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Anotácia: 

Bakálárska práca spracúva smernicu pre vedenie účtovníctva firmy AKCES 

SLOVAKIA, s. r. o. za účelom jasnejšieho a prehľadnejšieho spracovania účtovných 

dokladov a účtovných predpisov.  

 

Anotation 

The bachelor thesis deals with an accountancy directive of the AKCES SLOVAKIA, s. 

r. o. company used for clearer and more transparent processing of accounting 

documents and accountancy regulations. 
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Úvod 

 

Vo svojej bakalárskej práci chcem vypracovať interné smernice pre vedenie 

účtovníctva pre firmu AKCES SLOVAKIA, s. r. o. Firma už síce má vypracované základné 

smernice, ale z pohľadu daňových a účtovných zákonov sú podľa môjho názoru niektoré už 

nepostačujúce a dosť všeobecné. Interné účtovné smernice by mali byť presné a riešiť 

problematiku účtovania konkrétnej firmy. 

Základom pre dobre a správne vypracované smernice je detailne poznať firmu, jej postupy 

účtovania, ale aj celkové fungovanie firmy ako takej. 

Preto by som chcela prehodnotiť niektoré postupy účtovania, upresniť ich a dať jasné a 

konkrétne riešenie pre jednotlivé prípady, ktoré sa v tejto firme vyskytujú a zosúladiť ich 

s existujúcim právnym stavom. Dobre vypracované interné smernice sú jedným zo 

základov správneho účtovania, zostavenia účtovných výkazov a zostavenia účtovnej 

závierky, ktorá okrem iného dáva podklady pre správne vyčíslenie daňového základu a 

vyčíslenia daňovej povinnosti.  

Mojím zámerom v tejto bakalárskej práci je vypracovanie takých interných smerníc, 

ktoré by jasne a vecne stanovovali postupy účtovania spoločnosti AKCES SLOVAKIA, s. 

r. o.  
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1.  Vymedzenie problému a ciele práce 

 

Pre vytvorenie presnej účtovnej smernice pre firmu AKCES SLOVAKIA, s. r. o. , 

je nutné v prvom rade poznať bližšie účtovné postupy tejto firmy a dôkladne sa oboznámiť 

s pôvodnými internými smernicami. 

Z preštudovanej smernice vyvodím závery, ktoré poznatky sa dajú použiť, ktoré postupy je 

dôležité presne rozpísať a upresniť jednotlivé spôsoby účtovania.  

Smernica firmy AKCES SLOVAKIA, s. r. o. bude v jednom celku a bude sa týkať 

účtovných postupov, ktoré budú záväzné pre účtovníkov a ekonómov. Táto smernica bude 

rozdelená na jednotlivé časti podľa účtovných postupov.  

Pôvodná interná smernica obsahovala stručný popis teoretických poznatkov zákonov a 

účtovných postupov, ale nerozoberala jednotlivé prípady a konkrétne riešenia. Je to 

v podstate všeobecná smernica, ktorá je použiteľná pre účtovné jednotky podobného 

zamerania a rozsahu.  

Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvorenie účtovnej internej smernice pre firmu 

AKCES SLOVAKIA, s. r. o., ktorá rieši konkrétne účtovné prípady a nové legislatívné 

zmeny platné pre rok 2008.  

o Smernice, ktoré je potrebné vypracovať:  

o účtovný rozvrh 

o obeh účtovných dokladov 

o spôsob účtovania zásob a evidencia 

o odpisovanie a odpisový plán 

o inventarizácia majetku a záväzkov 

o časové rozlíšenie 

o poskytovanie cestovných náhrad 

o stravovanie 

o kurzové rozdiely 
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2.  Teoretické východiská práce 

 

Každá účtovná jednotka existuje v konkrétnych podmienkach, vykonáva 

podnikateľskú činnosť, na ktorú bola zriadená a pri ktorej musí dodržiavať všeobecne 

záväzné právne normy. V účtovníckej praxi sa stretávame so skutočnosťami, ktoré si 

vyžadujú hlboké poznanie ich podstaty, ak sa chceme správne rozhodnúť o ich zaúčtovaní. 

Len stavy vyplývajúce zo správne zaúčtovaných účtovných prípadov môžu byť následne 

správne vykázané v účtovnej závierke. 

Právna úprava účtovníctva podnikateľskej účtovnej jednotky, je síce záväzná, ale na druhej 

strane umožňuje, ba priamo vyžaduje tvorivý prístup k riešeniu problematiky zaúčtovania 

účtovných prípadov a zostavenia účtovnej závierky. V mnohých oblastiach existujú pre tú 

istú skutočnosť alternatívne riešenia. Každé alternatívne riešenie zaúčtovania konkrétneho 

účtovného prípadu, ktoré pri uplatňovaní bilančnej politiky účtovná jednotka prijala a 

ktorým sa neporušujú všeobecne záväzné právne normy, je správne. Účtovná jednotka však 

nemôže v jednom účtovnom období postupovať pri účtovaní rovnakého účtovného prípadu 

rôznymi spôsobmi. Musí sa rozhodnúť pre jednu z alternatív, ktorú zakotví v písomnom 

materiáli. Táto písomnosť sa označuje interná smernica (alebo vnútropodniková smernica) 

na vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky. 

„ Hlavným cieľom interných (vnútropodnikových) smerníc je zaistenie jednotného 

metodického postupu pri sledovaní skutočností a zachytávaní hospodárskych operácií 

v rôznych vnútropodnikových útvaroch a to v rovnakom čase. Jednotný postup pri riešení 

rovnakých operácií je potrebný pre správne posudzovanie a hodnotenie daných skutočností 

v účtovnej jednotke ako celku.“1  

Interná smernica je teda účtovná písomnosť, v ktorej sa premietnu všetky závažné 

skutočnosti rozhodujúce pri účtovaní a zostavovaní účtovnej závierky v príslušnom 

účtovnom období v konkrétnych podmienkach účtovnej jednotky. Jej obsahom je bilančná 

politika, ktorú podnik prijal pri účtovaní a prezentácii účtovnej závierky v danom účtovnom 

období. Osobitný význam existencie internej smernice je preto pri zostavovaní poznámok k 

                                                   
1 KOVALÍKOVÁ H.: Vnitřní směrnice pro podnikatele.Nakladatelství ANAG, spol. s.r. o.,Olomouc.2007.ISBN 978-80-7263-410-1. 
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účtovnej závierke, kde sa uvádzajú aj skutočnosti, ktoré sú výsledkom uplatňovania 

bilančnej politiky. 

Interná smernica má svoj obsah a formu. Obsah internej smernice je v každej účtovnej 

jednotke individuálny a odvodzuje sa od oblastí alternatívnych riešení problémov, od 

organizačnej štruktúry účtovnej jednotky, od techniky spracovania účtovníctva a pod. 

Forma internej smernice môže byť v podstate dvojaká: 

1. interná smernica sa spracuje ako celok (jeden dokument), v rámci ktorého sa rozpracujú 

jednotlivé okruhy, 

2. interná smernica sa spracuje podľa jednotlivých okruhov, teda pre každú oblasť sa 

vypracuje samostatná smernica. 

V praxi je najvhodnejšie použiť kombináciu týchto dvoch postupov, a to tak, že základom 

sú ustanovenia, ktoré majú všeobecnú platnosť (t. j. ak nenastane zmena všeobecne 

záväzných právnych predpisov, platia v každom účtovnom období) a formou príloh sa 

postupne zostavujú špecifické interné smernice.2 

Vzhľadom na to, že interná smernica na vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky 

je účtovná písomnosť, musí obsahovať aj určité náležitosti, ktoré sa uvádzajú obvykle na 

prvom liste smernice. Sú to predovšetkým: názov a sídlo účtovnej jednotky, názov, číslo 

internej smernice, dátum vypracovania smernice, dátum účinnosti smernice, osoba, ktorá 

vypracovala smernicu, osoba, ktorá schválila smernicu a pod. Interná smernica musí byť 

schválená funkčne najvyššou osobou zodpovednou za účtovníctvo a za účtovnú závierku v 

účtovnej jednotke. Tento manažér (riaditeľ, konateľ pod.) sa zodpovedá majiteľom 

účtovnej jednotky, preto by interná smernica mala byť schválená aj majiteľmi, čo je 

potrebné uviesť v zápise napr. z valného zhromaždenia akcionárov, spoločníkov a pod. 

Interná smernica sa po schválení príslušným orgánom stáva pre účtovnú jednotku záväzná. 

V dôsledku častých legislatívnych zmien je nutné smernice kontrolovať a robiť prípadné 

zmeny, ktoré sa týkajú zákonov – číslovaným dodatkom alebo vytvorením novej smernice.  

 

 

 

                                                   
2 [online]. Porada. Dostupné z : <http://www.porada.sk. Posledná úprava 10.01.2008 
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2.1  Účtovný rozvrh, číslovanie dokladov a skratky 

Účtovné jednotky označujú účtovné doklady, účtovné knihy a ostatné účtovné 

písomnosti svojím názvom a musia vypracovať ich zoznam. Takisto vypracujú zoznam 

číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek používaných v účtovníctve pri 

označovaní účtov a pri účtovných zápisoch v účtovných knihách a v ostatných účtovných 

písomnostiach s uvedením ich významu. V prípade vedenia účtovníctva pomocou 

prostriedkov výpočtovej techniky je tiež potrebné uviesť, aká zostava nahrádza jednotlivé 

účtovné knihy. 

Zoznamy účtovných kníh sú účtovnými písomnosťami, ktoré sa uschovávajú po dobu 5 

rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.  

Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty vybrané pre potreby účtovnej jednotky zo záväznej 

účtovej osnovy, všetky analytické účty (vytvorené podnikom podľa vlastných požiadaviek), 

účty vnútropodnikového účtovníctva (ak účtovná jednotka vedie vnútropodnikové 

účtovníctvo) a podsúvahové účty.  

Účtový rozvrh sa zostavuje na každý rok. Je to otvorený dokument, ktorý sa v priebehu 

roka podľa vzniknutých potrieb dopĺňa. Ak sa k 1. januáru bežného roka nemení účtový 

rozvrh platný v predchádzajúcom roku, postupuje účtovná jednotka podľa tohto rozvrhu aj 

v nasledujúcom roku. 

Účtový rozvrh je účtovná písomnosť, ktorá sa uschováva po dobu piatich rokov 

nasledujúcich po roku, ktorého sa týka. 

