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 b) DPH vyúčtovaná prijímateľovi vkladu - daňová 
povinnosť 

351, 355 343  

 c) prijatá úhrada DPH 221 351, 355  

 d) rozdiel medzi uznanou hodnotou nepeňažného vkladu 
a zostatkovou cenou vloženého majetku 

   

 d1) ak uznaná hodnota vkladu je vyššia 367 668  

 d2) ak uznaná hodnota vkladu je nižšia 568 367  

 e) vyradenie vloženého majetku v účtovnom ocenení 072, 073, 
074, 079, 08. 

012, 013, 
014, 019, 02. 

 

6 Splatenie upísaných akcií nepeňažným vkladom 
nedokončeného DNM a DHM 

   

 a) splatenie záväzku vo výške účtovného ocenenia 
nedokončeného majetku 367 041, 042 

 

 b) DPH vyúčtovaná prijímateľovi vkladu - daňová 
povinnosť 351, 355 343 

 

 c) rozdiel medzi uznanou hodnotou nepeňažného vkladu 
a účtovnou hodnotou vloženého majetku 

   

 c1) ak uznaná hodnota vkladu je vyššia 367 668  

 c2) ak uznaná hodnota vkladu je nižšia 568 367  

 d) prijatá úhrada DPH 221 351, 355  

7 Splatenie upísaných akcií nepeňažným vkladom pozemkov    

 a) splatenie záväzku vo výške účtovného ocenenia 
pozemkov  (DPH sa uplatní podľa § 38 zák. o DPH) 

367 031  

 b) rozdiel medzi uznanou hodnotou nepeňažného vkladu 
a účtovnou hodnotou vložených pozemkov   

 

 b1) ak uznaná hodnota vkladu je vyššia 367 668  

 b2) ak uznaná hodnota vkladu je nižšia 568 367  

8 Zaradenie akcií v obstarávacej cene do DFM po ich prevzatí 
v listinnej podobe alebo po ich pripísaní na účet majiteľa 
v zaknihovanej podobe vrátane emisného ážia 

061, 062, 
063 

043 
 

9 Nárok upisovateľa (akcionára) na vrátenie sumy zaplatenej 
za upísané akcie, ak upisovanie akcií bolo neúčinné (§ 167 
Obch. zák.) 

  
 

 a) zrušenie upísaných akcií  043  

 b) zrušenie záväzku z nesplatených upísaných akcií 367   

 c) pohľadávka vo výške splatenej sumy upísaných akcií 378   

10 Úroky zo splatenej sumy upísaných akcií 378 662  

11 Prijatá úhrada pohľadávky vrátane úrokov 211, 221 378  
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12 Vylúčenie akcionára zo spoločnosti, ak na základe výzvy 
upisovateľ akcií nesplatil emisný kurz akcií v stanovenom 
termíne (§ 177 Obch. zák.) 

  
 

 a) dočasné listy vyhlásené za neplatné 
 

061, 062, 
063 

 

 b) zrušenie záväzku za nesplatenú časť emisného kurzu 
upísaných akcií 367  

 

 c) pohľadávka za splatenú časť upísaných akcií 378   

13 Inkaso pohľadávky po znížení o uplatnené nároky 
spoločnosti za porušenie povinnosti upisovateľa 

   

 a) náhrada nákladov, ktoré vznikli spoločnosti z porušenia 
povinnosti upisovateľa 

548 378  

 b) inkaso pohľadávky po jej znížení o uplatnenú náhradu 
nákladov 

221 378  

14 Upísanie nových akcií na zvýšenie základného imania a.s. 
(§ 203 Obch. zák.) vrátane emisného ážia 043 367 

 

 Pozn.: Účtovanie splatenia upísaných nových akcií v peniazoch i v nepeňažnej forme je 
rovnaké ako je uvedené pri založení akciovej spoločnosti 

 

15 Zaradenie akcií v obstarávacej cene do DFM po ich prevzatí 
v listinnej podobe alebo po ich pripísaní na účet majiteľa 
v zaknihovanej podobe vrátane emisného ážia 

061, 062, 
063 043 

 

16 Zvýšenie hodnoty akcií u majiteľa akcií (akcionára) 
pri zvýšení základného imania z majetku akciovej 
spoločnosti (§ 208, 209 Obch. zák.) 

  
 

 a) zvýšenie počtu akcií, ak boli vydané nové akcie 
a bezplatne rozdelené akcionárom 

061, 062, 
063 665 

 

 b) zvýšenie menovitej hodnoty doterajších akcií    

 b1) bez výmeny akcií (vyznačením vyššej menovitej 
hodnoty na doterajších listinných akciách) alebo 
zmenou zápisu menovitej hodnoty zaknihovaných 
akcií na účte ich majiteľa 

061, 062, 
063 665 

 

 b2) pri výmene listinných akcií za nové s vyššou 
menovitou hodnotou 

061, 062, 
063 

665  

17 Zníženie hodnoty akcií u majiteľa akcií (akcionára) 
pri znížení základného imania a.s., ak sa akcionárom 
poskytuje odplata za akcie vzaté z obehu 

  
 

 a) pohľadávka voči akciovej spoločnosti vo výške odplaty 
za akcie (§ 25 ods. 3 opatrenia) 

378 061, 062, 
063 

 

 b) zúčtovanie rozdielu mezi výškou odplaty za akcie 
a ocenením akcií v účtovníctve   
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 b1) ak poskytnutá odplata za akcie je nižšia ako 
ocenenie akcií v účtovníctve 

568 061, 062, 
063 

 

 b2) ak poskytnutá odplata za akcie je vyššia ako 
ocenenie akcií v účtovníctve 

061, 062, 
063 668   

18 Zníženie hodnoty akcií u majiteľa akcií (akcionára) 
pri znížení základného imania a.s., ak sa akcionárom 
neposkytuje odplata (bezodplatne poskytnuté akcie 
na zníženie ZI podľa § 215b Obch. zák.) 

568 
061, 062, 

063 

 

19 Predaj akcií    

 a) zúčtovanie oceňovacieho rozdielu z precenenia akcií, 
vzťahujúci sa na predané akcie   

 

 a1) aktívneho rozdielu 061AÚ, 
062AÚ 

414  

 a2) pasívneho rozdielu 
414 

061AÚ, 
062AÚ, 
063AÚ 

 

 b) úbytok predaných akcií v obstarávacej cene 561 061, 062, 063  

 c) súčasne sa zúčtuje prislúchajúci oceňovací rozdiel 
k predaným akciám, ak bol zaúčtovaný do 31.12.2009 
na účte 415 

  
 

 c1) zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu 415 668  

 c2) zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu 568 415  

 d) tržba za predané akcie 311, 315 661  

20 Obstaranie akcií odplatným prevodom (kúpou)    

 a) cena obstarania akcií 043 325  

 b) náklady súvisiace s obstaraním akcií 043 325  

21 Zaradenie akcií v obstarávacej cene do DFM po ich prevzatí 
v listinnej podobe alebo po ich pripísaní na účet majiteľa 
v zaknihovanej podobe 

061, 062, 
063 043 

 

22 Obstaranie akcií podľa § 207 Obch. zák. výmenou 
vymeniteľných dlhopisov za akcie 

061, 062, 
063 

065, 256  

23 Bezodplatne nadobudnuté akcie ocenené v reálnej hodnote 043 668  

24 Zaradenie akcií do DFM po ich prevzatí v listinnej podobe 
alebo ich pripísaní na účet majiteľa v zaknihovanej podobe 

061, 062, 
063 043 

 

25 Vyradenie akcií pri likvidácii akciovej spoločnosti, ktorej 
akcie účtovná jednotka (akcionár) drží   

 

 a) vyradenie akcií v účtovnom ocenení, ktoré sa zničia 
alebo zrušia (predtým sa zúčtuje oceňovací rozdiel 
z precenenia akcií na účte 414) 

568 
061, 062, 

063 

 

 b) zúčtovanie oceňovacieho rozdielu k akciám, ktoré 
sa zničia alebo zrušia, pokiaľ bol zaúčtovaný 
do 31.12.2009 na účte 415 
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 b1) pasívneho oceňovacieho rozdielu 415 668  

 b2) aktívneho oceňovacieho rozdielu 568 415  

 c) nárok účtovnej jednotky (akcionára) na podiel 
na likvidačnom zostatku a.s. (§ 220 Obch. zák.) 

