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Abstrakt: Európsky parlament a Rada vydali dňa 26.6.2013 smernicu 
č. 2013/34/EU o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných 
závierkach a súvisiacich správach niektorých foriem podnikov. Reagovali 
tak na neuspokojivý stav v oblasti regulácie finančného účtovníctva, na ktorý 
poukazovali i jednotlivé členské štáty zvýšeným hlasom vyzývajúcim 
k zlepšeniu regulácie v danej oblasti. Po vydaní smernice boli členské štáty 
povinné najneskôr do 1.1.2016 implementovať do svojich národných legislatív 
ustanovenia smernice. Z tohto dôvodu sa pozrieme na to, ako sa podarilo 
Českej a Slovenskej republike uskutočniť implementáciu jednotlivých 
ustanovení smernice a taktiež aké zmeny sa od 1.1.2016 objavili v postupoch 
účtovania pre účtovné jednotky v oboch krajinách.  
 
Kľúčové slová: európska účtovná smernica, kategorizácia účtovných 
jednotiek, zmeny v účtovníctve na Slovensku a v Českej republike 
 
Abstract: The European Parliament and The Council has published the 
Directive no. 2013/34/ EU on the annual accounts, consolidated financial 
statements and related reports of certain types of undertakings on 26.6.2013. 
They responded to unsatisfactory situation in financial accounting, which was 
pointed up by many member states appealing to improve the accounting 
legislation. After publishing the European accounting directive member states 
were required to implement the provisions of the European accounting 
directive not later than 01.01.2016. For this reason, we are going to look how 
was the implementation of the directive carried out by Czech Republic 
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and Slovak Republic as well as how these changes effect the methods 
of accounting from 1.1.2016 in accounting entities in both countries. 
 
Keywords: European accounting directive, categories of undertakings, 
changes in accouting of Slovak Republic and Czech Republic 
 
JEL klasifikácia: M41 

1 ÚVOD 
Už niekoľko desaťročí bolo európske finančné výkazníctvo a účtovníctvo 
upravené hlavne dvoma európskymi smernicami, smernicou Rady 
78/660/EHS o ročných účtovných závierkach a smernicou Rady 83/349/EHS 
o konsolidovaných účtovných závierkach. Od vzniku týchto smerníc uplynulo 
už viac ako štvrťstoročie. Je tak viac ako jasné, že za túto dobu si účtovníctvo 
muselo prejsť určitým vývojom. Smernice síce boli v minulosti niekoľkokrát 
novelizované, avšak ani jedna z noviel nepredstavovala významný zásah 
do smerníc. Jednotlivé novely prinášali nové požiadavky, ktoré však boli 
častokrát nezrozumiteľné a pre účtovné jednotky i pomerne ťažko 
realizovateľné. (Žárová, 2013) 

Všetky vyššie spomínané nedostatky spolu so zvyšujúcim sa hlasom 
členských štátov vyzývajúcich k potrebe zlepšenia regulácie finančného 
účtovníctva a výkazníctva tak, aby to malo za výsledok lepšiu porovnateľnosť 
účtovných informácií naprieč členskými štátmi Európskej únie viedol ku 
vytvoreniu novej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU 
zo dňa 26. Júna 2013 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných 
účtovných závierkach a súvisiacich správach niektorých foriem podnikov 
(ďalej len „smernica EU“). Povinnosťou členských štátov je implementovať 
ustanovenia novej smernice č. 2013/34/EU do 20.7.2015, prípadne v priebehu 
roku 2016.  

Dôvod Európskej únie k vytvoreniu novej smernice je snaha zakotviť 
do tvorby svojej politiky zásadu „zelená malým a stredným podnikom“. 
Cieľom smernice je znížiť administratívnu záťaž a zlepšiť tak podnikateľské 
prostredie pre malé a stredné podniky, ako aj podporiť ich internacionalizáciu. 
Smernica má harmonizovať požiadavky pre malé, mikro a stredné podniky 
a zabezpečiť tak komparabilitu a transparentnosť informácií, ktoré tieto 
účtovné jednotky zverejňujú v účtovných závierkach. Vzhľadom k tomu, 
že smernica má skôr upresňujúci a kompromisný charakter, jednotlivé členské 