 

2.2.  Obeh účtovných dokladov 

Každá účtovná jednotka by mala mať vytvorenú smernicu na obeh účtovných 

dokladov. V tejto smernici účtovná jednotka stanovuje spôsob, ako organizuje obeh 

účtovných dokladov, aké druhy dokladov sa používajú, číslovanie dokladov a používanie 

skratiek. Zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v 

účtovníctve sa uschovávajú po dobu, po ktorú sa uschovávajú účtovné písomnosti, v 

ktorých sa použili. 
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2.3  Spôsob účtovania zásob a evidencia 

V tejto smernici uvádza účtovná jednotka informácie o tom, či o zásobách účtuje 

spôsobom A alebo spôsobom B, aké druhy zásob má, ako ich oceňuje, aké sú súčasti 

zvolenej ceny a pod. V prípade, že má zásoby, pri ktorých sa oprávnene predpokladajú ich 

prirodzené úbytky, uvedie to tiež v tejto smernici a určenie ich výšky zdokumentuje. 

 

2.4  Odpisovanie a odpisový plán 

Táto interná smernica špecifikuje vymedzenie pojmu dlhodobý majetok v 

konkrétnej účtovnej jednotke (vrátane vymedzenia drobného hmotného a nehmotného 

dlhodobého majetku), uvádza sa vybraný spôsob oceňovania dlhodobého majetku, vrátane 

súčastí príslušnej ceny, podrobný odpisový plán dlhodobého majetku a podobne. 

Odpisový plán je účtovná písomnosť, ktorá sa uschováva po dobu 5 rokov nasledujúcich po 

roku, ktorého sa týka. 

 

2.5  Inventarizácia majetku a záväzkov 

V tejto smernici účtovná jednotka konkretizuje vykonanie inventarizácie, ktorá sa 

musí uskutočniť vždy pred zostavením účtovnej závierky. 

Inventúrne súpisy sú účtovná písomnosť, ktorá sa uschováva po dobu 5 rokov 

nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. 

 

2.6  Časové rozlíšenie 

Interná smernica rieši správne časové rozlíšenie účtovných prípadov, ktoré je 

dôležité v záujme správneho vyčíslenia výsledku hospodárenia, kde je potrebné umiestniť 

náklady a výnosy do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.  

 

2.7  Poskytovanie cestovných náhrad 

Smernia upravuje poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom vyslaných na 

pracovnú cestu, definuje osoby, ktoré sú oprávnené vyslať zamestnanca na pracovnú cestu, 

vedľajšie náklady a výdavky spojené s pracovnou cestou a vyúčtovanie pracovnej cesty.  
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2.8  Stravovanie 

V tejto internej smernici účtovná jednotka definuje hodnotu stravného lístka, 

kalkuláciu ceny stravného lístka a spôsob, akým bude zamestnancovi zrazená hodnota 

poukážok zo mzdy.  

 

2.9  Kurzové rozdiely 

Táto interná smernica definuje základné pravidlá účtovania kurzových rozdielov, 

ktoré vznikajú pri ocenení majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu 

a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 

Pravidlá a postupy vnútropodnikových smerníc sú záväzné pre všetkých 

zamestnancov účtovnej jednotky. Nedodržanie pravidiel a postupov vnútropodnikových 

smerníc môže byť považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Z tohto dôvodu je 

nutné oboznámiť zamestnancov s vnútropodnikovými smernicami – najlepšie pri nástupe 

do zamestnania.  

Každá smernica by mala byť vytvorená podľa činnosti a postupov danej účtovnej jednotky.  

Preto moja bakalárska práca môže poslúžiť ako návod k vypracovaniu vnútropodnikových 

smerníc, v žiadnom prípade by to nemala byť tá istá smernica.  

Účtovná jednotka vypracúva tie časti internej smernice, pre ktoré má náplň. 
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3.  Analýza problému a súčasnej situácie 

 

Interné smernice účtovnej jednotky som preštudovala a zistila som nedostatky 

a neplatné informácie v niektorých smerniciach. Platné a používané smernice firmy 

AKCES SLOVAKIA, s. r. o. som porovnala a prepracujem ich podľa platnej legilastívy.  

V súčasnej dobe sú používané nasledujúce účtovné smernice, ktoré som označila ako 

vyhovujúce alebo nevyhovujúce. Nevyhovujúce smernice z dôvodu všeobecnosti 

a nedostatočnej spracovanosti riešim vo svojej bakalárskej práci.  

 

 

- spôsob vedenia účtovníctva vyhovujúca 

- účtovný rozvrh nevyhovujúca 

- obeh účtovných dokladov nevyhovujúca 

- oceňovanie jednotlivých zložiek majetku vyhovujúca 

- spôsob účtovnia zásob a evidencia nevyhovujúca 

- odpisovanie a odpisový plán nevyhovujúca 

- inventarizácia majetku a záväzkov nevyhovujúca 

- rozdelenie výsledku hospodárenia a fondy spoločnosti vyhovujúca 

- časové rozlíšenie nevyhovujúca 

- tvorba a použitie rezervy vyhovujúca 

- poskytovanie cestových náhrad nevyhovujúca 

- stravovanie nevyhovujúca 

- ochrana osobných údajov vyhovujúca 

- zásady pre účtovanie nákladov a výnosov vyhovujúca 

- kurzové rozdiely nevyhovujúca 

- účtovné písomnosti, ich označovanie a opravovanie vyhovujúca 

 

Smernice, ktoré som označila ako vyhovujúce sú spracované podľa platných noriem, sú 

dostačujúce a nie je nutné ich pre tento rok meniť.  

o Smernica pre spôsob vedenia účtovníctva – účtovná jednotka nezmenila účtovný 

program a stále pracuje v programovom vybavení POHODA Premium, preto 

pôvodná smernica je aktuálna a nie je potrebné v nej nič pre tento rok meniť.  
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o Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku – účtovná jednotka aj naďalej oceňuje 

majetok a záväzky v súlade s internou smernicou, ktorá sa riadi ustanoveniami 

Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 24 a § 25, Zákonom o dani z príjmov č. 

595/2003 Z.z. a Opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v znení neskorších predpisov.  

o Rozdelenie výsledku hospodárenia a fondy spoločnosti – keďže účtovná jednotka 

tvorí z kapitálových fondov len Zákonný rezervný fond, je smernica aj pre tento rok 

aktuálna, pretože rozdelenie výsledku hospodárenia a Zákonný rezervný fond sa 

riadi Zakladateľskou listinou a Opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-

92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania... v znení neskorších 

predpisov.  

o Ochrana osobných údajov – Zákon č. 428/2002 Z.z. sa v roku 2008 nijak podstatne 

nezmenil natoľko, aby účtovná jednotka musela meniť smernicu o ochrane 

osobných údajov.  

o Zásady pre účtovanie nákladov a výnosov – účtovná jednotka aj naďalej pri 

zisťovaní výsledku hospodárenia zachytáva náklady a výnosy do účtovného 

obdobia, s ktorým bezprostredne vecne a časovo súvisia bez ohľadu na to, kedy 

budú uhradené. 

o Účtovné písomnosti, ich označovanie a opravovanie – účtovné písomnosti a ich 

označovanie vypracujem v novej v smernici č. 4.1.1 a 4.1.2, oprava účtovných 

dokladov je v pôvodnej internej smernici vypracovaná dobre, z tohto dôvodu 

ponechám smernicu o opravovaní účtovných písomností.   

 

3.1  Charakteristika firmy AKCES SLOVAKIA, s. r. o.  

 

Firma AKCES SLOVAKIA, s. r. o. je právnickou osobou, ktorá bola zapísaná do 

Obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňa 14.04.2006, vložka číslo: 17441/L. Sídli 

na M. Rázusa 9 v Žiline a jej jediným konateľom a zároveň spoločníkom je Monika 

Petríková. Základné imanie 200 000, - slovenských korún bolo splatené v plnej výške. 
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Predmet podnikania je realizovaný v prenajatých priestoroch v sídle spoločnosti na M. 

Rázusa 9, v Žiline.  

 

Predmet podnikania (činnosti):  

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 

v rozsahu voľných živností 

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

v rozsahu voľných živnosti 

3. reklamná a propagačná činnosť 

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 

5. podnikateľské poradenstvo 

6. výskum trhu a verejnej mienky 

7. predaj nápojov na priamu konzumáciu 

8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných 

než základných služieb spojených s prenájmom 

9. prenájom strojov, prístrojov a zariadení 

10. vedenie motorových vozidiel 

11. sprostredkovanie dopravy 

12. prenájom motorových vozidel 

 

3.2  História firmy a jej súčasnosť 

 

Od roku 1998 firma pôsobila na slovenskom trhu ako fyzická osoba, kedy jej 

vlastníkom bol Roman Procházka – Profex. Zaoberala sa výrobou kuchynského nábytku. 

Hlavnou náplňou bola výroba sériového kuchynského nábytku. V apríli v roku 2006 sa 

firma pretransformovala na právnickú osobu, kde zároveň zmenila predmet podnikania a 

venovala sa len veľkoobchodnej činnosti – nábytkovým kovaniam. V apríli v roku 2007 

pôvodný konateľ firmu predal Monike Petríkovej.  

Od tejto poslednej zmeny sa firma začala dramaticky vyvýjať, rozšírila svoju činnosť o 

maloobchod a tým si upevnila svoje postavenie na trhu. 
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Hlavným predmetom činnosti je v súčasnosti veľkoobchod a maloobchod – predaj 

nábytkových kovaní. Tento sortiment zahŕňa širokú škálu tovarov a polotovarov na výrobu 

kuchynských liniek a vstavaného nábytku.  

Prvými zákazníkmi boli najmä drobní živnostníci – stolári a malé firmy, ktoré vyrábajú 

nábytok a kuchynské linky. Postupne firma rozšírila odberateľov o veľké firmy s výrobou 

nábytku, ktorí majú svoje pobočky po celej Slovenskej republike.  

Keďže firma je jedinou vo svojom okolí s takým rozsahom sortimentu, v roku 2007 sa 

začala orientovať aj na konečných spotrebiteľov prostredníctvom reklamy. V roku 2007 

zvýšila firma svoj obrat skoro o dvojnásobok oproti roku 2006. 

Grafické zobrazenie nákladov a výnosov v rokoch 2006 a 2007: 

 

Porovnanie nákladov firmy
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Porovnanie výnosov firmy
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Aby mohla firma lepšie uspokojiť náročnosť svojich odberateľov, rozhodla sa 

v roku 2007 rozšíriť svoj sortiment o ďalšie produkty, dôsledkom toho bol prenájom 

väčších skladových priestorov. Všetky tieto náklady, ktoré boli spojené s prenájmom 

a kúpou nových produktov riešila firma formou podnikateľského úveru.  