378 665  

 d) prijatá úhrada podielu na likvidačnom zostatku 221, 211 378  

26 Zmena reálnej hodnoty akcií ku dňu účtovnej závierky - 
rozdiel zo zvýšenia ocenenia    

 a) metódou vlastného imania (§ 14 ods. 12 opatrenia) 061AÚ, 
062AÚ 414 

 

 b) v ostatných prípadoch (§ 18 ods. 2 opatrenia)    

 b1) ak nie je vytvorená opravná položka k akciám 063AÚ 414  

 b2) ak je vytvorená opravná položka k akciám na účte 
096 

   

 1) najprv sa zúčtuje opravná položka 096 565  

 2) kladný rozdiel medzi sumou zvýšenia reálnej 
hodnoty akcií a zúčtovanou opravnou položkou 

063AÚ 414  

27 Zmena reálnej hodnoty akcií ku dňu účtovnej závierky - 
rozdiel zo zníženia ocenenia 

   

 a) metódou vlastného imania (§ 14 ods. 12 opatrenia) 
414 

061AÚ, 
062AÚ 

 

 b) v ostatných prípadoch (§ 18 ods. 2 opatrenia)    

 b1) ak nebolo účtované zvýšenie reálnej hodnoty 
v prospech účtu 414 565 096 

 

 b2) ak bolo účtované zvýšenie reálnej hodnoty 
v prospech účtu 414   

 

 1) najprv sa zúčtuje oceňovací rozdiel, a to najviac 
do výšky zostatku pasívneho oceňovacieho 
rozdielu (do nuly) 

414 063AÚ 
 

 2) tvorba opravnej položky do výšky rozdielu 
zo zníženia reálnej hodnoty akcií po zúčtovaní 
oceňovacieho rozdielu na účte 414 

565 096 
 

 Akcie znejúce na cudziu menu  

1 Upísanie alebo kúpa akcií znejúcich na cudziu menu sa 
prepočíta na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň 
uskutočnenia účtovného prípadu (upísania alebo kúpy akcií) 

043 367, 325 
 

2 Splatenie záväzku z upísaných akcií alebo kúpených akcií 
v cudzej mene, pričom sa cudzia mena prepočíta na eurá   

 

 a) v cene, v akej je ocenený úbytok cudzej meny v eurách 
na bank. devízovom účte, ak sa uhrádza z devíz. b.ú. 367, 325 221 

 

 b) v cene podľa výpisu z bankového účtu, ak sa uhrádza 
z bankového účtu zriadeného v eurách 

367, 325 221  

 c) kurzový rozdiel z úhrady záväzku    
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 c1) kurzový zisk 367, 325 663  

 c2) kurzová strata 563 367, 325  

3 Zaradenie akcií v obstarávacej cene do DFM po prevzatí 
akcií v listinnej podobe alebo po pripísaní na účet majiteľa 
v zaknihovanej podobe; účtujú sa v eurách aj v cudzej mene 

061, 062, 
063 043 

 

4 Predaj akcií znejúcich na cudziu menu    

 a) zúčtovanie oceňovacieho rozdielu z precenenia akcií 
prislúchajúceho k predaným akciám 

   

 a1) aktívneho rozdielu 061AÚ, 
062AÚ 414  

 a2) pasívneho rozdielu 
414 

061AÚ, 
062AÚ, 
063AÚ 

 

 b) úbytok akcií v cudzej mene sa prepočíta na eurá 
referenčným kurzom vyhláseným v deň uskutočnenia 
účtovného prípadu (deň predaja akcií) 

561 061, 062, 
063 

 

 c) kurzový rozdiel z úbytku akcií pri predaji    

 c1) kurzový zisk 061, 062, 
063 663 

 

 c2) kurzová strata 
563 

061, 062, 
063 

 

 d) súčasne sa zúčtuje prislúchajúci oceňovací rozdiel 
k predaným akciám, ak bol zaúčtovaný do 31.12.2009 
na účte 415 

  
 

 d1) zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu 415 668  

 d2) zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu 568 415  

5 Tržba z predaja akcií v predajnej cene 311, 315 661  

 Pozn.: Ak predajná cena akcií je vyjadrená v rovnakej cudzej mene ako akcie, prepočíta sa 
na eurá podľa § 24 ods. 5 písm. e) zák. referenčným kurzom vyhláseným v deň uskutočnenia 
účtovného prípadu (deň predaja); pohľadávka sa účtuje v eurách aj v cudzej mene. 

 

6 Inkaso pohľadávky v cudzej mene sa prepočíta na eurá    

 a) referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci 
dňu inkasa, ak platba je prijatá na bank. devízový účet 221 311, 315 

 

b) v cene podľa výpisu z bankového účtu, ak platba je 
prijatá na bankový účet zriadený v eurách 221 311, 315 

 

 c) kurzový rozdiel z inkasa pohľadávky v cudzej mene    

 c1) kurzový zisk 311, 315 663  

 c2) kurzová strata 563 311, 315  
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7 Zostatok akcií v cudzej mene sa prepočíta na eurá 
referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka a vzniknutý kurzový rozdiel sa 
považuje za súčasť ocenenia akcií reálnou hodnotou 

  

 

 a) kurzový zisk 061AÚ, 
062AÚ, 
063AÚ 

414 
 

 b) kurzová strata 
414 

061AÚ, 
062AÚ 

 

 c) kurzová strata v ostatných prípadoch    

 c1) ak je súčasťou zúčtovania pasívneho oceňovacieho 
rozdielu na účte 414 414 063AÚ 

 

 c2) ak pasívny oceňovací rozdiel nebol účtovaný 
v prospech účtu 414 v predchádzajúcich rokoch 563 063AÚ 

 

8 Splatený príspevok akcionára do kapitálového fondu 061,062,063 367  

9 Úhrada príspevku v peniazoch 367 221  

 II. Podiely spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným, účtované 
na účtoch 061, 062, 063 v účtovnej jednotke, ktorá je spoločníkom 
v s.r.o. 

 

1 Vklady spoločníkov určené v spoločenskej zmluve pri zalo-
žení s.r.o. (§ 113 Obch. zák.) a ďalšie vklady na zvýšenie 
základného imania spoločnosti (§ 142 a 143 Obch. zák.) 

043 367 
 

2 Splatenie vkladov spoločníkmi (§ 113 ods. 1 Obch. zák.)    

 a) v peniazoch 367 221  

 b) nepeňažným vkladom (postup účtovania je rovnaký ako 
je uvedené pri nepeňažnom splácaní akcií akcionármi) 

   

3 Príplatok spoločníkov na tvorbu rezervného fondu 
pri vzniku spoločnosti (§ 67 ods. 2 Obch. zák.) nad hodnotu 
vkladov do ZI alebo pri zvyšovaní základného imania 
vkladmi spoločníkov 

043 367 

 

4 Splatenie príplatku do rezervného fondu 367 221  

5 Zaradenie podielu v obstarávacej cene do DFM ku dňu 
zápisu vkladu v obchodnom registri 

061, 062, 
063 043 

 

6 Príplatok na tvorbu rezervného fondu - prevod na samo-
statný analytický účet 

061AÚ, 
062AÚ, 
063AÚ 

043 
 

7  Splatený príspevok spoločníka do kapitálového fondu 061,062,063 367  

8 Zmena reálnej hodnoty podielu ku dňu účtovnej závierky - 
rozdiel zo zvýšenia ocenenia 

   

 a) metódou vlastného imania (§ 14 ods. 12 opatrenia) 061AÚ, 
062AÚ 414 

 

 b) v ostatných prípadoch (§ 18 ods. 2 opatrenia)    
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 b1) ak nie je vytvorená opravná položka k podielu 063AÚ 414  

 b2) ak je vytvorená opravná položka k podielu na účte 
096 

   

 1) najprv sa zúčtuje opravná položka 096 565  

 2) kladný rozdiel medzi sumou zvýšenia reálnej 
hodnoty podielu a zúčtovanou oprav. položkou 

063AÚ 414  

9 Zmena reálnej hodnoty podielu ku dňu účtovnej závierky - 
rozdiel zo zníženia ocenenia 

   

 a) metódou vlastného imania (§ 14 ods. 12 opatrenia) 414 061AÚ, 
062AÚ 

 

 b) v ostatných prípadoch (§ 18 ods. 2 opatrenia)    

 b1) ak nebolo účtované zvýšenie reálnej hodnoty 
v prospech účtu 414 

565 096  

 b2) ak bolo účtované zvýšenie reálnej hodnoty 
v prospech účtu 414 

   

 1) najprv sa zúčtuje oceňovací rozdiel, a to najviac 
do výšky zostatku pasívneho oceňovacieho 
rozdielu (do nuly) 

414 063AÚ 
 

 2) tvorba opravnej položky do výšky rozdielu 
zo zníženia reálnej hodnoty podielu po zúčtovaní 
oceňovacieho rozdielu na účte 414 

565 096 
 

10 Zánik podielu spoločníka pri jeho vylúčení alebo zrušení 
účasti v s.r.o. a s tým súvisiace vyrovnanie (§ 150 Obch. 
zák.) 

