VPD  

 

 2) Odpisy dlouhodobého majetku k stavbám   

 

 3) Hrubé mzdy zaměstnanců     

 

 4) Nákup kancelářských potřeb – VPD   

 

 5) Zaplacené úroky bance z BÚ    

 

 6) Spotřeba materiálu ze skladu    

512/211 

551/081 

  501/211 

  521/331 

   562/221 

501/112 



Zdroje: 
 

Štohl Pavel Ing., Učebnice účetnictví 2012, 1.díl pro střední školy a 

veřejnost, nakladatelství: Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko 

Znojmo 

 

Autorem materiálů a všech jeho částí, není-li 

uvedeno jinak,  je Eva Rychtaříková – učitelka účetnictví 

 



 

 

Přeji hezký den. 


