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VÝNOSY 



VÝNOSY 

• Výsledkem výrobních a jiných činností podniku jsou 

výkony nebo-li  výstupy. 

 

• Výnosy přestavují výkony účetní jednotky(=podniku) 

v peněžním vyjádření.  

 

• Výnosy vznikají při – prodeji služeb, výrobků, zboží,  

a jiného majetku účetní jednotky. 

 

 



Zásady pro účtování výnosů 

• 1) Výnosy se účtují narůstajícím způsobem od 

začátku účetního období ( stejně jako náklady). 

 

• 2) Přírůstky se účtují na straně DAL. 

 

• 3) Výnosy se účtují vždy do období se kterým věcně 

a časově souvisejí. 



Členění výnosů 

•  A) Členění podle struktury účetního hospodářského 

výsledku: 

• 1) Provozní – (například: tržby za výrobky, z prodeje služeb, 

          zboží, materiálu, dlouhodobého hmotného a 

         nehmotného majetku). Účtová skupina 60 – 64. 

 

• 2) Finanční – (například: tržby z prodeje cenných papírů, úroky, 

         kursové zisky, ostatní finanční výnosy). Účtová 

        skupina 66. 

 

• 3) Mimořádné – ( například: výnosy ze změny metod. Účtová 

   skupina 68. 



B) Členění výnosů na daňové a nedaňové: 

 

Rozdílů mezi výnosy zahrnovanými a nezahrnovanými do 

základu daně z příjmů není zdaleka tolik, jako u nákladů. 

 

Jde v podstatě jen o výnosy, které byly zdaněny u zdroje 

srážkovou daní. (Například: výnosy dividendového 

charakteru) 

 



Účtování výnosů 

Má dáti  6..  Výnosové účty Dal       Má dáti Ostatní účty Dal 

 

                604 Tržby za prodej zboží  211 Pokladna 

 

         662 Úroky    221 Bankovní účty 

 

         602 Tržby z prodeje služeb   311 Odběratelé 

 

         601 Tržby za výrobky  311 Odběratelé 



Procvičení učiva 

• Účtování výnosů u těchto účetních příkladů: Má dáti / Dal 

 

• 1)Vystavená fa odběrateli za služby    

 

• 2)Připsané úroky na bankovní účet    

 

• 3)Tržby z prodeje DHM v hotovosti    

 

• 4)Tržby za zboží v hotovosti     

 

• 5)Při inventarizaci zjištěn přebytek v pokladně  

311/602 

221/662 

211/641 

211/604 

211/668 



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. 