  
 

 a) vyradenie podielu v obstarávacej cene (predtým sa 
zúčtuje oceňovací rozdiel na účte 414) 568 

061, 062, 
063 

 

 b) zároveň sa zúčtuje prislúchajúci oceňovací rozdiel, ak 
bol zaúčtovaný do 31.12.2009 na účte 415   

 

 b1) zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu 415 668  

 b2) zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu 568 415  

 c) nárok spoločníka na vyrovnací podiel priznaný 
spoločnosťou 

378 665  

 d) prijatá úhrada vyrovnacieho podielu 221, 211 378  

11 Zvýšenie podielu spoločníka pri zvýšení základného imania 
z vlastných zdrojov spoločnosti (§ 144 Obch. zák.) 

061, 062, 
063 

665  

12 Zníženie podielu spoločníka pri znížení základného imania 
spoločnosti, ak sa spoločníkovi neposkytuje platba 568 

061, 062, 
063 

 

13 Zníženie podielu spoločníka pri znížení základného imania 
spoločnosti, ak sa zo zníženia ZI poskytuje spoločníkovi 
platba (§ 123 ods. 3 Obch. zák.) 

  
 

 a) pohľadávka spoločníka voči spoločnosti zo zníženia zákl. 
imania vo výške odplaty (§ 25 ods. 5 opatrenia) 

378 061, 062, 
063 
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 b) zúčtovanie rozdielu, ak poskytnutá odplata je nižšia ako 
ocenenie podielu v účtovníctve 

568 061, 062, 
063 

 

 c) zúčtovanie rozdielu, ak poskytnutá odplata je vyššia ako 
ocenenie podielu v účtovníctve 

061, 062, 
063 668  

14 Odplatný prevod obchodného podielu na iného spoločníka 
alebo inú osobu (§ 115 Obch. zák.) 

   

 a) vyradenie podielu z dôvodu predaja (predtým sa zúčtuje 
oceňovací rozdiel z precenenia podielu na účte 414) 

561 061, 062, 
063 

 

 b) tržba z odplatného prevodu (predaja) obchodného 
podielu 311, 315 661 

 

 c) zároveň sa zúčtuje prislúchajúci oceňovací rozdiel, ak 
bol zaúčtovaný do 31.12.2009 na účte 415, a to na účet 
568 alebo 668, podľa povahy oceňovacieho rozdielu 

  
 

15 Zánik podielu spoločníka pri likvidácii s.r.o. (§ 153 Obch. 
zák.) a nárok spoločníka na podiel na likvidačnom zostatku   

 

 a) vyradenie podielu v obstarávacej cene (predtým sa 
zúčtuje oceňovací rozdiel z precenenia podielu na účte 
414) 

568 
061, 062, 

063 

 

 b) zároveň sa zúčtuje prislúchajúci oceňovací rozdiel, ak 
bol zaúčtovaný do 31.12.2009 na účte 415 

   

 b1) zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu 415 668  

 b2) zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu 568 415  

 c) priznaný nárok na podiel na likvidačnom zostatku 
spoločnosti (§ 153 Obch. zák.) 

378 665  

 d) prijatá úhrada podielu na likvidačnom zostatku 221, 211 378  

16 Obstaranie podielu odplatným prevodom (kúpou)    

 a) cena obstarania podielu 043 325  

 b) náklady súvisiace s obstaraním podielu 043 325  

17 Zaradenie podielu v obstarávacej cene do DFM ku dňu 
zápisu zmeny v obchodnom registri 

061, 062, 
063 

043  

18 Bezodplatne nadobudnutý podiel ocenený v reálnej hodnote 043 668  

19 Zaradenie podielu do DFM ku dňu zápisu v obchodnom 
registri 

061, 062, 
063 043 

 

 Podiely vyjadrené v cudzej mene  

1 Vklady spoločníkov pri založení spoločnosti a ďalšie vklady 
na zvýšenie základného imania spoločnosti vyjadrené 
v cudzej mene sa účtujú v eurách aj v cudzej mene 

043 367 
 

2 Splatenie záväzku v cudzej mene sa prepočíta na eurá    

 a) v cene, v akej je ocenený úbytok cudzej meny v eurách 
na bankovom devíz. účte, ak sa uhrádza z bankového 
devízového účtu zriadeného v cudzej mene 

367 221 
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 b) v cene podľa výpisu z bankového účtu, ak sa uhrádza 
z bankového účtu zriadeného v eurách 

367 221  

 c) kurzový rozdiel z úhrady záväzku    

 c1) kurzový zisk 367 663  

 c2) kurzová strata 563 367  

3 Zaradenie podielu v obstarávacej cene do DFM ku dňu 
zápisu vkladu v obch. registri; účtuje sa v eurách aj v cudzej 
mene 

061, 062, 
063 

043 
 

4 Zostatok podielu v cudzej mene sa prepočíta referenčným 
kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka a vzniknutý kurzový rozdiel sa považuje za súčasť 
ocenenia podielu reálnou hodnotou 

  

 

 a) kurzový zisk 061, 062, 
063 414 

 

 b) kurzová strata 414 061, 062  

 c) kurzová strata v ostatných prípadoch 563 063  

 III. Podiely členov družstva, účtované na účtoch 062, 063 v účtovnej 
jednotke, ktorá je členom družstva 

 

1 Členský vklad, na splatenie ktorého sa člen družstva zaviazal 
(§ 223 Obch. zák.), t.j. základný členský vklad, príp. ďalší 
členský vklad 

043 367 
 

2 Splatenie členského vkladu    

 a) v peniazoch 367 221  

 b) nepeňažným vkladom (postup účtovania je rovnaký ako 
je uvedené pri nepeňažnom splácaní upísaných akcií 
akcionármi) 

  
 

3 Vklad člena do nedeliteľného fondu (§ 235 Obch. zák.)    

 a) povinnosť vkladu člena do NF 069 367  

 b) splatenie vkladu do NF v peniazoch 367 221  

4 Zaradenie členského podielu v obstarávacej cene do DFM 
na základe osvedčenia o členstve vydaného družstvom 
na žiadosť člena (§ 228 Obch. zák.) 

062, 063 043 
 

5 Bezodplatne nadobudnutý členský podiel ocenený v reálnej 
hodnote 043 668 

 

6 Zaradenie členského podielu do DFM na základe 
osvedčenia o členstve vydaného družstvom  062, 063 043 

 

7 Zvýšenie podielu člena pri zvýšení základného imania 
z vlastných zdrojov družstva na základe rozhodnutia 
členskej schôdze (§ 223 Obch. zák.) 

 062, 063 665 
 

8 Zníženie podielu člena pri znížení základného imania 
družstva podľa rozhodnutia členskej schôdze o úhrade 
straty zo ZI (§ 223 Obch. zák.) 