Ďalšie formy financovania sú zabezpečené dennými tržbami, kde sú finančné prostriedky 

k dispozícii formou denných tržieb. Výrobným firmám sa dodáva tovar spolu s faktúrou so 

splatnosťou 14 dní na bankový účet.  

V súčasnej dobe firma nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, avšak z dôvodu vysokých nákladov 

za prenájom zvažuje tento rok kúpu nehnuteľnosti.  

Najväčšiu položku aktív tvoria v prvom rade zásoby a dlhodobý hmotný majetok, ktorým je 

dodávkový a osobný automobil.  

Firma má šiestich zamestnancov. Keďže všetci zamestnanci sa podieľajú na obchodnom 

obrate firmy, majú k základnej mzde aj prémie, ktoré sú počítané z mesačného obratu.  

Hlavným cieľom firmy AKCES SLOVAKIA, s. r. o. je stabilné a rastúce postavenie 

na trhu v Slovenskej republike a rozširovanie svojho obchodného vplyvu.  
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4.  Vlastné riešenie, návrh smernice pre vedenie účtovníctva  

 

4.1  Interná firemná smernica pre postupy účtovania 

4.1.1  Účtovný rozvrh: 

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva 

podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú postupy 

účtovania  a rámcová účtova osnova pre podnikateľov a Zákona o účtovníctve č. 431/2002 

Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Účtová osnova spoločnosti AKCES SLOVAKIA, s. r. o.  
   
Syntetický účet Analytický účet Názov účtu 

022 001 DHM - Osobný automobil 
022 002 DHM - Nákladný automobil 
042 001 Obstaranie DHM – automobil 
082 001 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam 
  a súboru hnuteľných vecí 
132 001 Tovar na sklade a v predajniach 
211 001 Pokladnica - SKK 
211 002 Pokladnica - EUR 
211 003 Pokladnica - PLN 
211 004 Pokladnica - CZK 
211 005 Pokladnica - USD 
213 001 Ceniny - stravné lístky 
221 001 Banka- Istrobanka 
221 002 Banka - Istrobanka USD 
221 003 Banka - Istrobanka EUR 
261 001 Peniaze na ceste - SKK 
261 002 Peniaze na ceste - EUR 
261 003 Peniaze na ceste - PLN 
261 004 Peniaze na ceste - CZK, USD 
311 001 Odberatelia - tuzemsko 
311 002 Odberatelia - zahraničie 
314 001 Poskytnuté preddavky - plyn 
314 002 Poskytnuté preddavky - energie 
315 001 Ostatné pohľadávky 
321 001 Dodávatelia - tuzemsko 
321 002 Dodávatelia - zahraničie 
323 001 Krátkodobé rezervy - plyn 
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325 001 Ostatné záväzky - leasingové splátky 
325 999 Ostatné záväzky - preplatky 
326 001 Nevyfaktúrované dodávky 
331 001 Zamestnanci 
335 001 Pohľadávky voči zamestnancom za SL 
336 001 Zúčtovanie s inštitúciami soc.poistenia 
336 002 Zúčtovanie s inštitúciami zdravot.poistenia 
341 001 Daň z príjmov 
341 002 Daň z kreditných úrokov 
342 001 Záloha na daň z príjmov - firma 
342 002 Záloha na daň z príjmov - zamestnanci 
343 001 DPH na vstupe 
343 002 DPH na výstupe 
343 003 Preúčtovanie DPH 
345 001 Cestná daň 
378 001 Denná tržba 
378 002 Iné pohľadávky 
379 001 Iné záväzky 
381 001 Náklady budúcich období 
395 001 Vnútorné zúčtovanie 
399 001 Vyrovnávací účet pre DPH 
411 001 Základné imanie 
421 001 Zákonný rezervný fond 
428 001 Nerozdelený zisk minulých rokov 
431 001 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 
461 001 Úver - Istrobanka 
461 002 Úver - Volkswagen finančné služby 
472 001 Záväzky zo sociálneho fondu 
501 001 Spotreba materiálu 
501 002 Spotreba režijného materiálu 
501 003 Spotreba kancelárskych potrieb 
501 004 Spotreba hygienických a čistiacich potrieb 
501 005 Spotreba PHL 
501 006 DDM evidovaný - nad 5 000,- 
501 007 Inventár 
501 008 PC príslušenstvo 
501 999 Pripočítateľná položka 
502 001 Spotreba energie - elektrina 
502 002 Spotreba energie - plyn 
504 001 Nákup tovaru - tuzemsko 
504 002 Nákup tovaru - zahraničie 
511 001 Opravy a udržiavanie - autá 
512 001 Cestovné zamestnanec 
518 001 Služby režijné 
518 002 Služby spojov - telefóny, internet 
518 003 Služby spojov - poštovné, expres.služby 
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518 004 Služby - prenájom kancelárie 
518 005 Služby - reklama, inzercia 
518 006 Služby - sprostredkovanie, ubytovanie 
518 007 Služby právne 
518 008 Diaľničná známka 
518 999 Pripočítateľná položka 
521 001 Mzdové náklady 
524 001 Zákonné sociálne poistenie - firma 
524 002 Zákonné zdravotné poistenie - firma 
527 001 Zákonné sociálne náklady - spotreba SL 
538 001 Kolky a notárske poplatky 
541 001 Zostatková cena predaného DHM 
545 001 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 
546 001 Odpis pohľadávky 
548 001 Halierové vyrovnanie 
548 002 Zákonné poistenie áut 
548 003 Ostatné prevádzkové náklady 
548 999 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
551 001 Odpis DHM 
562 001 Úroky - factoring 
562 002 Debetné úroky 
563 001 Kurzové straty 
568 001 Ostatné finančné náklady 
568 002 Poistné - autá 
568 003 Poplatky - factoring 
604 001 Tržby z predaja tovaru 
641 001 Tržby z predaja DHM 
646 001 Výnosy z odpísaných pohľadávok 
648 001 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
648 002 Halierové vyrovnanie 
648 999 Ostatné výnosy - preplatky 
662 001 Kreditné úroky 
663 001 Kurzové zisky 
701 000 Začiatočný účet súvahový 
 

Účtovná jednotka nevyužíva skupinové účty, ale syntetické účty končiace číselnými 

znakmi 1 až 9. Analytické účty sú trojmiestne a tvoria sa podľa potrieb spoločnosti.  

Účtovný rozrh bol vytvorený podľa potrieb spoločnosti v súlade s platnými právnymi 

predpismi. V priebehu účtovného obdobia sa účtovný rozvrh podľa potrieb dopĺňa. 

Aktualizovaný účtovný rozvh ku koncu roka tvorí prílohu hlavnej knihy.  

Štruktúra účtovného rozvrhu: 

XXX – syntetický účet 
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XXX000 – analytický účet 

Analytický účet tvorí účtovná jednotka podľa poradia – od najmenšieho čísla (XXX001).  

Na daňovo neuznateľné náklady používa účtovná jednotka analytický účet XXX999. 

Účtovné doklady sa označujú číslovaním. Číslovanie sa uskutočňuje postupne od čísla 1, 

pričom každá skupina má svoje číslovanie.  

Číslovanie dokladov pre každú skupinu platné pre rok 2008: 

Číselný rad Popis Agenda 

2801 Vydané faktúry Vydané faktúry 

2802 Vydané dobropisy Vydané faktúry 

2808 Vydané faktúry zálohové Vydané faktúry 

2809 Ostatné pohľadávky Ostatné pohľadávky 

2811 Prijaté faktúry tuzemské Prijaté faktúry 

2812 Prijaté dobropisy Prijaté faktúry 

2818 Prijaté faktúry zálohové Prijaté faktúry 

2819 Ostatné záväzky Ostatné záväzky 

2820 Vydané objednávky Vydané objednávky 

2821 Prijaté objednávky Prijaté objednávky 

2822 Zahraničné faktúry Prijaté faktúry 

28DM Drobný majetok Drobný majetok 

28IM Investičný majetok Dlhodobý majetok 

28E Príjem pokladne EUR Pokladňa 

28EV Výdaj pokladne EUR Pokladňa 

28HP Príjem pokladne SK Pokladňa 

28HV Výdaj pokladne SK Pokladňa 

28PC Príjem pokladne CZK Pokladňa 

28VC Výdaj pokladne CZK Pokladňa 

28PP Príjem pokladne PLN Pokladňa 

28PV Výdaj pokladne PLN Pokladňa 

28PU Príjem pokladne USD Pokladňa 

28VU Výdaj pokladne USD Pokladňa 

28PH Predajky  Predajky 

28NA Ponuky Ponuky 

Z Zamestnanci Personalistika 
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Prvé dve čísla znamenajú obdobie - rok, v ktorom sa účtuje (to znamená, že v roku 2009 

budú prvé dve čísla označené 29), ostatné rady sú označené podľa jednotlivých popisov, 

ktoré si účtovná jednotka sama zvolí. V programe je nastavená funkcia, ktorá čísluje 

jednotlivé doklady poradovo (1,2,3), aby sa dalo overiť zaúčtovanie všetkých účtovných 

dokladov a aby nemohli vzniknúť pochybnosti o tejto skuočnosti. Číslo účtovného dokladu 

musí byť výrazne označené priamo na doklade.  