7 



ACTA STING 

štáty si tak môžu ustanovenie, v ktorých je im to umožnené,  prispôsobiť 
tak ako sami chcú, môžu od niektorých povinností podniky oslobodiť 
alebo práve naopak skupine veľkých podnikov udeliť dodatočné povinnosti. 
(Deloitte, 2014) 

Práve kvôli voľnosti jednotlivých členských štátov pri preberaní niektorých 
ustanovení smernice a jej kompromisnému charakteru sa pozrieme na to, aké 
zmeny v priniesla implementácia smernice v Českej republike a na Slovensku. 
Cieľom tohto článku bude zhodnotiť a porovnať implementáciu smernice 
2013/34/EU zo dňa 26. Júna 2013 o ročných účtovných závierkach 
a konsolidovaných účtovných závierkach a súvisejúcich správach niektorých 
foriem podnikov do národného účtovníctva v Českej republike a na Slovensku 
na základe naštudovanie zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v Českej 
republike a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na Slovensku 
ako aj ďalších právnych predpisov, ktoré upravujú postupy účtovania 
účtovných jednotiek. Pozrieme sa na to, do akej miery bolo nutné tieto 
predpisy meniť tak, aby boli v súlade s novou prijatou smernicou. 

2 ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z PRIJATIA SMERNICE 
2013/34/EU 

2.1 Kategorizácia účtovných jednotiek 
Bezpochyby najvýznamnejšou zmenou, ktorú priniesla európska smernica  
je nová kategorizácia účtovných jednotiek podľa ich veľkosti na základe troch 
kritérií, ktorými sú celkové aktíva, čistý obrat a priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov. 

Ako na Slovensku, tak v Českej republike bola prijatá nová kategorizácia 
účtovných jednotiek, avšak medzi novou kategorizáciou účtovných jednotiek 
v krajinách môžeme badať určité rozdiely. Na Slovensku rozlišujeme iba tri 
typy účtovných jednotiek – mikro, malé a veľké, zatiaľ čo v Českej republike 
existuje navyše ešte aj kategória stredných účtovných jednotiek. Slovensko 
sa rozhodlo nezaviesť kategóriu stredných účtovných jednotiek a odklonilo 
sa tak aj od kategórií navrhovaných smernicou. Nastala tým situácia, 
že kategória veľkých účtovných jednotiek v poňatí Českej republiky  
je neporovnateľná s veľkými účtovnými jednotkami na Slovensku. Otázkou 
však ale možno zostáva, či je vôbec potrebné definovať kategóriu veľkých 
účtovných jednotiek vzhľadom k tomu, týmto podnikom nie sú pridané 
takmer žiadne ďalšie povinnosti, ktoré by museli splniť v porovnaní 
s kategóriou stredných účtovných jednotiek a zastúpenie týchto účtovných 
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jednotiek v Českej republike nie je veľké. Zaujímavosťou je, že na Slovensku 
boli mikro účtovné jednotky zavedené už od roku 2014, zatiaľ čo ostatné 
kategórie boli pridané až v roku 2015. V Českej republike bola nová 
kategorizácia účtovných jednotiek zavedená od začiatku roka 2016. Okrem 
vyššie uvedenému rozdielu v kategorizácii, je medzi krajinami rozdiel 
i v samotných veľkostných kritériách. Zatiaľ čo Česká republika prevzala 
so smernice odporúčané kritéria do svojho zákona o účetnictví, Slovensko 
zvolilo prísnejšiu úpravu.  

Takéto rozčlenenie účtovných jednotiek umožňuje následne malým, mikro 
a stredným účtovným jednotkám využívať určité zjednodušenia 
či oslobodenia od povinností, ktoré patria pre ostatné účtovné jednotky. Tieto 
oslobodenia sa týkajú najmä uvádzania informácií v účtovnej závierke, 
zverejňovania účtovných závierok a výročných správ, ako aj overovania 
účtovných závierok a výročných správ audítorom.  