568  062, 063 
 



439 

9 Zmena reálnej hodnoty členského podielu ku dňu účtovnej 
závierky   

 

 a) rozdiel zo zvýšenia ocenenia  062AÚ, 
063AÚ 414  

 b) rozdiel zo zníženia ocenenia do výšky zaúčtovaného 
kladného oceňovacieho rozdielu (do nuly) 

414  062AÚ, 
063AÚ 

 

 c) zníženie ocenenia tvorbou opravnej položky 565 096  

10 Zánik členstva členovi družstva a s tým súvisiace vyrovnanie 
členského podielu (§ 233 Obch. zák.)   

 

 a) vyradenie členského podielu v obstarávacej cene 
a vkladu do nedeliteľného fondu (predtým sa zúčtuje 
oceňovací rozdiel z precenenia na účte 414) 

568  062, 063, 
069 

 

 b) zároveň sa zúčtuje oceňovací rozdiel, ak bol zaúčtovaný 
do 31.12.2009 na účte 415 

   

 b1) zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu 415 668  

 b2) zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu 568 415  

 c) priznaný nárok na vyrovnací podiel (§ 233 Obch. zák.) 378 665  

 d) prijatá úhrada vyrovnacieho podielu 221, 211 378  

11 Zánik členského podielu pri likvidácii družstva a nárok člena 
na podiel na likvidačnom zostatku   

 

 a) vyradenie členského podielu v obstarávacej cene 
a vkladu do nedeliteľného fondu (predtým sa zúčtuje 
oceňovací rozdiel z precenenia na účte 414) 

568 
 062, 063, 

069 

 

 b) zároveň sa zúčtuje oceňovací rozdiel, ak bol zaúčtovaný 
do 31.12.2009 na účte 415, a to na účet 568 alebo 668 
podľa povahy oceňovacieho rozdielu 

  
 

 c) priznaný podiel na likvidačnom zostatku družstva (§ 259 
ods. 3 Obch. zák.) 

378 665  

 d) prijatá úhrada podielu na likvidačnom zostatku družstva 221, 211 378  

 IV. Podiely spoločníkov v ostatných obchodných spoločnostiach, účtované 
na účtoch 061, 062, 063 v účtovnej jednotke, ktorá je spoločníkom 
verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti 

 

1 Vklady spoločníkov do v.o.s. a k.s. vo výške určenej 
v spoločenskej zmluve   

 

 a) spoločníkov do v.o.s. (§ 80 Obch. zák.) 043 367  

 b) komanditistov do k.s. (§ 93 ods. 3 Obch. zák.) 043 367  

 c) komplementárov do k.s. 043 367  

2 Splatenie vkladu v peniazoch 367 221  

3 Zaradenie podielu v obstarávacej cene do DFM 061, 062, 
063 

043  
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 V. Podielové listy (PL) podielových fondov účtované na účte 063 v účtovnej 
jednotke, ktorá je majiteľom PL (podielnikom) 

 

1 Obstaranie podielových listov podielových fondov, 
vydávaných správcovskou spoločnosťou podľa zák. 
č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní 

043 325 
 

2 Úhrada záväzku za PL 325 221  

3 Zaradenie podielových listov do DFM v reálnej hodnote 063 043  

 Alternatívne vyplácanie výnosov z majetku v podielovom fonde 
podľa štatútu fondu 

 

 1. alternatíva    

4 Vyplácanie výnosu správcovskou spoločnosťou podielnikovi  
v peniazoch, napr. ročne   

 

 a) pripísanie výnosu na bankový účet 221 665  

 b) daň z príjmov vybraná zrážkou podľa § 43 ods. 3 
zákona považovaná za splnenú daňovú povinnosť 

591AÚ 221  

5 Vrátenie podielového listu a jeho vyplatenie podielnikovi    

 a) alikvotný výnos z majetku podielového fondu ku dňu 
vrátenia podielového listu 

063 665  

 b) vyplatenie podielového listu vrátane alikvotného výnosu 
ku dňu vrátenia podielového listu 221 063 

 

 c) daň z príjmov vybraná zrážkou z alikvotného výnosu 591AÚ 221  

 2. alternatíva    

6 Výnosy z majetku podielového fondu zahrnované 
do aktuálnej ceny už vydaných podielových listov; zrážková 
daň z výnosu sa v tomto prípade, podľa § 43 ods. 10 ZDP, 
vyberá až pri vyplatení (vrátení) PL a je považovaná 
za preddavok dane 

  

 

 a) zvýšenie aktuálnej ceny PL za bežné účtovné obdobie 063AÚ 665  

 b) zníženie aktuálnej ceny PL za bežné účtovné obdobie 568 063AÚ  

 c) odložená daň z príjmov účtovaná pri účtovnej závierke 
zo zvýšenia aktuálnej ceny PL za bežné účtovné obdobie 
(z dočasného rozdielu v splatnej dani) 

592 481 
 

 d) odložená daň z príjmov účtovaná pri účtovnej závierke 
zo zníženia aktuálnej ceny PL za bežné účtovné obdobie 
(z dočasného rozdielu v splatnej dani) 

481 592 
 

7 Vrátenie podielového listu a jeho vyplatenie podielnikovi    

 a) alikvotný výnos z majetku podielového fondu ku dňu 
vrátenia podielového listu 

063AÚ 665  

 b) vrátenie podielového listu a jeho vyplatenie v aktuálnej 
cene ku dňu vrátenia 

221 063, 063AÚ  
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 c) daň vybraná zrážkou z výnosov z podielových listov, 
ktorá sa vyberá pri ich vyplatení (vrátení), a považuje sa 
za preddavok dane podľa § 43 ods. 6 zákona 

341 221 
 

 d) zúčtovanie odloženej dane z príjmov pri účtovnej 
závierke, vypočítanej zo sumy zdanených výnosov 
pri vyplatení PL súvisiacich s vysporiadaním dočasného 
rozdielu v splatnej dani 

481 592 

 

 VI. Družstevné podielnické listy (DPL) účtované na účte 063 v účtovnej 
jednotke, ktorá je majiteľom DPL 

 

1 Obstaranie DPL kúpou, okrem vlastných DPL odkúpených 
ich emitentom, ktoré sa považujú podľa § 17a zák. 
č. 264/1995 Z.z. za zrušené 

043 325 
 

2 Úhrada záväzku 325 211, 221  

3 Zaradenie DPL v obstarávacej cene do dlhodobého 
finančného majetku po ich prevzatí v listinnej podobe alebo 
ich pripísaní na účet majiteľa v zaknihovanej podobe 

063AÚ.1 043 
 

4 Predaj DPL    

 a) úbytok predaných DPL v obstarávacej cene 561 063AÚ.1  

 b) tržba z predaja DPL v predajnej cene 315 661  

5 Premena DPL na členský vklad ocenený v obstarávacej cene 
DPL; započítaná úhrnná menovitá hodnota DPL na splatenie 
základného, príp. aj ďalšieho členského vkladu a vkladu 
do nedeliteľného fondu družstva sa vedie v podsúvahovej 
evidencii 

062,063AÚ 063AÚ.1 

 

 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti  

1 Nákup kupónových dlhových cenných papierov    

 a) cena obstarania 043 325  

 b) náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov 043 325  

2 Zaradenie dlhových c.p. v obstarávacej cene do DFM 065 043  

3 Rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a menovitou 
hodnotou, t.j. alikvotná časť rozdielu účtovaná ku dňu účt. 
závierky a ku dňu splatnosti cenných papierov 

  
 

 a) ak je obstarávacia cena vyššia 566 065  

 b) ak je obstarávacia cena nižšia 065 665  

4 Úrokový výnos z dlhových c.p. vyplácaný priebežne, 
účtovaný v časovej a vecnej súvislosti s účt. obdobím   

 

 a) pripísaný úrok na bankový účet 221 665  

 b) daň z príjmov vybraná zrážkou 591AÚ 221  

5 Úrokový výnos z kupónových dlhových c.p., účtovaný 
ku dňu účtovnej závierky v časovej a vecnej súvislosti 
s účtovným obdobím (splatný ku dňu splatnosti c.p.) 

065 665 
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6 Daň z príjmov z úrokových výnosov ku dňu účtovnej 
závierky, ktorá bude vybraná zrážkou pri splatnosti c.p. 591AÚ 383 

 

7 Nákup diskontovaných dlhových cenných papierov    

 a) cena obstarania (emisný kurz) 043 325  

 b) náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov 043 325  

8 Zaradenie dlhových c.p. v obstarávacej cene do DFM 065 043  

9 Úrokový výnos z diskontovaných dlhových c.p. účtovaný 
ku dňu účtovnej závierky v časovej a vecnej súvislosti 
s účtovným obdobím (splatný ku dňu splatnosti c.p.) 

