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u Vykazování
Výkaz zisku a ztráty – vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 2

Číselné 
označení Text řádku výkazu zisku a ztráty Účet ČÚS 019

Náklad-výnos
§ Vyhlášky 
500/2002 

Sb.
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 601,602 výnos -
II. Tržby z prodeje zboží 604 výnos -
A. Výkonová spotřeba A.1.+A.2.+A.3. náklad -

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 504 náklad § 20
A.2. Spotřeba materiálu a energie 501, 502, 503 náklad -
A.3. Služby 511, 512, 513, 518 náklad § 21

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 581,582, 583, 584 (+/-) náklad § 22
C. Aktivace (-) 585, 586, 587, 588 (-) náklad § 23
D. Osobní náklady D.1.+D.2. náklad

§ 24

D.1. Mzdové náklady 521,522,523 náklad
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady náklad
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 524, 525, 526 náklad
D.2.2. Ostatní náklady 527,528 náklad

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti E.1.+E.2. náklad

§ 24a

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku náklad
E.1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a    

hmotného majetku – trvalé 551
náklad

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a    
hmotného majetku - dočasné 559

náklad

E.2. Úpravy hodnot zásob 559 náklad

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 558, 559 náklad
III. Ostatní provozní výnosy III.1+III.2.+III.3. výnos § 25

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 641 výnos -

III.2. Tržby z prodaného materiálu 642 výnos -

III.3. Jiné provozní výnosy NOVĚ DARY Z PROVOZNÍ OBLASTI! 644, 646, 648 výnos § 25
F. Ostatní provozní náklady F.1.+F.2.+F.3.+F.4.+F.5. náklad § 26,§27

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 541 náklad
F.2. Prodaný materiál 542 náklad
F.3. Daně a poplatky 531, 532, 538 náklad § 26
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 552, 554, 555 náklad § 27
F.5. Jiné provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549 náklad § 28

* Provozní výsledek hospodaření
I.+II.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.
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u Vykazování
Výkaz zisku a ztráty – vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 2

IV.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 
(061- 063)

IV.1. + IV..2. výnos

§ 28aIV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 661,665 výnos
IV.2. Ostatní výnosy z podílů 661,664, 665 výnos

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 561 náklad -
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

(065)
V.1.+V.2. výnos

§ 29V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná 
nebo ovládající osoba 661,665 výnos

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 661,665 výnos
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 561, 564, 566, 567 náklad § 30
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1+VI.2. výnos

§ 32VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládána nebo ovládající osoba 662, 665 výnos

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 662, 665 výnos
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 574, 579 náklad § 31
J. Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+J.2. náklad

§ 32J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající 
osoba 562 náklad

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 562 náklad

VII
Ostatní finanční výnosy NOVĚ DARY Z FINANČNÍ OBLASTI!
(vč. krátkodobého finančního majetku, derivátů) 661, 663, 664, 666, 667, 668

výnos § 33

K. Ostatní finanční náklady 
(vč. krátkodobého finančního majetku, derivátů) 561, 563, 564, 566, 567, 568, 569 náklad § 34

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)
IV.+V.+VI.+VII .-G.-H.-I.-J.-K.
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření
L. Daň z příjmů L.1. + L.2. náklad

L.1. Daň z příjmů splatná 591 náklad

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) (+/-) 592 náklad

** Výsledek hospodaření po zdanění

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 596 náklad § 37
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření po zdanění – M.
* Čistý obrat za účetní období  
I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
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v Časové rozlišování nákladů a výnosů
Zásady – ČÚS 019 Náklady a výnosy

6.1. Náklady a výnosy účetní jednotky zaúčtují podle těchto zásad 

a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí, 

b) zrušeno, 

c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů 
běžného roku, 

d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve 
formě nákladů příštích období nebo výdajů příštích období na příslušných 
účtech účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv, 

e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve 
formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období na příslušných 
účtech účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv. 

České účetní standardy  |  019 Náklady a výnosy |  2020 6 | 24

v Časové rozlišování nákladů a výnosů
Zásady – ČÚS 019 Náklady a výnosy

6.3. Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizace se 
posuzuje jejich výše a odůvodněnost. 

6.4. Časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li o: 
a) nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či 

výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového 
rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné 
upravování výsledku hospodaření, 

b) pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy, za předpokladu, 
že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a 
výnosů. 

6.5. Účetní jednotka stanoví postup při časovém rozlišení nákladů a výnosů 
a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela 
výjimečně, a je nutno přitom postupovat podle ustanovení § 7 odst. 4 
zákona. 