V súvislosti s novou kategorizáciou účtovných jednotiek má každá kategória 
účtovných jednotiek definované požiadavky na zostavenie účtovnej 
závierky. V obidvoch krajinách sú všetky účtovné jednotky povinné v rámci 
účtovnej závierky zostavovať súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky (SR), 
resp. prílohu (ČR). Česká republika si navyše definuje pre obchodné 
spoločnosti okrem mikro a malých účtovných jednotiek požiadavku na 
zostavenie prehľadu o peňažných tokoch a prehľadu o zmenách vlastného 
kapitálu. Na Slovensku majú povinnosť zostavovať tieto ďalšie dva prehľady 
veľké účtovné jednotky, ktoré musia vykazovať v poznámkach k účtovnej 
závierke.  

Pre každú veľkostnú kategóriu účtovných jednotiek sú na Slovensku 
definované osobitné požiadavky na zostavenie účtovnej závierky a preto pre 
každú kategóriu účtovných jednotiek je vypracované samostatné opatrenie, 
ktoré túto oblasť upravuje. Mikro účtovné jednotky môžu na základe svojho 
opatrenia zostavovať zjednodušenú účtovnú závierku (súvaha na strane aktív 
obsahuje iba údaje v netto hodnote, výkaz ziskov a strát má znížený počet 
vykazovaných položiek a v poznámkach je výrazne skrátený rozsah 
informácií). (Turóciová, 2014)  

Zníženie administratívneho zaťaženia mikro účtovných jednotiek v sebe 
zahŕňa zjednodušené postupy oceňovania, účtovania a taktiež vykazovania. 
Mikro účtovné jednotky neúčtujú o časovom rozlíšení nákladov a výnosov 
ak sa jedná o náklady a výnosy, ktoré sú nevýznamné a takéto plnenia 
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sa v účtovnej jednotke pravidelne každoročne opakujú (napr. náklady 
na telefónne poplatky, predplatné atď.).  

V Českej republike Zákon o účetnictví umožňuje zostavovať účtovnú 
závierku v skrátenom rozsahu tým účtovným jednotkám, ktoré nie sú povinné 
mať účtovnú závierku overenú audítorom. Jedná sa tak o mikro účtovné 
jednotky bez povinnosti auditu a malé účtovné jednotky bez povinnosti 
auditu.  

Tab. 1 Účtovná závierka 

 Smernica EU Slovenská 
republika Česká republika 

Skrátená 
súvaha 

Mikro a malé 
podniky 

Mikro účtovné 
jednotky 

Mikro a malé 
podniky 
nepodliehajúce 
auditu  

Výkaz ziskov 
a strát 
v skrátenom 
rozsahu 

Mikro, malé 
a stredné podniky 

Mikro účtovné 
jednotky 

Mikro a malé 
účtovné jednotky 
bez povinnosti 
a zároveň tieto ÚJ 
nesmú byť 
obchodnými 
spoločnosťami 

Príloha (ČR) / 
Poznámky 
(SR) 

Zjednodušenia vo 
vykazovaní 
informácií 
v poznámkach 
neumožňuje, avšak 
smernica mení obsah 
informácií 
zverejňovaných 
v poznámkach 

S veľkosťou 
účtovnej jednotky 
rastú i požiadavky 
na informácie 
uvádzané 
v poznámkach  

S veľkosťou 
účtovnej jednotky 
rastú i požiadavky 
na informácie 
uvádzané v prílohe 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V súvislosti s novou kategorizáciou účtovných jednotiek  Česká republika 
zaviedla ešte i nové kategórie pre skupiny účtovných jednotiek. Slovensko 
však kategorizáciu konsolidačných skupín nezaviedlo. Česká republika 
nahradzuje pojem konsolidačný celok pojmom skupina účtovných jednotiek 
a v zákone o účetnictví definuje malú, strednú a veľkú skupinu účtovných 
jednotiek. V súlade s ustanoveniami smernice EU ČR využila možnosť 
oslobodiť malú skupinu účtovných jednotiek od zostavenia konsolidovanej 
účtovnej závierky, ak žiadna z účtovných jednotiek v skupine nie 
je subjektom verejného záujmu. 
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Slovensko síce novú terminológiu skupín účtovných jednotiek zo smernice 
neprevzalo, avšak porovnaním so smernicou zistíme, že slovenská úprava 
umožňuje oslobodiť od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky okrem 
malých skupín účtovných jednotiek i skupiny účtovných jednotiek stredné. 
Túto možnosť tak prevzalo z ustanovení smernice a účinnosť nadobudlo 
od 1.1.2016. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že na Slovensku 
do kategórie oslobodených účtovných jednotiek od zostavenia konsolidovanej 
účtovnej závierky spadá väčšia časť účtovných jednotiek než v Českej 
republike a to z dôvodu využitia oslobodenia nielen pre malé skupiny 
účtovných jednotiek, ale taktiež stredne veľké skupiny účtovných jednotiek 
a to v súlade s ustanoveniami smernice EU. 