065 665 
 

10 Daň z príjmov z úrokových výnosov ku dňu účtovnej 
závierky, ktorá bude vybraná zrážkou pri splatnosti c.p. 

591AÚ 383  

11 Inkaso cenných papierov ku dňu splatnosti c.p.    

 a) doúčtovanie alikvotnej čiastky úrokov ku dňu splatnosti 065 665  

 b) inkaso cenných papierov vrátane úrokových výnosov 
pri ich predložení emitentovi na vyplatenie 

211, 221 065  

 c) daň z príjmov vybraná zrážkou z úrokových výnosov 
podľa § 43 zákona o dani z príjmov   

 

 c1) daň z alikvotnej čiastky úrokov ku dňu splatnosti 591AÚ   

 c2) daň z úrokov, ktoré boli účtované vo výnosoch 
predchádzajúcich účtovných období 383  

 

 c3) vybraná daň spolu  211, 221  

12 Predaj dlhových cenných papierov    

 a) doúčtovanie alikvotnej čiastky úrokov ku dňu predaja 065 665  

 b) úbytok predaných cen. papierov v účtovnom ocenení 561 065  

 c) tržba z predaja cenných papierov 311, 315 661  

 066 - Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám 
v rámci podielovej účasti 

 

1 Dlhodobé pôžičky poskytované    

 a) prepojenej účtovnej jednotke v rámci skupiny, účtovnej 
jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný 
rozhodujúci vplyv a účtovnej jednotke, ktorá má 
v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv 

066 211, 221 

 

 b) účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka 
podielovú účasť a účtovnej jednotke, ktorá má 
v účtovnej jednotke najmenej 20%-ný podiel na ZI 

066 211, 221 
 

2 Úroky z pôžičiek účtované do výnosov v časovej a vecnej 
súvislosti s účtovným obdobím; ak sú inkasované    

 a) priebežne 221, 351  662  

 b) pri splatnosti pôžičky, účtujú sa ku dňu účtovnej 
závierky a ku dňu splatnosti pôžičky 066  662 

 

3 Prijatá splátka pôžičky vrátane úrokov 211, 221 066   
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 067 - Ostatné pôžičky    

1 Dlhodobé pôžičky poskytované    

 a) účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka menej 
ako 20%-ný podiel na ZI a účtovnej jednotke, ktorá má 
v účtovnej jednotke menej ako 20%-ný podiel na ZI 

067 211, 221 
 

 b) spoločníkovi (akcionárovi) a členovi družstva, ktorými 
sú fyzické osoby 067 211, 221 

 

 c) právnickej alebo fyzickej osobe bez účasti na ZI, napr. 
vklad účtovnej jednotky ako tichého spoločníka 

067 211, 221  

2 Úroky z pôžičiek účtované do výnosov v časovej a vecnej 
súvislosti s účtovným obdobím; ak sú inkasované 

   

 a) priebežne 221, 355 662  

 b) pri splatnosti pôžičky, účtujú sa ku dňu účtovnej 
závierky a ku dňu splatnosti pôžičky 

067 662  

3 Prijatá splátka pôžičky vrátane úrokov 211, 221 067  

4 Prijatý vklad tichého spoločníka vrátený spoločnosťou 211, 221 067  

 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok  

1 Obstaranie pozemkov, umeleckých diel, zbierok 
a predmetov z drahých kovov, napr. investičných diamantov 
za účelom dlhodobého uloženia voľných peň. prostriedkov 

  
 

 a) cena obstarania bez DPH 043 321  

 b) DPH na odpočítanie 343 321  

2 Náklady súvisiace s obstaraním DFM 043 321  

3 Zaradenie majetku v obstarávacej cene do DFM 069 043  

4 Povinný vklad člena do nedeliteľného fondu pri založení 
družstva alebo pri vzniku členstva počas trvania družstva 069 367 

 

5 Predaj pozemkov, umeleckých diel, zbierok a predmetov 
z drahých kovov, ktoré sú DFM   

 

 a) úbytok predaného majetku v obstarávacej cene 561 069  

 b) predajná cena (tržba) bez DPH 311, 315 661  

 c) DPH - daňová povinnosť 311, 315 343  

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku 

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku 

  

1 Vytvorenie oprávok vo výške odpisov 551 072, 073, 
074, 079, 08. 

 

2 Zúčtovanie zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri jeho 
vyradení z dôvodu   

 

 a) fyzického opotrebenia, technického alebo morálneho 
zastarania (likvidácie) 551 

072, 073, 
074, 079, 08. 
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 b) odplatného prevodu (predaja) 541 072, 073, 
074, 079, 08. 

 

 c) darovania 543 072, 073, 
074, 079, 08. 

 

 d) nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti alebo 
družstva 

361, 365, 
367 

072, 073, 
074, 079, 08. 

 

 e) mánk a škôd 
549  

072, 073, 
074, 079, 08. 

 

 f) delimitácie majetku štátneho podniku 
411 

072, 073, 
074, 079, 08. 

 

 g) vrátenia majetku štátneho podniku osobám podľa zák. 
č. 92/1991 Zb. 379 08. 

 

 h) likvidácie (odstránenia stavby) pre účely novej stavby 042 081  

 i) preradenia z podnikania do osobného užívania fyzickej 
osoby - podnikateľa 

491 072, 073, 
074, 079, 08. 

 

3 Vyradenie majetku v účtovnom ocenení 072, 073, 
074, 079, 08. 

012, 013, 
014, 019, 02. 

 

4 Odpis goodwillu 551 075  

5 Odpis záporného goodwillu 075 551  

6 Vyradenie goodwillu 075 015  

7 Vyradenie záporného goodwillu 015 075  

09 - Opravné položky k dlhodobému majetku   

1 Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku    

 a) k dlhodobému nehmotnému majetku - k účtom 012, 
013, 014, 019 

553 091  

 b) k dlhodobému hmotnému majetku - k účtom účtovej 
skupiny 02 a 03 

553 092  

 c) k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku - 
k účtu 041 

553 093  

 d) k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku - 
k účtu 042 

553 094  

e) k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný 
a hmotný majetok - k účtom 051, 052 553 095 

 

 f) k poskytnutým preddavkom na dlhodobý finančný 
majetok - k účtu 053 565 096 

 

 g) k obstarávanému dlhodobému finančnému majetku - 
k účtu 043 

565 096  

 h) k dlhodobému finančnému majetku - k účtom účtovej 
skupiny 06 

565 096  
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2 Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku 
z účtovníctva, napr. predaja, likvidácie, darovania, škody 

   

 a) k dlhodobému nehmotnému majetku 091 072, 073, 
074, 079 

 

 b) k dlhodobému hmotnému majetku    

 - odpisovanému 092 08.  

 - neodpisovanému 092 031, 032  

 c) k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku 093 041  

 d) k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku 094 042  

 e) k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný 
a hmotný majetok 095 051, 052 

 

 f) k poskytnutým preddavkom na dlhodobý finančný 
majetok 096 053 

 

 g) k obstarávanému dlhodobému finančnému majetku 096 043  

 h) k dlhodobému finančnému majetku 096 06.  

3 Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo 
čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania 
zníženia hodnoty majetku 

  
 

 a) k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, 
k nedokončenému dlhodobému nehmotnému 
a hmotnému majetku a k preddavkom na nehmotný 
a hmotný majetok 

091, 092, 
093, 094, 

095 
553 

 

 b) k poskytnutým preddavkom na dlhodobý finančný 
majetok, k obstarávanému dlhodobému finančnému 
majetku a k dlhodobému finančnému majetku 

096 565 
 

 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku 
098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku 

 

1 Oprávky k aktívnej opravnej položke k nadobudnutému 
majetku 557 098 

 

2 Oprávky k pasívnej opravnej položke k nadobudnutému 
majetku 098 657 

 

3 Vyradenie aktívnej opravnej položky pri úplnom odpísaní 098 097  

4 Vyradenie pasívnej opravnej položky pri úplnom odpísaní 097 098  

5 Jednorazový odpis opravnej položky k nadobudnutému 
majetku pri predaji alebo pri vklade celého súboru majetku 
alebo časti nadobudnutého majetku 

  
 

a) aktívnej opravnej položky 557 098  

b) pasívnej opravnej položky 098 657  
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ÚČTOVÁ TRIEDA 1 - ZÁSOBY 