4.1.2  Obeh účtovných dokladov: 

VYDANÉ FAKTÚRY: 

o vystavuje konateľ spoločnosti alebo vedúci predajne najneskôr do 3 pracovných dní 

po prevzatí tovaru zákazníkom, alebo ukončení zákazky zariaďovania interiérov 

u zákazníka 

o faktúry sa vystavujú zákazníkom, ktorí majú splatnosť faktúr najmenej 14 dní, alebo 

ktorým sa tovar posiela na dobierku 

o na konci roka sa vytlačí kompletný zoznam vydaných faktúr, spolu so zaúčtovaním 

dokladov ( Kniha vydaných faktúr ) a likvidáciou vydaných faktúr 

o vydaná faktúra sa tlačí priamo so zaúčtovaním, faktúra bez zaúčtovania – kópia ide 

odberateľovi 

o vydaná faktúra je označená menom zamestnanca, ktorý faktúru vyhotovil – ten ju 

vlastnoručne podpíše a označí pečiatkou, ktorá mu bola pri nástupe do zamestnania 

pridelená 

o správnosť a všetky formálne náležitosti faktúry preskúma konateľ spoločnosti 

o vydané faktúry sa zakladajú do šanónov s ožnačením FA VYDANÉ 

 

PRIJATÉ FAKTÚRY:  

o eviduje a správnosť preskúmava konateľ v deň prijatia faktúry 

o na konci roka sa vytlačí kompletný zoznam prijatých faktúr (Kniha prijatých faktúr) 

, spolu so zaúčtovaním dokladov (predkontácie) a likvidáciou prijatých faktúr  

o prijaté faktúry sa zakladajú v šanóne s označením FA PRIJATÉ 
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o podľa množstva dokladov sú tieto označené mesiacmi, ktoré sa v šanóne nachádzajú 

 

VÝPISY Z BANKOVÝCH ÚČTOV: 

o eviduje, zakladá a správnosť preskúmava konateľ v deň doručenia výpisu 

o na konci roka sa vytlačí kompletný zoznam položiek na bankovom výpise spolu so 

zaúčtovaním všetkých položiek na bankovom výpise, likvidáciou 

dokladov, výpismi bankových dokladov (Kniha bankových dokladov) a konečných 

zostatkov na jednotlivých bankových účtoch 

o bankové výpisy sa zakladajú do šanóna s označením BANKY 

 

POKLADNIČNÉ DOKLADY SLOVENSKEJ POKLADNE: 

o vystavuje pokladníčka v deň príjmu alebo výdaja peňažnej hotovsti z pokladne na 

základe fiškálneho modulu, ktorý je prihlásený na Daňovom úrade Žilina I. (Kniha 

pokladnice)  

o doklady z fiškálneho modulu (predajky) sa vystavujú zákazníkom, ktorí platia 

v hotovosti 

o doklady vystavené z fiškálneho modulu sa vyhotovujú v dvoch exemplároch 

o originál dokladu sa označí pečiatkou, ktorá bola pokladníčke pridelená pri nástupe 

do zamestnania 

o kópia dokladu sa uchováva na pokladničnej páske, tieto pásky sa archivujú v sídle 

spoločnosti 

o každý doklad (predajku) zapisuje pokladníčka do Pokladničnej knihy, kde sa označí 

číslo dokladu (predajky), dátum, prijatá hotovosť, meno zákazníka (pokiaľ je 

evidovaný v databáze) 

o na konci dňa pokladníčka vytlačí dennú uzávierku, ktorú eviduje do Knihy 

mesačných a denných obratov 

o na základe dennej uzávierky pokladníčka vypíše príjmový pokladničný doklad 

s dennou tržbou, ktorého podpísaním zároveň zodpovedá za finančnú hotovosť 

o na konci mesiaca sa vytlačí mesačná uzávierka 

o na základe mesačnej uzávierky sa účtuje o Dani z pridanej hodnoty 
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o za pokladničnú hotovosť je hmotne zodpovedná pokladníčka – pri nástupe do 

zamestnania sa podpisuje Zmluva o hmotnej zodpovednosti 

o v prípade potreby môžu zamestnanci použiť pokladničnú hotovosť do sumy 500,- 

Sk (bez upovedomenia konateľa – napríklad na nákup čistiacich, hygienických 

prostriedkov, PHL)tú na základe podpísaného dokladu v ten istý deň vyúčtujú do 

pokladne  

o výdavkové pokladničné doklady eviduje, zakladá a správnosť overuje konateľ 

spoločnosti 

o každý výdavkový doklad vytlačený z fiškálneho modulu alebo registračnej 

podkladne sa pre prípad „vyblednutia“ skenuje a na konci roka sa naskenované 

doklady kopírujú na CD 

o na konci roka sa vytlačí kompletný zoznam príjmových pokladničných dokladov 

spolu so zaúčtovaním, kompletný zoznam výdavkových pokladničných dokladov 

spolu so zaúčtovaním a Kniha pokladnice s uvedeným konečným stavom k 31.12. 

o príjmové doklady sa zakladajú oddelene od výdavkových dokladov do šanóna 

s označením PPD 

o výdavkové doklady sa zakladajú oddelene od príjmových dokladov do šanóna 

s označením VPD 

o podľa množstva dokladov sú šanóny označené mesiacmi, ktoré sa v šanóne 

nachádzajú 

 

POKLADNIČNÉ DOKLADY VALUTOVEJ POKLADNE: 

o spoločnosť vedie valutovú pokladňu v eurách, českých korunách, amerických 

dolároch a poľskych zlotych 

o príjmové a výdavkové doklady eviduje, zakladá a správnosť overuje konateľ 

o v priebehu roka sa príjmové a výdavkové pokladničné doklady valutovej pokladne 

evidujú do účtovného programu spolu so zaúčtovaním na jednotlivých vystavených 

dokladoch v slovenskej ale aj cudzej mene s prepočítacím kurzom, podľa platných 

právnych noriem 
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o na konci roka sa vytlačí kompletný zoznam príjmových a výdavkových dokladov 

a Kniha pokladnice s uvedeným konečným stavom k 31.12. v slovenskej ale aj 

cudzej mene pre každú valutovú pokladňu zvlášť 

o valutová pokladňa vedená v eurách sa zakladá do šanóna s označením EUR 

o valutová pokladňa vedená v amerických dolároch, poľskych zlotych a českých 

korunách sa zakladá do šanóna s označením PLN,USD,KČ 

 

INTERNÉ DOKLADY: 

MZDOVÉ DOKLADY: 

o mzdy a odvody z miezd vypočítava a mzdové doklady vystavuje konateľ 

spoločnosti v účtovnom programe, ktorý na základe zadaných údajov automaticky 

mzdy vypočítava 

o vypočítané mzdy sa vždy prekontrolujú 

o doklady sa vystavujú v jednom vyhotovení s dátumom účtovného prípadu 

v posledný kalendárny deň v mesiaci, za ktorý sa mzdy počítajú 

o mzda sa vypláca bezhotovostným stykom na účet zamestnancov 20. dňa 

nasledujúceho mesiaca  

o v dvoch vyhotoveniach sa vystavujú výplatné pásky zamestnancov – jedno 

vyhotovenie dostáva zamestnanec v deň výplatného termínu, druhé vyhotovenie sa 

zakladá do agendy MZDY 

o zo mzdy sa zamestnancom sťahuje 45 % za stravné lístky, ktoré majú zamestnanci 

na výplatnej páske v kolónke „nezdaniteľné náhrady“, kde majú aj uvedený počet 

stravných lístkov, ktoré dostali za daný mesiac – pri nástupe do zamestnania 

zamestnanci podpisujú Dohodu o zrážkach zo mzdy 

o spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou 

a Zdravotnými poisťovňami, v ktorých sú zamestnanci poistení, o Dohode 

o elektronickej komunikácii, takže všetky mesačné výkazy, prehľady a hlásenia za 

zamestnancov sú odosielané v elektronickej forme 

o na konci každého mesiaca sa v interných dokladoch zaúčtuje hrubá mzda, príspevok 

do sociálneho fondu a vydané stravné lístky 
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o zaúčtovanie príspevkov do Sociálnej poisťovne, Zdravotných poisťovní, Dane 

z príjmu zo závislej činnosti,  prevedie program na základe dopredu predvolených 

predkontácií automaticky 

o na konci mesiaca sa vytlačí rekapitulácia miezd, prehľad miezd, výplatné pásky, 

mesačné výkazy, Prehľad na Daňový úrad (každé 3 mesiace) 

o do šanóna s označením MZDY sa v každom mesiaci zakladá evidencia dochádzky 

(dovolenky, priepustky, pracovná neschopnosť – PN), evidencia vydaných 

stravných lístkov podpísaná každým zamestnancom 

o na konci roka sa vytlačí kompletný zoznam dovoleniek a zostávajúcich dovoleniek 

zamestnancov, založí sa do šanóna MZDY 

o na začiatku kalendárneho roka konateľ spoločnosti vytvorí Plán dovoleniek, ktorý 

založí do šanóna MZDY 

 

 

 

ZÁPOČTY: 

o vystavuje a podpisuje konateľ spoločnosti po dohode s dodávateľom alebo 

odberateľom 

o k zápočtu sa vystavuje Dohoda o zápočte, ktorá je založená v interných dokladoch 

o k Dohode o zápočte je vystavený zvlášť interný doklad spolu so zaúčtovaním 

jednotlivých započítaných dokladov 

o na konci roka sa vytlačí kompletný zoznam interných dokladov (Kniha interných 

dokladov) 

 

PRÍJEMKY, VÝDAJKY: 

o príjemky vystavuje konateľ spoločnosti alebo vedúci predajne na základe dodacieho 

listu alebo prijatých faktúr s doložkou prevzatia tovaru 

o príjemky sa vystavujú v jednom vyhotovení, ktoré podpisuje zamestnanec, ktorý 

príjemku vyhotovil 

o príjemky sa zakladajú spolu s prijatými faktúrami 
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o výdajky vystavuje konateľ spoločnosti, vedúci predajne alebo predavačka 

o po dohode so zákazníkom má predavačka alebo vedúci predajne právo vystaviť len 

výdajku bez fiškálneho modulu (predajky) a to pokiaľ chce zákazník tovar vyskúšať 

(napr. rôzne typy úchytiek) 

o do týždňa mu musí pokladníčka  vystaviť daňový doklad (predchádza sa tak 

zbytočným stornám vystavených daňových dokladov) 

o príjemky a výdajky sa vystavujú najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia alebo 

vydania tovaru  

o výdajky sa zakladajú do šanóna VÝDAJKY a sú rozdelené na vybavené 

a nevybavené 

o zamestnanec, ktorý vystavil výdajku alebo príjemku, ju musí vždy podpísať 

 

OSTATNÉ DOKLADY: 

o medzi ostatné doklady patria doklady, ktoré sa týkajú záväzkov a majetku   

o vystavuje v jednom vyhotovení konateľ spoločnosti do príslušnej agendy 

o eviduje, zakladá a správnosť overuje konateľ spoločnosti 

o vystavujú sa v deň uskutočnenia účtovného prípadu 

 

Účtovné písomnosti sa uschovávajú v oddelenej miestnosti (archíve) v kancelárskych 

priestoroch spoločnosti. Písomnosti podľa pracovnej náplne majú zamestnanci vo svojich 

priestoroch. Okrem účtovných písomností sa uschovávajú na archivačných CD aj dátové 

súbory účtovníctva. Účtovné písomnosti sa uschovávajú počas lehôt uvedených v Zákone 

o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v § 31 - §32. Za archiváciu dokladov je zodpovedný konateľ 

spoločnosti.  
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Zamestnanci, ktorí sú oprávnení podpisovať účtovné doklady alebo iné dokumenty: 

 

Meno a Priezvisko Funkcia Účtovný doklad Podpisový záznam 

Monika Petríková konateľ všetky doklady firmy   

Panák Juraj vedúci predajne faktúry vydané   

    príjmové a výdavkové doklady   

    príjemky, výdajky   

Hadvidžiaková Katarína pokladníčka príjmové a výdavkové doklady   

    príjemky, výdajky   

    pokladničné knihy   

Mazáková Katarína pokladníčka príjmové a výdavkové doklady   

    príjemky, výdajky   

    pokladničné knihy   

Hanuška Róbert vodič prijaté faktúry   

    špecifikácie k zahraničným faktúram   

    CMR   

Mičiak Peter predajca vydané a prijaté objednávky   

 

4.1.3  Spôsob účtovania zásob a evidencia 

Táto smernica sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona o účtovníctve č. 431/2002 

Z.z. a Opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 

účtovníctva.  