2.2 Ďalšie zmeny v zákonoch o účtovníctve na Slovensku 
a v Českej republike 

Jednou zo zmien je i zaradenie definície subjektu verejného záujmu 
do zákonov o účtovníctve v obidvoch krajinách. Na Slovensku táto definícia 
bola zavedená do zákona o účtovníctve od 1.1.2015.  V súčasnosti nájdeme 
subjekt verejného záujmu vymedzený ako v zákone o účtovníctve, 
tak v zákone č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite, pričom skupiny subjektov 
verejného záujmu sú v týchto právnych predpisoch definované mierne 
odlišne. Dôvod, prečo tomu tak je, vidí KPMG (2014) v tom, že každý 
zo zákonov si tieto subjekty definuje pre svoje účely. Zatiaľ čo zákon 
o štatutárnom audite kladie na audítorov účtovnej závierky subjektov 
verejného záujmu prísnejšie požiadavky, zákon o účtovníctve preto, 
lebo na tieto subjekty sa nevzťahujú ustanovenia o mikro, malých a veľkých 
účtovných jednotkách. V Českej republike bola definícia subjektu verejného 
záujmu presunutá zo zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech do novelizovaného 
zákona o účetnictví. Jedná sa tak iba o vecnú zmenu v zákone o účetnictví 
od 1.1.2016, samotná definícia subjektu verejného záujmu zostáva bez zmien. 

Od 1.1.2016 je do zákona o účetnictví Českej republiky späť vrátené 
jednoduché účtovníctvo založené na príjmoch a výdajoch. Zákon prináša 
novú úpravu režimu jednoduchého účtovníctva a možnosť použitia určenými 
účtovnými jednotkami pri splnení stanovených podmienok. Jednoduché 
účtovníctvo sa dostáva do zákona opäť po niekoľkých rokoch, keď bolo 
zákonom o účetnictví s účinnosťou od 1.1.2004 zrušené. I napriek tomu mohli 
určité účtovné jednotky viesť jednoduché účtovníctvo naďalej. Táto pôvodná 
výnimka sa však stala akousi trvalou záležitosťou a tieto účtovné jednotky 
naďalej  postupovali v praxi už podľa  neplatného zákona.  
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Súčasná úprava jednoduchého účtovníctva tak reflektuje spoločenský dopyt 
po jednoduchom účtovníctve malými účtovnými jednotkami, ktoré nie 
sú primárne  založené za účelom podnikania, ale skôr vykonávajú 
spoločensky prospešnú činnosť. Rozsah jednoduchého účtovníctva je preto 
pre potreby týchto menších účtovných jednotiek a zároveň požiadavky 
na vykazovanie ich finančnej pozície sú celkom postačujúce a nekladie 
na ne ďalšie administratívne a finančné nároky. (Běhounek, 2016) 

Na Slovensku výrazné zmeny v oblasti jednoduchého účtovníctva nenastali. 
Jednoduché účtovníctvo bolo predmetom účtovníctva spolu s účtovníctvom 
podvojným a určité ÚJ mohli jednoduché účtovníctvo používať i doteraz. 
Od 1.1.2016 sú medzi subjekty, ktoré môžu účtovať v sústave jednoduchého 
účtovníctva, zaradené novo i občianske združenia a ich organizačné zložky, 
ak nie sú subjektom verejnej správy. Príčinou pridania poslednej podmienky, 
bola centralizácia homogénnych účtovných údajov pri konsolidácii v oblasti 
verejnej správy. 