Účtovanie zásob spôsobom A 
 

11 - Materiál  

 Obsah účtovného prípadu  MD   Účtovací predpis  D  

 111 - Obstaranie materiálu 
112 - Materiál na sklade 
119 - Materiál na ceste 

 

 Obstaranie materiálu kúpou  

1 Poskytnutý preddavok dodávateľovi pred splnením dodávky 
materiálu 

314 211, 221, 
231  

 

2 Faktúra dodávateľa za uskutočnenú dodávku materiálu    

 a) cena materiálu bez DPH 111   

 b) DPH na odpočítanie 343   

 c) celková suma faktúry  321  

3 Zúčtovanie poskytnutého preddavku po vyfakturovaní 
dodávky (odpočítaná suma preddavku vo faktúre) 

321 314  

4 Finančné vyrovnanie rozdielu fakturovanej sumy oproti 
poskytnutému preddavku 

   

 a) úhrada rozdielu, ak poskytnutý preddavok je nižší 321 221  

 b) inkaso rozdielu, ak poskytnutý preddavok je vyšší 221 321  

5 Externé náklady súvisiace s obstaraním materiálu    

 a) cena služby bez DPH, napr. doprava, provízia 111   

 b) DPH na odpočítanie 343   

 c) celková suma služby (faktúry)  321  

6 Preprava materiálu vlastnou činnosťou (aktivácia služieb) 111  622  

7 Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene 112 111  

8 Faktúra dodávateľa za dodávku materiálu vyjadrená v cudzej 
mene, prepočítaná na eurá referenčným kurzom 
vyhláseným v deň predchádzajúci dňu splnenia dodávky - 
záväzok sa účtuje v eurách aj v cudzej mene 

111 321 

 

9 Poistenie materiálu pri dovoze 111 379  

10 Vymeranie colného dlhu colným orgánom pri dovoze    

 a) clo 111 379  

 b) DPH bez nároku na odpočítanie 111 379  

 c) DPH na odpočítanie 343 379  

11 Preprava materiálu vlastnou činnosťou (aktivácia služieb) 111 622  
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12 Úhrada faktúry v cudzej mene sa prepočíta na eurá v cene 
podľa výpisu z bankového účtu pri úhrade z b.ú. zriadeného 
v eurách; v cene, v akej je ocenený úbytok cudzej meny 
v eurách na devízovom b.ú. pri úhrade z devízového b.ú. 

321 221 

 

13 Kurzový rozdiel z úhrady faktúry    

 a) kurzová strata 563 321  

 b) kurzový zisk 321 663  

14 Prevzatie materiálu na sklad (alternatívne)    

 a) v obstarávacej cene (pol. č. 8 + 9 + 10a + 10b + 11) 112 111  

 b) v skutočnej cene obstarania, t.j. vo fakturovanej cene 
(pol. č. 8) 112/AÚ 111 

 

 b1) náklady súvisiace s obstaraním 
(pol. č. 9 + 10a + 10b + 11) 112/AÚ 111 

 

 c) v pevne stanovenej skladovej cene (vnútropodnikovej 
cene) 

112/AÚ 111  

 c1) odchýlka od skutočnej fakturovanej ceny 
(pol. č. 14c mínus pol. č. 8) 

   

 1) kladná odchýlka 112/AÚ 111  

 2) záporná odchýlka 111 112/AÚ  

 c2) náklady súvisiace s obstaraním 
(pol. č. 9 + 10a + 10b + 11) 112/AÚ 111 

 

15 Chyby materiálu zistené pri prevzatí - uznaná reklamácia 
dodávateľom pred zaplatením faktúry   

 

 a) zľava z ceny bez DPH na základe dobropisu 321 111  

 b) DPH na odpočítanie - zníženie dane na odpočítanie 321 343  

16 Reklamácia dodávky po zaplatení faktúry (nejde o náhradné 
plnenie) 

   

 a) uznaná reklamácia dodávateľom    

 a1) zľava z ceny bez DPH na základe dobropisu 315 111  

 a2) DPH na odpočítanie - zníženie dane na odpočítanie 315 343  

 b) úhrada dobropisu dodávateľom na bankový účet 221 315  

17 Reklamácia dodávky po zaplatení faktúry (pri náhradnom 
plnení)   

 

 a) uznaná reklamácia dodávateľom - vrátenie materiálu 315 111  

 b) náhradná dodávka materiálu 111 315  

18 Faktúra dodávateľa za dodávku materiálu (ak účtovná 
jednotka nepoužíva účet 111)   

 

 a) cena materiálu bez DPH 112   

 b) DPH na odpočítanie 343   

 c) celková suma faktúry  321  
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 Zľavy z ceny na kúpený materiál  

1 Zľavy z ceny (skontá, rabaty) poskytované dodávateľom 
odberateľovi na základe zmluvy, dobropisu a pod.   

 

 a) zľava z ceny bez DPH pred úhradou faktúry 321 111, 112  

 b) zľava z ceny bez DPH po úhrade faktúry 315 111, 112  

 c) zľava z ceny bez DPH na materiál už spotrebovaný 
alebo predaný 

321, 315 501, 542  

 d) DPH zo zľavy - zníženie dane na odpočítanie 321, 315 343  

2 Inkaso pohľadávky z poskytnutej zľavy    

 a) prijatím úhrady na bankový účet 221 315  

 b) znížením úhrady nasledujúcich dodávok materiálu 321 315  

3 Zľavy na materiál dodaný do konca účtovného obdobia, 
ktoré dodávateľ nevyúčtoval do dňa zostavenia účtovnej 
závierky 

315AÚ 112, 501 
 

 Zľava z ceny poskytovaná odberateľovi formou poukážky na zľavu na budúci 
nákup 

 

 I. Účtovanie u odberateľa    

1 Faktúra dodávateľa za nákup materiálu alebo tovaru v cene 
bez DPH a DPH na odpočítanie 

112, 132, 
343 

321  

2 Prijatá poukážka na zľavu z ceny budúcej dodávky, účtovaná 
na podsúvahovom účte ako podmienená pohľadávka voči 
dodávateľovi 

75.  
 

3 Úhrada faktúry dodávateľovi 321 221  

4 Faktúra dodávateľa za ďalší nákup materiálu alebo tovaru    

 a) cena materiálu alebo tovaru bez DPH 112, 132   

 b) zľava z ceny v hodnote uplatnenej poukážky -112, -132   

 c) DPH na odpočítanie z ceny po zľave 343   

 d) suma faktúry na úhradu  321  

5 Zrušenie podmienenej pohľadávky na podsúvahovom účte 
po uplatnení zľavovej poukážky 

 75.  

 II. Účtovanie u dodávateľa    

1 Pohľadávka voči odberateľovi za dodané výrobky alebo 
tovar v cene bez DPH a DPH - daňová povinnosť 

311 601, 604, 
343 

 

2 Vydaná poukážka na zľavu z ceny budúcej dodávky, 
účtovaná na podsúvahovom účte ako podmienený záväzok 
voči odberateľovi 

 76. 
 

3 Inkaso pohľadávky 221 311  

4 Pohľadávka (faktúra) voči odberateľovi za ďalšiu dodávku 
výrobkov alebo tovaru 

   

 a) cena dodávky bez DPH  601, 604  
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 b) zľava z ceny v hodnote uplatnenej poukážky na zľavu  -601, -604  

 c) DPH - daňová povinnosť z ceny po zľave  343  

 d) suma faktúry na úhradu 311   

5 Zrušenie podmieneného záväzku voči odberateľovi 
po uplatnení zľavovej poukážky 76.  

 

 Ostatné obstaranie materiálu  

1 Materiál vlastnej výroby ocenený vo vlastných nákladoch    

 a) zníženie nedokončenej výroby 611 121  

 b) prevzatie materiálu na sklad 112 621  

2 Zvýšenie ocenenia materiálu o náklady vynaložené 
na spracovanie (úpravu) materiálu, ak je vykonané   

 

 a) externým dodávateľom 112 321  

 b) vlastnou činnosťou (vo vlastných nákladoch) 112 621  

3 Prevod výrobkov do materiálu (vo vlastných nákladoch)    

 a) úbytok výrobkov 613 123  

 b) aktivácia materiálu (prevzatý materiál na sklad, napr. 
do vlastného stravovacieho zariadenia) 

112 621  

4 Materiál získaný demontážou, napr. náhradných dielcov 
pri opravách (ocenený v úžitkovej hodnote) 

112 501  

5 Renovácia náhradných dielcov vykonaná vlastnou činnosťou 112 621  

6 Odpad materiálu vrátený z výroby na sklad (ocenený 
v úžitkovej hodnote) 112 501 

 

7 Prebytok materiálu zistený pri inventarizácii    

 a) ak príčinou prebytku je nesprávne účtovanie spotreby 112 501  

 b) ak príčina prebytku sa nedá zistiť 112 648  

8 Materiál (ocenený v úžitkovej hodnote) získaný    

 a) z obalov pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku 112 042  

 b) pri vyradení úplne odpísaného dlhodobého hmotného 
majetku likvidáciou 

112 648  

 c) pri vyradení ešte neodpísaného DHM likvidáciou 112 08.  