 

Zásobami v spoločnosti AKCES SLOVAKIA, s. r. o. sú: 

a) Materiál - režijný materiál – ktorý súvisí s predajom tovaru 

   - obaly 
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b) Tovar – „všetko, čo sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa 

zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma sa a nevykonáva sa na 

ňom technické zhodnotenie“3 

 

Účtovná jednotka vedie skladovú evidenciu podľa jednotlivých druhov tovaru. 

Analytickú evidenciu vedie podľa jednotlivých druhov tovaru na skladových kartách 

v účtovnom programe. Skladové karty obsahujú presný názov tovaru, mernú jednotku, 

množstvo, popis tovaru, dodávateľa, nákupnu cenu, predajnú cenu, maržu, rabat, dátum 

predaja, spôsob, akým sa tovar vydal zo skladu (výdajka, predajka, faktúra), komu sa tovar 

vydával (pokiaľ je odberateľ v evidencii). Tovar sa príjma na sklad dňom dodania tovaru.  

Materiál, ktorý účtovná jednotka v priebehu roka nakupuje účtuje priamo do nákladov na 

ťarchu účtovnej skupiny 50 - Spotreba materiálu.  

Pri účtovaní zásob používa spoločnosť spôsob „B“. Nakúpený tovar sa účtuje priamo do 

spotreby a na konci roka na základe inventarizácie sa preúčtuje na účet 132 – Tovar na 

sklade a v predajniach 

 

„Spôsobom „B“ sa účtujú zásoby takto: 

a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob 

účtujú na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so 

súvsťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na 

finančných účtoch.“4 

b) nakúpený materiál sa v priebehu účtovného obdobia účtuje v obstarávacích cenách 

na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu - podľa analytickej evidencie 

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou spolu s vedľajšími nákladmi, ktoré sú spojené 

s obstaraním. (clo, prepravné, poštovné) 

Skladová evidencia sa vedie metódou váženého aritmetického priemeru.  

                                                   
3 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16.decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva č.23054/2002-92, § 17,odst.9 
4 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16.decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva č.23054/2002-92, § 43,odst.4a) 
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Oceňovanie zásob ku dňu zostavenia účtovnej závierky 

Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu 

v účtovníctve, zvýšenie hodnoty sa neúčtuje a zníženie hodnoty je predmetom analýzy. Ak 

zníženie hodnoty nemá trvalý charakter, vytvára sa opravná položka k tovaru. Pri trvalom 

znížení hodnoty sa účtuje na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.  

Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, 

napríklad ak sa pri inventarizácii zistí, že predajná cena zásob znížená o náklady spojené 

s predajom je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie 

nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.  

Mankom sa rozumie invetarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku.  

Škodou sa rozumie neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku.5 

Spôsoby oceňovania sa v priebehu účtovného obdobia nesmú meniť a musia byť rovanké 

pre všetky strediská a sklady v rámci účtovnej jednotky.  

Účtovná jednotka používa k evidencii zásob skladový software, ktorý je priamo previazaný 

s účtovným softwarom.  

4.1.6 Odpisovanie a odpisový plán 

Účtovanie neobežného majetku v spoločnosti AKCES SLOVAKIA, s. r. o. sa riadi 

príslušnými ustanoveniami Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrením 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich 

v sústave podvojného účtovníctva a Zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.  v znení 

neskorších predpisov.  

 

„Majetok účtovnej jednotky sa z časového hľadiska delí na dlhodobý majetok a krátkodobý 

majetok.  

                                                   
5 Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. §26,odst.6 
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Dlhodobý majetok – je majetok, ktorého doba použiteľnosti, doba splatnosti alebo doba 

vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok a 

obstarávacia cena vyššia ako 30 000,- Sk . 

Krátkodobý majetok – je majetok, ktorého doba použiteľnosti, doba splatnosti alebo doba 

vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.“6 Hmotný 

majetok, ktorého obstarávacia cena je rovná alebo nižša sume 30 000,- a doba použiteľnosti 

dlhšia ako jeden rok sa účtuje priamo do spotreby, ale účtovná jednotka ho eviduje na karte 

Drobný majetok. Majetok ktorého hodnota je nižšia ako 5 000, -  účtovná jednotka eviduje 

len na analytickom účte 501 – Spotreba materiálu.  

V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o majetku, ku ktorému má spoločnosť 

AKCES SLOVAKIA, s. r. o. vlastnícke právo alebo má uzatvorenú zmluvu o kúpe 

prenajatej veci.  

Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto 

majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov ( 

napr. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi). 

 

Pri evidencii dlhodobého majetku spoločnosť používa tieto účty: 

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný 

022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci 

022001 – Osobný automobil 

022002 – Dodávkový automobil 

Dlhodobý majetok obstaráva účtovná jednotka cez účty 042 – Obstaranie dlhodobého 

majetku. 

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

042001 – Obstaranie DHM - automobil 

                                                   
6Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16.decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva č.23054/2002-92, § 12,odst.1 
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Pri zaradení dlhodobého majetku do užívania vystaví konateľ Protokol o zaradení majetku 

do užívania a pri vyradení vystaví Protokol o vyradení majetku z užívania a eviduje ho 

v účtovnom softwari.  

Protokol o zaradení majetku do užívania obsahuje informácie o dlhodobom majetku: 

o jeho identifikáciu – opis majetku s číselným označením 

o vstupnú cenu a jej zložky (cena obstarania, náklady na obstaranie, technické 

zhodnotenie) 

o obstaranie – akým spôsobom bol majetok obstaraný 

o odpisovanie – zaradenie do odpisovej skupiny a spôsob uplatnenia účtovných a 

daňových odpisov 

o zaradenie – dátum a spôsob zaradenia 

o doklad zaúčtovania spolu s predkontáciami  

Protokol o vyradení majetku z užívania obsahuje: 

o účtovné, prípadne iné doklady, ktoré preukazujú vyradenie majetku a spôsob 

vyradenia (kúpna zmluva alebo faktúra pri predaji majetku, darovacia zmluva – 

pokiaľ ho spoločnosť darovala, zápisnica o likvidácii majetku – pokiaľ sa majetok 

likvidoval) 

o rozhodnutie policajného orgánu o odňatí evidenčného čísla – ak je predmetom 

vyradenia motorové vozidlo 

o rozhodnutie alebo oznámenie policajného orgánu o výsledku vyšetrovania – ak bol 

majetok odcudzený 

o potvrdenie organizácie o prevzatí majetku – ak sa majetok fyzicky likvidoval 

Spôsob ocenenia dlhodobého majetku v spoločnosti má účtovná jednotka uvedený 

v internej smernici Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku.  

Účtovná jednotka zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku vyjadruje prostredníctvom 

odpisov. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku.  

 

Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku 

Odpisovanie majetku je postupné rozpúšťanie nákladov na obstaranie majetku do nákladov 

jednotlivých účtovných období.  
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Účtovné odpisy vyjadrujú skutočné opotrebenie majetku v procese jeho používania, to 

znamená, že zohľadňujú dobu používania majetku.  

Daňové odpisy sú stanovené Zákonom o daniach z príjmov č. 595/1999 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. Účtovná jednotka zaradí majetok do ospisových skupín, ktoré sú 

stanovené zákonom a zvolí si rovnomerný alebo zrýchlený odpis, ktorý vždy určí konateľ 

spoločnosti. Daňové odpisy neberú do úvahy skutočné opotrebenie majetku firmy.  

 

Predkontácia odpisov: 

Na ťarchu účtu 551 sa účtujú Odpisy dlhodobého hmotného majetku, v prospech účtu 082 

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku, sa účtujú oprávky.  

Analytická evidencia účtov odpisov je prispôsobená potrebám účtovnej jednotky podľa 

jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku.  

 

Odpisový plán: 

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. sa pri tvorbe odpisového plánu riadi príslušnými 

ustanoveniami Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 23053/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti účtovania 

a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva... 

a Zákonom o daniach z príjmov č.595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Účtovná jednotka odpisuje majetok, ku ktorému má vlastnícke právo, právo hospodárenia 

alebo má majetok nadobudnutý na základe Zmluvy o leasingu.  

Daňové odpisovanie je v súlade so Zákonom č. 595/2003 Z.z. §26 až §33.  

Účtovné odpisy vyjadrujú skutočné opotrebenie odpisovaného majetku. Účtovné odpisy sa 

účtujú mesačne.  

Účtovný odpisový plán sa v priebehu odpisovania môže zmeniť za predpokladu, že: 

o došlo k zvýšeniu ocenenia dlhodobého majetku z dôvodu technického zhodnotenia 

o došlo k trvalému zníženiu ocenenia dlhodobého majetku formou mimoriadneho 

odpisu 

o došlo k vzniku iných odôvodnených zmien v životnosti majetku 

o došlo k zmenám v skutočne dosahovanom úžitku 
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V prípade predaja majetku počas roka si účtovná jednotka neuplatňuje daňové ani účtovné 

odpisy za účtovné odbobie, v ktorom došlo k predaji. Rozdiely medzi daňovými 

a účtovnými odpismi sú zohľadnené v daňovom priznaní a účtovná jednotka účtuje o 

odloženej daňovej povinnosti.   