Povinnosť zostavovať správu o platbách vládam vyplýva zo smernice EÚ. 
Túto povinnosť zaviedli obidve skúmané krajiny s účinnosťou od 1.1.2016. 
V tejto správe musia účtovné jednotky zverejňovať významné platby, ktoré 
účtovná jednotka odvádza orgánom správy príslušného štátu, v ktorom 
pôsobí. Smernica EU si dáva týmto stanovením povinných správ o platbách 
za cieľ zvýšiť transparentnosť týchto platieb. V správe by mali byť uvedené 
platby, ktoré sú porovnateľné s platbami, ktoré zverejňuje podnik 
zúčastňujúci sa iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI). 
Tieto správy by mali slúžiť na to, aby uľahčili vládam krajín s bohatými 
zdrojmi uplatňovať zásady a kritériá EITI a zodpovedať sa tak svojím 
občanom za platby, ktoré tieto vlády prijímajú od týchto podnikov. 

3 ZMENY V POSTUPOCH ÚČTOVANIA OD 1.1.2016 
Implementácie smernice EU si ako na Slovensku, tak aj v Českej republike 
vyžiadala zmeny aj v postupoch účtovania pre účtovné jednotky. 
Na Slovensku sa pozrieme aké zmeny to vyvolalo v Opatrení Ministerstva 
financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej 
osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v PU“). V Českej 
republike implementácia smernice priniesla zmeny a novinky do vyhlášky 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
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Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (ďalej len „vyhláška 
č. 500/2002 Sb.“). Ako si môžeme všimnúť smernica ovplyvnila nielen 
zákony o účtovníctve v jednotlivých krajinách, ale mala dopady aj na postupy 
účtovania pre podnikateľov v jednotlivých krajinách.  

Nasledujúca tabuľka uvádza základné zmeny, ku ktorých došlo od 1.1. 2016 
vo vyhláške č. 500/2002 Sb. pre podnikateľov v Českej republike a následne 
porovnanie s tým, či k rovnakej zmene došlo i na Slovensku, prípadne 
ako je daná oblasť na Slovensku upravená. 

Tab. 2  Zmeny vo vyhláške č. 500/2002 Sb. v Českej republike a porovnanie 
s úpravou na Slovensku 

Zmeny od 
1.1.2016 Česká republika Slovenská republika 

Zriaďovacie 
výdavky 

Nebudú už vykazované ako 
dlhodobý nehmotný majetok; 
tie, ktoré novovznikajúca ÚJ 
vynaloží po 1.1.2016 budú 
účtované ako náklady. 

Z novely zákona o účtovníctve 
a postupov účtovania 
s účinnosťou od 20.3.2009 
vyplýva, že zriaďovacie náklady 
sa už v Slovenskej republike 
nepovažujú za dlhodobý 
nehmotný majetok. Náklady 
spojené so zriadením a vznikom 
účtovnej jednotky budú 
zaúčtované do nákladov. 

Goodwill 

Zavedenie hornej hranice pre 
odpisovanie goodwillu, a to 
na 120 mesiacov; ÚJ 
sa môže rozhodnúť o dobe 
odpisovania; takéto nové 
obmedzenie sa bude 
vzťahovať aj na goodwill, 
o ktorom je účtované pred 
novelou  

Odpisovanie goodwillu je 
upravené v zákone o účtovníctve, 
ktorý uvádza: ak účtovná jednotka 
vie spoľahlivo odhadnúť 
životnosť goodwillu 
a aktivovaných nákladov 
na vývoj, bude ich odpisovať 
počas tejto doby. V opačnom 
prípade musí goodwill 
a aktivované náklady na vývoj 
odpísať najneskôr do piatich 
rokov od ich obstarania. Toto 
ustanovenie je účinné od 1.1.2016. 
Obmedzenie doby odpisovania 
goodwillu vyplýva z požiadaviek 
smernice EU. 
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Zásoby 
vlastnej výroby 

Účtovanie v novej skupine 
nákladov „58 - Změna stavu 
zásob vlastní činnosti 
a aktivace“ namiesto 
účtovania o zmene stavu 
zásob vytvorených vlastnou 
činnosťou do výnosov 
v účtovnej skupine „61 - 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti“.  