9 Materiál prevzatý ako nepeňažný vklad do ZI    

 a) materiál ocenený v uznanej hodnote vkladu 112 353  

 b) DPH na odpočítanie vyúčtovaná vkladateľom vkladu 343 361, 365  

 c) úhrada DPH vkladateľovi vkladu 361, 365 221  

10 Materiál nadobudnutý bezodplatne (ocenený v reálnej 
hodnote) 112 648 

 

11 Materiál prevzatý z osobného užívania do podnikania 
fyzickej osoby - podnikateľa 112 491 

 

12 Zúčtovanie materiálu na ceste pri jeho prevzatí na sklad 112 119  
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13 Nevyfakturované dodávky materiálu prevzatého na sklad    

 a) ak cena dodávky je určitá 111, 112 326  

 b) ak cena dodávky je neurčitá 111, 112 323  

14 Materiál požičaný od inej účtovnej jednotky na základe 
zmluvy o pôžičke (§ 657 Obč. zák.)   

 

 a) materiál prevzatý na sklad v ocenení podľa zmluvy 112 325  

 b) spotreba požičaného materiálu 501 112  

 c) vrátený materiál veriteľovi v účtovnom ocenení 325 112  

 d) rozdiel v ocenení materiálu    

 d1) ak ocenenie vráteného materiálu je nižšie 325 501  

 d2) ak ocenenie vráteného materiálu je vyššie 501 325  

 e) plnenie väčšieho množstva, ak bolo dohodnuté 
namiesto úrokov 

548 325  

15 Materiál obstaraný na základe zmluvy s dodávateľom 
o uložení veci, napr. náhradných dielcov - účtovanie 
v účtovnej jednotke, ktorá je opatrovateľom materiálu 

  
 

 a) prevzatý materiál na sklad v ocenení podľa zmluvy alebo 
dodacieho listu 112.100 112.900 

 

 b) spotreba materiálu vydaného zo skladu 501 112.100  

 c) faktúra dodávateľa vyhotovená na základe nahlásenej 
spotreby materiálu opatrovateľom 

   

 c1) cena materiálu bez DPH 112.900   

 c2) DPH na odpočítanie 343   

 c3) fakturovaná suma spolu  321  

 d) úhrada faktúry dodávateľovi 321 221  

 e) vrátený nespotrebovaný materiál, ak nedôjde k jeho 
odplatnému prevodu (kúpe) 112.900  112.100 

 

16 Zásoby odovzdané na základe zmluvy o uložení vecí 
a následnom predaji - účtovanie v účtovnej jednotke, ktorá 
je uložiteľom tovaru 

  
 

 a) odovzdaný tovar opatrovateľovi v obstarávacej cene 
k jeho použitiu - naskladnenie do konsignačného skladu 

132.900 132.100 
 

 b) faktúra za predaný tovar vyhotovená na základe 
nahlásenia spotreby opatrovateľom tovaru   

 

 b1) predajná cena tovaru bez DPH  604  

 b2) DPH - daňová povinnosť  343  

 b3) fakturovaná suma spolu 311   

 c) úbytok predaného tovaru v obstarávacej cene 
z konsignačného skladu 

504 132.900  

 d) prijatá úhrada faktúry 221 311  
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 e) prijatý vrátený tovar opatrovateľom, ak nedôjde k jeho 
odplatnému prevodu (predaju) 

132.100 132.900  

17 Materiál vypožičaný od inej účtovnej jednotky na základe 
zmluvy o výpožičke (§ 659 Obč. zák.) 

   

 a) prevzatý vypožičaný materiál - vedie sa na podsúvaho-
vom účte v jednotkách množstva a v peňaž. vyjadrení 

75.   

 b) vrátený vypožičaný materiál vypožičiavateľovi  75.  

18 Materiál, tovar prevzatý na skladovanie, napr. vo verejnom 
sklade alebo prevzatý na spracovanie od inej účt. jednotky   

 

 a) prevzatý materiál, tovar - vedie sa na podsúvahovom 
účte v jednotkách množstva a v peňažnom vyjadrení 76.  

 

 b) úbytok (vyskladnenie) materiálu, tovaru po ukončení 
skladovania alebo po spracovaní  76. 

 

19 Obstaranie (nákup) materiálu, ktorý účtovná jednotka podľa 
vnútorného predpisu účtuje priamo do spotreby (§ 43 
ods. 14 opatrenia) 

  
 

 a) cena materiálu bez DPH 501 211, 321  

 b) DPH na odpočítanie 343 211, 321  

 c) externé náklady súvisiace s obstaraním, napr. dopravné, 
provízia 501 321 

 

 d) DPH na odpočítanie 343 321  

 e) doprava materiálu vlastnou činnosťou 501 622  

 f) oprava účtovnej spotreby na skutočnú spotrebu mate-
riálu zistenú inventarizáciou ku dňu účtovnej závierky 112 501 

 

20 Zámena materiálu (§ 611 Obč. zák.) - zmluvné strany si 
vymieňajú materiál za materiál   

 

 a) úbytok materiálu odovzdaného pri zámene (v účtovnom
ocenení)  112 

 

 b) prevzatie materiálu nadobudnutého zámenou (v reálnej 
hodnote podľa § 27 ods. 2 zákona) 112  

 

 c) rozdiel medzi reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou 
zameneného materiálu (§ 22 ods. 7 opatrenia)   

 

 c1) ak reálna hodnota je vyššia  642  

 c2) ak reálna hodnota je nižšia 542   

 Úbytok materiálu na sklade  

1 Spotreba materiálu    

 a) výdaj zo skladu v obstarávacej cene 501 112  

 b) výdaj zo skladu v skutočnej cene obstarania 
(fakturovanej cene) 501 112/AÚ 

 

 b1) pomerná časť nákladov na obstaranie materiálu 
pripadajúca na spotrebu - zúčtovanie 501 112/AÚ 
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 c) výdaj zo skladu v pevne stanovenej skladovej cene 501 112/AÚ  

 c1) pomerná časť odchýlky od skutočnej fakturovanej 
ceny pripadajúca na spotrebu - zúčtovanie   

 

 1) kladnej odchýlky 501 112/AÚ  

 2) zápornej odchýlky 112/AÚ 501  

 c2) pomerná časť nákladov na obstaranie materiálu 
pripadajúca na spotrebu - zúčtovanie 501 112/AÚ 

 

2 Predaj materiálu    

 a) úbytok materiálu v obstarávacej cene (ak je materiál 
evidovaný v sklade v inom ocenení, zúčtuje sa pomerná 
časť oceňovacieho rozdielu (odchýlky) obdobne ako 
pri spotrebe materiálu v pol. č. 1 b, c) 

542 112 

 

 b) predaj materiálu vyfakturovaný odberateľovi    

 b1) predajná cena materiálu vyúčtovaná odberateľovi - 
tržba z predaja bez DPH  642 

 

 b2) DPH - daňová povinnosť  343  

 b3) cena spolu 311, 315   

3 Vydaný materiál zo skladu v obstarávacej cene    

 a) na reprezentáciu 513 112  

 b) na dary 543 112  

 c) DPH - daňová povinnosť z materiálu použitého 
na reprezentáciu a dary 

513, 543 343  

 d) na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci 527 112  

 e) nepeňažný vklad do spoločnosti alebo družstva 367 112  

 e1) DPH vyúčtovaná prijímateľovi vkladu 351, 355 343  

 e2) prijatá úhrada DPH 221 351, 355  

 f) vzorky materiálu poskytnuté na kontrolné účely 501 112  

 Pozn.: K úbytku materiálu sa zúčtujú zároveň oceňovacie rozdiely, pokiaľ materiál vydaný 
zo skladu je ocenený v inej ako obstarávacej cene. 