    Odpisový plán     

        

Číslo HM: 27IM00001      

Názov HM:  Seat Altea XL     

Odpis.sk:  1 počet mesiacov odp.: 48   

Spôsob odpisu: rovnomerný     

    Dátum od Suma mes.odpis 

Dátum obstarania:   22.12.2007 940084,10 19935,2 

Technické zhodnotenie: 28.12.2007 16805,9   

        

        

ODPISY (551/082)      

        

  Účtovné odpisy Daňové odpisy Rozdiel 

Rok Počet mes. Odpisy Počet mes. Odpisy úpr.HV v DP 

            

2007 1 19935 12 239223 -219288 

            

2008 12 239223 12 239223 0 

            

2009 12 239223 12 239223 0 

            

2010 12 239223 12 239221 2 

            

2011 11 219287     219287 

            

Spolu   956888   956888   

      

rozdiel (551/082) -1,40       

                                Tabulka 1 
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    Odpisový plán     

        

Číslo HM: 28IM00001      

Názov HM:  Iveco Daily Maxi     

Odpis.sk:  1 počet mesiacov odp.: 48   

Spôsob odpisu: rovnomerný     

    Dátum od Suma mes.odpis 

Dátum obstarania:   5.3.2008 580667,50 12097,2 

Technické zhodnotenie:         

        

        

ODPISY (551/082)      

        

  Účtovné odpisy Daňové odpisy Rozdiel 

Rok Počet mes. Odpisy Počet mes. Odpisy úpr.HV v DP 

            

2008 10 120972 12 145167 -24195 

            

2009 12 145167 12 145167 0 

            

2010 12 145167 12 145167 0 

            

2011 12 145167 12 145167 1 

            

2012 2 24194,4     24194,4 

            

Spolu   580667   580668   

            

rozdiel (551/082) -0,10       

                  Tabulka 2  
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4.1.7  Inventarizácia majetku a záväzkov 

Pri inventarizácii majetku a záväzkov overuje spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. 

o., či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zodpovedá skutočnosti 

v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. časť 5,§29 a §30. 

 

Povinnosť inventarizácie majetku je stanovená v Zákone o účtovníctve č.431/2002 Z.z. §6 

odst.3.  

Inventarizácia majetku a záväzkov – porovnanie stavu majetku zistený fyzickou 

a dokladovou inventúrou so stavom zisteným v účtovníctve. Pri rozdieloch v inventarizácii 

sa zisťujú príčiny ich vzniku a zodpovednosť za vzniknuté inventarizačné rozdiely.  

Súčasťou inventarizácie je inventúra, kde sa zisťuje skutočný stav majetku a záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov: 

o fyzickou inventúrou 

o dokladovou inventúrou 

o v kombinácii fyzickej a dokladovej inventúry 

 

Fyzická inventúra – pri hmotnom majetku, pri zásobách, finančných hotovostiach, ceninách  

Pri fyzickej inventúre sa vychádza z jednotiek množstva, ktoré sa používajú v účtovníctve. 

Pri fyzickej inventúre môžu nastať tieto situácie: 

účtovný stav = fyzický stav 

účtovný stav < fyzický stav – prebytok 

účtovný stav > fyzický stavo – manko, škoda 

Dokladová inventúra – jej správnosť sa overuje prostredníctvom účtovných dokladov.  

Dokladová inventúra sa používa pri tých druhoch majetku a záväzkov, kde nie je možné 

vykonať fyzickú inventúru (pohľadávky, záväzky, úvery, bankové účty ...) 

Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka podľa Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. §29 odst.2. Spoločnosť AKCES 

SLOVAKIA, s. r. o. zostavuje riadnu účtovnú závierku ku dňu 31.12. – riadna 
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inventarizácia. V prípade mimoriadnych okolností má účtovná jednotka povinnosť zostaviť 

mimoriadnu účtovnú závierku – mimoriadna inventarizácia.  

 

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. vykonáva inventúru a inventarizáciu: 

o pri peňažných prostriedkoch v hotovosti v cudzej a slovenskej mene 4 – krát ročne 

a to:  k 31.03.  

k 30.06. 

k 30.09. 

k 31.12. 

o pri ceninách – stravné lístky, kolky, poštové známky a pod. najmenej 4 – krát ročne 

a to: k 31.03. 

k 30.06. 

k 30.09. 

k 31.12. 

o u zásob tovaru a materiálu spravidla v období od 01 – 03.01. nasledujúceho 

účtovného obdobia, pričom zistené stavy sa upravia do obdobia do 31.12. 

predchádzajúceho účtovného obdobia ( v tomto období je predajňa uzatvorená pre 

zákazníkov a vykonáva sa fyzická inventúra zásob tovaru ) 

o u ostatných položiek majetku a záväzkov k 31.12. daného účtovného obdobia 

 

Mimoriadnu inventarizáciu vykonáva spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. podľa potrieb 

a vzniknutých podmienok spoločnosti: 

o pri nástupe nového zamestnanca – uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti 

o skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý mal hmotnú zodpovednosť 

o mimoriadne udalosti, ktoré v spoločnosti môžu nastať – krádež, živelná pohroma, 

atď.  

 

Predmetom inventarizácie, ktorá sa vykonáva 1 – krát ročne je: 

o dlhodobý hmotný majetok ( krátkodobý hmotný majetok ) 

o ostatný majetok spoločnosti (zásoby, materiál) 
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o záväzky spoločnosti 

o pohľadávky spoločnosti 

o rozdiel majetku a záväzkov 

 

Predmetom inventarizácie pri mimoriadnych udalostiach spoločnosti je: 

o majetok, na ktorý sa viaže hmotná zodpovednosť 

o majetok, na ktorom došlo ku škode 

o majetok, ktorý sa stal predmetom krádeže 

 

Spôsob inventarizácie k 31.12.: 

o majetok sa inventarizuje podľa jednotlivých položiek ako je vedený v analytickej 

evidencii 

o záväzky sa inventarizujú podľa jednotlivých účtov analytickej evidencie, na ktorých 

je o nich účtované 

 

„Postup pri inventarizácii majetku a záväzkov: 

o práce pred začatím inventarizácie – rozdelenie pracovníkov, ktorí budú 

inventarizáciu vykonávať 

o prípravné práce inventarizácie – zabezpečenie pracovných pomôcok, zabezpečenie 

priestorov, kde sa inventarizácia vykonáva, zabezpečenie peňažných prostriedkov 

(peňažná hotovosť sa počas inventúry nesmie prijímať ani vydávať), určenie druhov 

položiek, ktoré sú predmetom fyzickej inventúry 

o vykonanie inventúry – jednotlivé zložky majetku zisťujú zamestnanci spoločnosti 

pri fyzickej inventúre, pri dokladovej inventúre zisťuje rozdiely konateľ spoločnosti 

alebo ekonóm 

o vypracovanie inventúrnych súpisov 

o zistenie účtovného stavu  - zisťuje sa ku dňu začatia inventarizácie, vyhotovuje sa 

prostriedkami výpočtovej techniky, za správnosť zodpovedá konateľ spoločnosti 

alebo ekonóm 

o porovnanie skutočného stavu s vyčísleným účtovným stavom 
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o vyčíslenie rozdielov – pri zistení rozdielov sú hmotne zodpovedné osoby oprávnené 

sa k nim vyjadriť, zároveň sa postupuje v súlade s Dohodu o hmotnej 

zodpovednosti, príčiny inventarizačných rozdielov posúdi konateľ spoločnosti 

o vypracovanie inventarizačných zápisov 

o vypracovanie návrhu na vysporiadanie inventarizačných rozdielov – v prípade, ak 

sa zistia rozdiely v inventúre 

o zaúčtovanie inventarizačných rozdielov do účtovníctva – účtujú sa do účtovného 

obdobia, za ktoré bola inventarizácia vykonávaná.“7 

 

Inventúrny súpis sa pri riadnej inventarizácii vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach: 

o jedno vyhotovenie je určené pre zamestnancov, kde bola inventúra vykonaná 

o jedno vyhotovenie je súčasťou inventarizačného zápisu 

Pri mimoriadnej inventarizácii sa inventúrne súpisy vyhotovujú viackrát, podľa dôvodu 

inventarizácie.  

 

Inventúrny súpis obsahuje tieto náležitosti (Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. §30 

odst.2): 

o obchodné meno, sídlo spoločnosti a identifikačné číslo 

o deň začatia inventúry 

o deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná 

o deň skončenia inventúry 

o stav majetku s uvedením množstva a ceny 

o miesto uloženia majetku 

o zoznam skutočného stavu majetku a záväzkov 

o meno, priezvisko a podpis všetkých osôb zúčastnených pri inventúre ( pri fyzickej 

inventúre sú to spravidla všetci zamestnanci spoločnosti) 

 

                                                   
7 KOLEKTÍV AUTOROV: Interné firemné predpisy II.. SEPI, s. r. o.Žilina.2007 ISBN 978-80-88961-35-2 
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Rozdiely zistené po vykonaní inventúry sa porovnávajú so stavom z účtovníctva. Zistené 

rozdiely sa nazývajú inventarizačné rozdiely. Inventarizačné rozdiely sa vyčísľujú 

v peňažných a merných jednotkách.  

V prípade, že skutočný stav zistený pri inventúre je nižší ako evidovaný stav a tento rozdiel 

nie je možné preukázať účtovným záznamom alebo iným spôsobom, ide o: 

o schodok – peňažné prostriedky, ceniny 

o manko – majetok 

V prípade, ak je skutočný stav zistený pri inventúre vyšší ako je evidovaný stav, ide 

o prebytok.  

Pri inventúre sa musia posúdiť aj príčiny, ktoré vedú k inventarizačným rozdielom: 

o podobnosť tovaru a ich zámena 

o nedôslednosť zamestnanca 

Pokiaľ pri inventarizácii neboli zistené rozdiely, táto skutočnosť sa uvedie do 

inventarizačného zápisu.  

Inventarizačný zápis je účtový záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva. 

 

Inventarizačný zápis obsahuje tieto náležitosti (Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. §30 

odst.3): 

o obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 

o výsledky, ktoré sú z porovnania skutočného a účtovného stavu majetku a záväzkov 

o meno, priezvisko a podpis osôb, ktoré sú zodpovedné za vykonanie inventarizácie 

 

Inventarizácia majetku v spoločnosti AKCES SLOVAKIA, s. r. o. : 

o dlhodobý hmotný majetok 

o drobný hmotný majetok 

o zásoby 

o dlhodobé a krátkodobé pohľadávky 

o dlhodobé a krátkodobé záväzky 

o finančné účty 

o peňažné prostriedky a ceniny 
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o časové rozlíšenie 

 

Dlhodobý hmotný majetok: 

o zisťuje sa fyzickou inventúrou – automobily 

 

Drobný hmotný majetok: 

o zisťuje sa fyzickou inventúrou – tlačiarne, PC príslušenstvo, inventár 

 

Zásoby: 

o zisťujú sa fyzickou inventúrou – vážením, meraním, počítaním – napr. tovar 

o inventúra sa overuje v tých istých jednotkách, ktoré sa používajú v skladovej 

evidencii 

o ocenenie zásob je v účtovných cenách 

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. nemá prirodzené úbytky zásob, preto o nich ani 

neúčtuje.  