Aj účtovanie zostalo bez zmien, 
o zmene stavu zásob vytvorených 
vlastnou činnosťou sa účtuje do 
príslušných účtov účtovej skupiny 
„61 – Zmeny stavu 
vnútroorganizačných zásob.“ 

Oceňovanie 
zásob vlastnej 
výroby 

Ocenenie vlastných 
nákladov: 
v skutočnej výške alebo 
podľa spôsobu kalkulácie 
výroby 
a súčasne do ocenenia zásob 
je potrebné zahrnúť nielen 
priame náklady, ale aj 
pomernú časť nepriamych 
nákladov, ktoré je možné 
k danému produktu priradiť 
a ktoré sa vzťahujú 
k obdobiu činnosti.  

K žiadnym zmenám od 1.1.2016 
nedochádza, vlastné náklady pri 
zásobách vytvorených vlastnou 
činnosťou sa ocenia buď vo svojej 
skutočnej výške, alebo vo výške 
vlastných nákladov podľa 
operatívnych (plánových) 
kalkulácií.  

Mimoriadne 
náklady 
a výnosy 

Samostatné vykazovanie 
mimoriadnych nákladov 
a výnosov sa novelou ruší. 

Na Slovensku dochádza 
k zrušeniu mimoriadnej činnosti 
s účinnosťou už od 31. decembra 
2014, čím úplne zanikajú 
napríklad účtovné skupiny 58 – 
Mimoriadne náklady a 68 – 
Mimoriadne výnosy. Skutočnosti, 
ktoré predstavovali mimoriadnu 
činnosť sa účtujú v rámci 
hospodárskej činnosti. 

Aktivácia 
zásob 
a majetku 

Nebude už viac účtovaná 
do výnosov, ale bude 
sa účtovať ako zníženie 
nákladov v prospech účtu 
z účtovnej skupiny „58 - 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace“. 

Žiadna zmena v tejto oblasti 
nenastala, i naďalej sa aktivácia 
účtuje do výnosov.  
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Účtovanie 
o prijatých 
daroch 

Novelou sa mení i účtovanie 
o prijatých daroch, ktoré 
už nebudú účtované ako 
zvýšenie kapitálu v prospech 
účtu 413 - Ostatní kapitálové 
fondy, ale ako iné provozné 
výnosy. 

K žiadnym zmenám nedošlo. Dary 
sa i naďalej účtujú do výnosov, 
v iba v prípade, že sa jedná 
o dlhodobý a nehmotný majetok 
a dlhodobý hmotný majetok 
 nadobudnutý bezodplatne 
od spoločníkov alebo členov, 
ktorým sa nezvyšuje základné 
imanie sa účtuje na ťarchu účtovej 
skupiny 04 - Obstaranie 
dlhodobého majetok a súvzťažne 
v prospech účtu 413 - ostatné 
kapitálové fondy. 

Dotácie 

Novo vložený odstavec 
zaoberajúci sa účtovaním 
dotácie a definovaním toho, 
čo sa vôbec za dotáciu 
považuje. Stanovuje, 
že v prípade dotácie 
na zaobstaranie majetku 
alebo úhradu úrokov 
zahrnovaných do ocenenia 
majetku sa musí hodnota 
tejto dotácie znížiť 
o ocenenie dlhodobého 
hmotného a nehmotného 
majetku a jeho technické 
zhodnotenie. 