 

4 Materiál odovzdaný na spracovanie alebo vypožičaný inej 
účtovnej jednotke na základe zmluvy o výpožičke (§ 659 
Obč. zák.) 

  
 

 a) výdaj materiálu zo skladu 112/AÚ 112/AÚ  

 b) vrátenie spracovaného alebo vypožičaného materiálu    

 - prevzatý materiál na sklad v pôvodnej cene 112/AÚ 112/AÚ  

 c) faktúra za spracovanie materiálu    

 c1) cena za spracovanie bez DPH 112/AÚ 321  

 c2) DPH na odpočítanie 343 321  
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 d) náklady súvisiace so spracovaním materiálu, napr. 
doprava, poistné, provízia 

   

 d1) externé služby v cene bez DPH 112/AÚ 321  

 d2) DPH na odpočítanie 343 321  

 e) doprava materiálu vlastnou činnosťou 112/AÚ 622  

5 Materiál vydaný zo skladu na uskladnenie vo verejnom 
sklade 

112/AÚ 112/AÚ  

6 Materiál požičaný inej účtovnej jednotke na základe zmluvy 
o pôžičke (§ 657 Obč. zák.) 

   

 a) vydaný materiál zo skladu v účtovnej cene 315 112  

 b) vrátená pôžička materiálu prijatá na sklad 112 315  

 c) výnos z poskytnutej pôžičky, ak bolo dohodnuté plnenie
vo väčšom množstve alebo vyššej kvalite materiálu 
namiesto úrokov 

315 648 
 

7 Úbytok materiálu zistený pri inventarizácii    

 a) úbytok materiálu do normy prirodzených úbytkov 501 112  

 b) manko materiálu alebo úbytok materiálu prevyšujúci 
normu prirodzených úbytkov 549 112 

 

8 Oprava nesprávnosti účtovníctva v dôsledku neúmyselnej 
zámeny materiálu rovnakého druhu 

   

 a) príjem materiálu, u ktorého sa zistil vyšší stav na sklade 112 501  

 b) úbytok materiálu, u ktorého sa zistil nižší stav na sklade 501 112  

9 Neodstrániteľné poškodenie, zničenie materiálu 549 112  

10 Uplatnenie náhrady mánk a škôd voči    

 a) zamestnancom 335 648  

 b) iným osobám 378 648  

11 Škody spôsobené odcudzením materiálu (krádežou)    

 a) úbytok materiálu odcudzením 549 112  

 b) DPH - daňová povinnosť z odcudzeného materiálu 549 343  

12 Spotreba pohonných látok (PL) uskladňovaných v účtovnej 
jednotke, ak u časti vozidiel sa uplatňujú paušálne výdavky 

   

 a) spotreba PL motorovými vozidlami, pri ktorých sa 
uplatňujú paušálne výdavky, napr. vo výške 80% 

501 112  

 b) vrátenie DPH z hodnoty 20% vyúčtovanej spotreby PL 501 343  

13 Zúčtovanie oceňovacích odchýliek k úbytkom materiálu, ak 
sa materiál na sklade oceňuje v inej ako obstarávacej cene - 
zúčtovanie odchýlky pri 

  
 

 a) použití na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci 527 112/AÚ  

 b) predaji 542 112/AÚ  

 c) darovaní 543 112/AÚ  
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 d) reprezentácii 513 112/AÚ  

 e) prirodzených úbytkoch 501 112/AÚ  

 f) mankách a škodách 549 112/AÚ  

 Pozn.: Záporné odchýlky sa zúčtujú na rovnakých účtoch na opačných stranách  

14 Zúčtovanie rozdielu, ktorý vyplynie zo zmeny cien 
vnútropodnikového cenníka pre oceňovanie materiálu 
na sklade, ak sa používajú pevné skladové ceny 

  
 

 a) zvýšenie pevnej skladovej ceny a zníženie oceňovacej 
odchýlky oproti skutočnej cene obstarania materiálu 112/AÚ 112/AÚ 

 

 b) zníženie pevnej skladovej ceny a zvýšenie oceňovacej 
odchýlky oproti skutočnej cene obstarania materiálu 112/AÚ 112/AÚ 

 

15 Materiál na ceste, ktorý účtovná jednotka ešte neprevzala    

 a) ak faktúra dodávateľa je zaúčtovaná na účte 111 119 111  

 b) ak faktúra dodávateľa za splnenú dodávku materiálu sa 
neúčtuje na účte 111 

119 321  

 c) DPH na odpočítanie 343 321  

16 Zúčtovanie materiálu na ceste pri jeho prevzatí na sklad 112 119  

12 - Zásoby vlastnej výroby   

 121 - Nedokončená výroba  

1 Zvýšenie stavu zásob nedokončenej výroby ocenené 
vo vlastných nákladoch (vynaložené náklady aktivované 
do zásob vlastnej výroby) 

121 611 
 

2 Prebytok nedokončenej výroby zistený pri inventarizácii 121 611  

3 Obstaranie nedokončenej výroby kúpou    

 a) fakturovaná cena bez DPH 518 321  

 b) DPH na odpočítanie 343 321  

 c) zvýšenie stavu nedokončenej výroby vo výške 
fakturovanej ceny zaúčtovanej do nákladov (aktivácia) 

121 611  

4 Úbytok nedokončenej výroby    

 a) pri prevode do polotovarov    

 a1) úbytok nedokončenej výroby 611 121  

 a2) produkcia (zvýšenie stavu) polotovarov 122 612  

 b) pri prevode do výrobkov    

 b1) úbytok nedokončenej výroby 611 121  

 b2) produkcia (zvýšenie stavu) výrobkov 123 613  

 c) pri predaji 611 121  

 d) pri prevode do materiálu vlastnej výroby    

 d1) úbytok nedokončenej výroby 611 121  

 d2) príjem materiálu na sklad 112 621  
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 e) pri nepeňažnom vklade do spoločnosti alebo družstva 
(zároveň sa účtuje rozdiel medzi uznanou hodnotou 
vkladu a účt. hodnotou NV na účet 568 alebo 668) 

367 121 
 

 e1) DPH vyúčtovaná prijímateľovi vkladu 351, 355 343  

 e2) prijatá úhrada DPH 221 351, 355  

5 Úbytok nedokončenej výroby v rámci noriem prirodzených 
úbytkov 611 121 

 

6 Manká a škody na nedokončenej výrobe    

 a) škody spôsobené živelnou pohromou 549 121  

 b) manká a úbytky prevyšujúce normy prirodzených 
úbytkov 

549 121  

 c) neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie 
nedokončenej výroby 549 121 

 

 d) DPH - daňová povinnosť pri odcudzení (krádeži) 549 343  

7 Uplatnenie náhrady mánk a škôd voči    

 a) poisťovni a iným osobám 378 648  

 b) zamestnancom 335 648  

 Účtovanie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj podľa § 30d opatrenia, 
napr. bytov a nebytových priestorov, ak nejde o zákazkovú výstavbu alebo 
zákazkovú výrobu 

 

1 Náklady vynaložené na výstavbu, účtované na vecne 
príslušných nákladových účtoch 

521, 524, 
501, 518, 5.. 

331, 336, 
112, 321, ... 

 

2 Náklady vynaložené na výstavbu, aktivované 
v nedokončenej výrobe na základe interného vyúčtovania 121 611 

 

3 Dokončenie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj    

 a) zúčtovanie nedokončenej výroby 611 121  

 b) dokončená nehnuteľnosť ocenená vo vlastných 
nákladoch 

123 613  

4 Predaj nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti    

 a) predajná cena bez DPH - tržba z predaja  601  

 b) DPH - daňová povinnosť  343  

 c) cena celkom - pohľadávka voči odberateľovi 311   

5 Úbytok predanej nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti 
v účtovnom ocenení 613 123 

 

6 Preradenie časti nehnuteľnosti určenej na predaj do DHM, 
ak účtovná jednotka bude nehnuteľnosť užívať 

042 123  

7 Uvedenie nehnuteľnosti do užívania 021 042  

8 Odpisy po uvedení DHM do užívania 551 081  