 

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky: 

o zisťujú sa dokladovou inventúrou – vystavené faktúry, zmluvy... 

o rozčleňujú sa na dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, kde krátkodobé sú s dátumom 

splatnosti do jedného roka a dlhodobé s dátumom splatnosti viac ako jeden rok 

o zabezpečiť vyjadrenie dlžníka formou zaslania uznania záväzku (doporučene) 

s uvedením výšky dlhu, číslom faktúry, splatnosťou a lehotou po splatnosti 

o overiť existenciu pohľadávok, pri ktorých vznikli skutočnosti, na základe ktorých 

došlo k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok (dlžníkovi sa poslali 

minimálne 3 upomienky, náklady spojené s vymáhaním by mohli byť vyššie ako 

celkový dlh, zánik dlžníka, dlžník v konkurznom konaní) 

Odpis pohľadávky zaúčtuje spoločnosť na účet 546 – Odpis pohľadávky. 

 

Inventarizácie pokladnice: 

o zisťuje sa fyzickou inventúrou skutočný stav peňažných prostriedkov 
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o pre pokladnice vedené v cudzej mene sa prepočet na slovenskú menu prepočíta 

kurzom Národnej banky Slovenska k 31.12. – prípadný kurzový zisk alebo kurzová 

strata sa zaúčtuje do účtovníctva cez interné doklady. 

Kurzový zisk sa zaúčtuje na účet 663 – Kurzové zisky a kurzová strata na účet 563 – 

Kurzové straty. 

 

Inventarizácia bankových účtov: 

o zisťuje sa dokladovou inventúrou – výpis z bankového účtu k 31.12. – zostatok na 

účte 

o zostatky bankových účtov vedené v cudzej mene sa oceňujú kurzom Národnej 

banky Slovenska k 31.12. – prípadný kurzový zisk alebo kurzová strata sa zaúčtuje 

do interných dokladov.  

Kurzový zisk sa zaúčtuje na účet 663 – Kurzové zisky a kurzová strata na účet 563 – 

Kurzové straty. 

Účet 261 – Peniaze na ceste vykazujú k 31.12 nulový zostatok. 

 

Časové rozlíšenie: 

o zisťuje sa dokladovou inventúrou – ide o účet 381 – Náklady budúcich období 

Na základe dokladov, ktoré preukazujú opodstatnenie tohto účtovania sa skúma súvislosť 

s účtovným obdobím a správnosť výšky zostatkov na týchto účtoch.  

 

Inventarizácia dlhodobých a krátkodobých záväzkov: 

o - zisťujú sa dokladovou inventúrou – ide o : rezervy 

       dlhodobé a krátkodobé záväzky 

       bankové úvery a výpomoci 

        

Pri rezervách sa zisťujú zostatky vytvorených rezerv, ich opodstatnenosť a výška.  

Pri záväzkoch voči zamestnancom sa porovnáva účtovný stav so mzdovou evidenciou.  

Pri záväzkoch z obchodných vzťahov sa účtovný stav porovnáva s došlými faktúrami, 

zmluvami, prípadne inými účtovnými dokladmi.  
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Pri záväzkoch voči finančným orgánom sa účtovný stav porovnáva s daňovými priznaniami 

a hláseniami.  

Pri záväzkoch voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sa účtovný stav 

porovnáva s mesačnými výkazmi poistného.  

Záväzky sa rozdeľujú podľa doby splatnosti – do jedného roka 

                                                                        - od jedného do piatich rokov 

       - nad päť rokov 

Bankové úvery sa overujú na základe dokladov (výpis z bankového úveru) a úverových 

zmlúv.  

Pri časovom rozlíšení ide o účty 383 – Výdavky budúcich období a 384 – Výnosy budúcich 

období, ktoré na základe dokladov preukazujú svoju opodstatnenosť, skúma sa súvislosť 

s účtovným obdobím a správnosť zostatkov na účtoch.  

 

Inventarizácia vlastného imania: 

o - zisťuje sa dokladovou inventúrou – ide o:  základné imanie  

       fondy zo zisku 

výsledok hospodárenia z minulých 

období 

4.1.8  Časové rozlíšenie 

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. sa pri účtovaní nákladov a výnosov a ich 

časovom  rozlíšení riadi Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a Opatrením 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92 ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich 

v sústave podvojného účtovníctva.  

Náklady a výnosy sa účtujú výhradne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

Náklady a výdavky, výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období, je nutné časovo 

rozlíšiť.  

„Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa 

pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia 
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alebo prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo  

pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na 

majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej 

jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo 

z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré 

v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré 

dokumentujú tieto skutočnosti.“8 

 Kritérium pre účtovanie časového rozlíšenia:  

o vecný obsah 

o časové obdobie, ktorého sa týkajú 

o výška v Sk – suma 

 

Pri nákladoch, kde nie je známa suma, ale len obsah, sa používajú rezervy. Časové 

rozlíšenie sa účtuje v súlade s ustanoveniami Postupov účtovania č.23054/2002-92 §56 na 

účtoch účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov.  

  

Účet 381 – Náklady budúcich období 

o účtujú sa výdavky bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov budúcich období 

konkrétnych účtov účtovej triedy 5 – Náklady (nájomné platené dopredu, 

predplatné, webhosting) 

o na príslušný účet nákladov sa zaúčtujú náklady budúcich období s ktorým časovo 

súvisia 

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. bude pri zisťovaní výsledkov hospodárenia 

zachytávať náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú k účtovnému obdobiu bez ohľadu na to, 

kedy budú uhradené.  

 

                                                   
8 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16.decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva č.23054/2002-92, § 2,odst.1 
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4.1.9  Poskytovanie cestovných náhrad 

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. sa pri poskytovaní cestovných náhrad riadi 

Zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, Zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník 

práce, Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve, Opatrením MPSVaR Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné 

sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách, 

Opatrením MPSVaR Slovenskej republiky o sumách stravného v aktuálnom znení, 

Opatrením MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie motorových vozidiel 

v aktuálnom znení. (MPSVaR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) 

 

Poskytovanie cestovných náhrad sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti 

AKCES SLOVAKIA, s. r. o. zamestnaných na hlavný pracovný pomer.  

Oprávnenie vyslať zamestnanca spoločnosti na pracovnú cestu sa vzťahuje len na konateľa 

spoločnosti alebo osobu bezprostredne nadriadenú zamestnancovi. V prípade, ak pracovnú 

cestu prikazuje bezprostredne nadriadený, musí ju schváliť konateľ spoločnosti.  

Podmienky pracovnej cesty sa realizujú formou vyplnenia cestovného príkazu, ktorý musí 

obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa Zákona o účtovníctve č.431/2002 

Z.z. §11 a údaje, ktoré vyplývajú zo zákona o cestovných náhradách.  

 

Osoba oprávnená vyslať zamestnanca na pracovnú cestu určí v cestovnom príkaze: 

o meno, priezvisko a bydlisko zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu 

o miesto výkonu práce na pracovnej ceste – minimálne v určení obce 

o čas trvania pracovnej cesty  

o začiatok a koniec pracovnej cesty 

o čas prechodu štátnej hranice (pri zahraničnej pracovnej ceste) 

o spôsob dopravy 
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Účtovná jednotka touto smernicou určuje miesto nástupu na pracovnú cestu a miesto 

skončenia pracovnej cesty a tým je sídlo firmy na ul. M. Rázusa 9 v Žiline. Spôsob dopravy 

je motorové vozidlo v majetku firmy.  V prípade vyslania zamestnanca na pracovnú cestu 

do Poľska, ktorá trvá viac ako 1 deň ubytovanie zabezpečuje zamestnávateľ a to 

v ubytovacích priestoroch poľského dodávateľa.  

 

Vedľajšie cestovné náhrady: 

V súlade s ustanovením Zákona o cestovných náhradách č.283/2002 Z.z. §4 za potrebné 

vedľajšie výdavky zamestnancov na pracovnej ceste (tuzemskej aj zahraničnej) považuje 

zamestnávateľ tieto výdavky: 

o parkovné, diaľničné poplatky, poplatky za vstup do tunela 

o výdavky za MHD 

o poplatky za úschovu batožín 

o poplatky za nutné telefonické hovory súvisiace s výkonom práce 

o pokiaľ je pracovná cesta organizovaná za účelom výstavy alebo veľtrhu, 

zamestnávateľ považuje za vedľajšie výdavky aj vstupné 

o nutné výdavky za opravu a iné servisné služby pri použití firemného vozidla 

o vedľajšie výdavky na pohonné látky 

Vedľajšie výdavky budú zamestnancovi uhradené len po preukázaní dokladom o zaplatení, 

ktoré preukazujú náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona o účtovníctve. Pokuty, 

výdavky za odťah motorového vozidla, ktoré boli spôsobené nedodržiavaním pravidiel 

cestnej premávky si hradí na vlastné náklady zamestnanec. 

Účtovná jednotka obvykle neposkytuje preddavky na služobnú cestu.  

Zamestnanci používajú na služobné cesty prednostne vozidlá výlučne v majetku firmy.  

Zamestnanci môžu použiť na služobné cesty aj vlastné motorové vozidlo ale len so 

súhlasom konateľa spoločnosti. V takom prípade patrí zamestnancovi náhrada za 

spotrebované pohonné látky a paušálnu sadzbu. Uvedené platí tak pre vlastné, ako aj pre 
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cestné motorové vozidlo, kde zamestnanec nie je držiteľom zapísaným v technickom 

preukaze.  

Zamestnanec si nemôže (okrem paušálnej sadzby a náhrady za PHL) u zamestnávateľa 

uplatňovať žiadne ďalšie výdavky vzťahujúce sa k prevádzke a funkčnosti vozidla. V tejto 

sadze je zohľadnená amortizácia, údržba a drobné opravy. Pre použitie zamestnancovho 

vozidla je potrebná písomná dohoda.  

„Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok 

platných v čase použitia motorového vozidla prepočítaných podľa spotreby uvedenej 

v technickom preukaze: 

o ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej normy, na 

výpočet sa použije podľa technickej normy, pri jazde v meste sa spotreba zvýši o 40 

% 

o ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa technickej normy a aj 

predpisu EHK, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu EHK vypočítaná 

aritmetickým priemerom, pri jazde v meste sa použije spotreba určená na jazdu 

v meste“9 

Náhrady pri zahraničných pracovných cestách 

Zahraničnú pracovnú cestu môže zamestnanec vykonať len so súhlasom konateľa 

spoločnosti.  

Zamestnancovi patria pri zahraničnej pracovnej ceste tieto náhrady: 

o náhrada za ubytovanie 

o náhrada cestovných výdavkov 

o stravné podľa opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky 

o náhrada vedľajších výdavkov (doklad o zaplatení) 

                                                   
9 [online]. Porada. Dostupné z : <http://www.porada.sk. Posledná úprava 10.01.2008 
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Pri zahraničných pracovných cestách patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej 

cesty stravné v inej ako slovenskej mene. Stravné sa riadi Zákonom o cestovných 

náhradách č. 283/2002 Z.z. § 13.  

Účtovná jednotka poskytuje pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi vreckové vo 

výške 40 %. Pri tuzemskej aj zahraničnej pracovnej ceste poskytne zamestnávateľ 

zamestnancovi preddavok len ak o to požiada. Preddavky sa poskytujú v hotovosti 

v príslušnej mene.  

 

Vyúčtovanie pracovnej cesty 

Zamestnanec je povinný vyúčtovať preddavok najneskôr do 3 pracovných dní po skončení 

pracovnej cesty konateľovi. Zamestnanec je povinný do 3 pracovných dní predložiť osobe, 

ktorá ho na pracovnú cestu vyslala písomné doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej 

cesty a taktiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok, pokiaľ mu bol poskytnutý. V prípade ak 

preddavky boli vyššie, ako sú nároky zamestnanca, je zamestnanec povinný rozdiel vrátiť 

zamestnávateľovi v mene, akej mu bol preddavok poskytnutý. Po dohode so 

zamestnávateľom môže preddavok vrátiť aj v inej mene. V prípade nevrátenia 

nevyúčtovaného preddavku je spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. oprávnená mu 

nevyúčtovaný preddavok zraziť zo mzdy alebo ho vymáhať súdnou cestou.  

Zamestnancovi, ktorý bol vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu môže zamestnávateľ 

vyplatiť stravné a vreckové aj v slovenskej mene, pokiaľ sa na tom písomne dohodnú.    

 

4.1.10  Stravovanie  

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. sa pri poskytovaní stravného riadi 

Zákonníkom práce č. 311/2002 Z.z. a Zákonom č. 311/2001 Z.z. o sociálnom fonde.  

 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých smenách stravovanie 

zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto 

povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu. 
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Na účely stravovania sa za pracovnú smenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. 

Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže poskytnúť ďalšiu 

poukážku. 

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov najmä podávaním 

jedného teplého jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny 

prostredníctvom právnickej osoby (Závodná jedáleň ICP na ulici M. Rázusa 9 v Žiline), 

ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby, formou stravovacích poukážok. 

Nominálna hodnota poukážky, ktorú poskytuje zamestnávateľ je 75 Sk. 

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie: 

o vo výške určenej Zákonníkom práce č. 311/2001 Z.z. ,§152 odst.3., a to 55% z ceny 

jedla  

o vo výške podľa  Zákona o sociálnom fonde č.152/1994 Z.z. vo výške 2,50,- Sk/1 

lístok 

 

Kalkulácia ceny stravného lístka pre zamestnanca stravujúceho sa prostredníctvom 

stravovacích poukážok Vaša stravovacia, spol. s r. o.  

 

Cena 1 stravovacej poukážky  .......................................... 75,-  Sk 

Z nákladov spoločnosti  .......................................... 41,25 Sk  

Zo sociálneho fondu   .......................................... 2,50  Sk 

Úhrada zamestnanca   .......................................... 29,-  Sk 

 

Zamestnanec si môže čerpať stravovacie poukážky, na ktoré mu vzniká nárok v danom 

mesiaci, priebežne počas mesiaca až do siedmeho dňa nasledujúceho mesiaca a to 

u vedúceho zamestnanca. V prípade, že si do uvedeného dňa neprevezme všetky 

stravovacie poukážky, na ktoré má nárok, bude množstvo, ktoré prevzal považované za 

nárok v danom mesiaci. Hodnota poukážok, ktorú je zamestnanec povinný uhradiť, mu 

bude zrazená zo mzdy. 

Zamestnávateľ poskytuje stravu len zamestnancom v pracovnom pomere za podmienok 

ustanovených v Zákonníku práce. Nakoľko u zamestnávateľa nepôsobí zamestnanecký 
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dôverník, zamestnanecká rada ani odborová organizácia (zástupcovia zamestnancov), 

neprispaieva na stravu širšiemu okruhu fyzických osôb a neupravuje podmienky 

poskytovania stravovania počas prekážok v práci. 

4.1.11  Kurzové rozdiely 

 Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. sa riadi príslušnými ustanovenia Zákona 

o účtovníctve č. 431/2002, Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

23054/2002-92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a Zákonom 

o daniach z príjmov č. 595/2003 Z.z. 

 

Účtovná jednotka je povinná viesť a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách 

slovenskej meny. Pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky vyjadrené v cudzej mene je 

účtovná jednotka povinná účtovať v slovenskej aj cudzej mene.  

„Podľa Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z.§24,odst.1 je účtovná jednotka povinná 

oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia a to: 

a) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25, 

b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spôsobom podľa § 27, 

c) k inému dňu v priebehu účtovného obdobia spôsobom podľa § 27, ak sa to vyžaduje 

podľa osobitného predpisu.“10 

 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene oceňuje účtovná jednotka kurzom Národnej 

banky Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná uzávierka alebo k inému dňu, ak to vyžaduje osobitný predpis. 

 

„Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz, za ktorý 

boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pokiaľ sa kúpa alebo predaj cudzej meny 

uskutoční za iný kurz, ako ponúka banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň 

                                                   
10 Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. §24,odst.1 
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v kurzovom lístku, požije sa kurz, ktorý banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň 

ponúka v deň uskutočnenia obchodu v kurzovom lístku.  Ak sa kúpa alebo predaj 

neuskutočňuje s bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo so zmenárňou, použije sa kurz 

vyhlásený Národnou bankou Slovenska v deň vysporiadania účtovného prípadu.“11 

Vyššie uvedené platí aj pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej 

mene na účet zriadený v slovenskej mene a naopak.  

Pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene na slovenskú jednotku postupuje 

spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. takto: 

o majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočíta na slovenskú menu kurzom 

vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň uskutočnenia účtovného prípadu 

a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

o pri kúpe alebo predaji za slovenskú menu použije kurz, za ktoré boli tieto hodnoty 

nakúpené alebo predané 

o pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene sa použije 

kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené 

o pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v slovenskej mene na účet 

zriadený v cudzej mene sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené 

 

Účtovanie o peňažných prostriedkoch v cudzej mene 

O peňažných prostriedkoch vedených v cudzej mene sa účtuje v knihách analytickej 

evidencie: 

o v pokladničných knihách vedených v cudzej mene 

o na bankových účtoch vedených v cudzej mene 

 

Pre každý druh peňažnej hotovosti v cudzej mene vedie účtovná jednotka osobitnú 

pokladničnú knihu v cudzej mene a osobitný analytický účet.  

Pri každej účtovnej operácii zaúčtuje: 

o peňažné prostriedky vyjadrené v cudzej mene 

                                                   
11 Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. §26,odst.3 
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o peňažné prostriedky vyjadrené v slovenskej mene 

o prepočítací kurz  

 

Pre každý druh bankových účtov vedených v cudzej mene vedie účtovná jednotka knihu 

analytickej evidencie.  

Pri každej účtovnej operácii zaúčtuje: 

o pohyb v cudzej mene 

o pohyb v slovenskej mene 

o prepočítací kurz 

 

Pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prírastky a úbytky v cudzej mene 

zaúčtujú do analytickej evidencie pohľadávok a záväzkov v cudzej mene. Účtovný prípad 

uskutočnený v cudzej mene sa na analytických účtoch vedie len v slovenskej mene.  

 

Vznik kurzových rozdielov: 

o ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu 

o ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka (31.12.) 

 

Účtovanie kurzových rozdielov: 

o kurzové straty – účet 563 – Kurzové straty 

o kurzové zisky – účet 663 – Kurzové zisky 

 

Kurzové rozdiely vznikajú z dôvodu prepočtu cudzej meny na slovenskú menu ku dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu pri: 

o inkase pohľadávok 

o platbe záväzkov 

o postúpení pohľadávky 

o vkladu pohľadávky do základného imania 

o vzájomného započítania pohľadávok 
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Prepočet cudzej meny je prepočítaný kurzom NBS k 31.12 platným ku dňu zostavenia 

účtovnej uzávierky. 
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Záver 

 

Pri vypracovávaní bakalárskej práce som používala najmä pôvodnú internú 

smernicu, keďže cieľom mojej práce bolo vypracovanie aktuálnej smernice pre firmu 

AKCES SLOVAKIA, s. r. o. použiteľnú v praxi. V ďalších postupoch som sa opierala 

najmä o platnú legislatívu, kde som pracovala so zákonmi Slovenskej republiky, 

Vyhláškami Ministerstva financií SR a Opatreniami Ministerstva financií SR. 

Výsledkom mojej bakalárskej práce sú vnútroponikové smernice firmy AKCES 

SLOVAKIA, s. r. o. Dúfam, že tieto smernice vytvoria dobrý základ pre účtovné jednotky, 

ktoré nemajú dostatočne tieto smernice vypracované alebo ich nemajú vypracované vôbec.  

Keďže túto prácu robím pre konkrétnu účtovnú jednotku, praktické využitie sa bude týkať 

najmä tejto spoločnosti. Táto smernica však môže byť ako vzor pre iné účtovné jednotky, 

ktoré nevedia ako majú správne vypracovať takéto smernice, ako by mala taká smernica 

vyzerať, čo je v nej podstatné a čo dôležité. Firmy, ktoré majú podobnú hospodársku 

činnosť môžu využiť veľa poznatkov z tejto bakalárskej práce, avšak musia si uvedomiť, že 

nie všetky prípady sú rovnaké a musia ich riešiť v rámci svojich postupov, metód a 

činností. 
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