Oblasť dotácií neprešla 
od 1.1.2016 žiadnymi zmenami.  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Súčasne s novelou zákona o účetnictví v Českej republike dochádza i k novele 
vyhlášky č. 500/2002 Sb..Dôvodová správa k novele vyhlášky uvádza, 
že dôvodom predloženia návrhu vyhlášky je predovšetkým dokončenie 
transpozície smernice Europského parlamentu a Rady 2013/34/EU zo dňa 
26. júna 2013 o ročných účtovných závierkách, konsolidovaných účtovných 
závierkách a súvisiacich správach niektorých foriem podnikov. Cieľom tejto 
novely vyhlášky je upraviť v súlade s novelizovaným zákonom o účetnictví 
účtovné metódy a taktiež stanoviť nové usporiadanie, označenie a obsahové 
vymedzenie položiek účtovných výkazov.  Podnikatelia, ktorí účtujú v sústave 
podvojného účtovníctva tak budú určite musieť zohľadniť v svojom 
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účtovníctve zmeny, ktoré sú nariadené novelou vyhlášky č. 250/2015 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.,pro podnikatele.  

V Českej republike prináša novela vyhlášky nový spôsob účtovania 
o zásobách vlastnej výroby. Doposiaľ platilo, že o zmene stavu zásob 
vytvorených vlastnou činnosťou sa účtovalo do výnosov v účtovej skupine 
„61 - Změna stavu zásob vlastní činnosti“. Novelou dochádza k zmene, kedy 
zásoby vlastnej výroby budú účtované  prostredníctvom príslušného účtu 
v nové účtové skupine nákladov „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti 
a aktivace“. Prírastok nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov 
a mladých a ostatných zvierat a ich skupín, tak bude zaúčtovaný v prospech 
(DAL) tohto účtu, úbytok týchto zásob naopak na jeho vrub. Dá sa však 
povedať, že samotný vplyv na výsledok hospodárenia je samozrejme rovnaký, 
či už sme tieto  zásoby vlastnej výroby účtovali do výnosov na stranu DAL 
(čo zvyšuje výsledok hospodárenia)  alebo to budeme účtovať podľa novej 
právnej úpravy, ktorá hovorí o účtovaní prírastku zásoby na stranu DAL 
nákladového účtu, tj. dôjde tak ku zníženiu nákladov ( v tomto prípade 
to vedie ku menšiemu konečnému zostatku nákladového účtu, a tým opäť 
ku väčšiemu výsledku hospodárenia).  

Zmena v účtovaní o zmene stavu zásob vlastnej výroby spôsobila zmenu 
vo výkaze ziskov a strát. Nová štruktúra výkazu ziskov a strát vyvolaná 
zmenou účtovania o zásobách vlastnej výroby bude mať za následok, 
že ovplyvní obrat podľa zákona o účetnictví, pretože za ročný úhrn čistého 
obratu sa podľa tohto zákona rozumie výška výnosov znížená o predajné 
zľavy.  Tým, že dnes sa už o zmene stavu zásob vlastnej výroby neúčtuje 
do výnosov, ale do nákladov, nebude do obratu od 1.1.2016 zahrnutá 
nedokončená výroba, ktorá sa už dnes zobrazí v nákladových účtoch. 
(Truhlářová, 2016) 

Oceňovanie zásob vlastnej výroby prešlo taktiež novelizáciou. Rovnaké 
zostáva to, že účtovná jednotka si môže vybrať či bude vlastné náklady 
u zásob vytvorených vlastnou činnosťou buď v skutočnej výške alebo podľa 
spôsobu kalkulácie výroby, ktorú si stanovuje účtovná jednotka. Do vlastných 
nákladov však novela vyžaduje zahrnúť nielen náklady priame, 
ale aj príslušnú časť nákladov nepriamych, ktoré sa dajú k danému produktu 
priradiť a ktoré sa vzťahujú k danému obdobiu. Podľa novely sú z ocenenia 
zásob vylúčené náklady na predaj (skladovanie, balenie, expedícia), ktoré 
sú tak ako uvádza Froschová (2015) nie nákladmi vo fáze výroby, 
ale nákladmi, ktoré vznikajú vo fáze odbytu. Metódu ocenenia si zvolí 
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účtovná jednotka sama s ohľadom na povinnosti dané zákonom, hlavne 
v súlade s princípom významnosti a verného a poctivého obrazu skutočnosti.  

Otázkou zostáva, ako účtovná jednotka naloží s priradením pomernej časti 
nepriamych nákladov. Názorne nám kalkuláciu priamych a nepriamych 
nákladov znázorňuje nasledujúci obrázok. Ako vidíme ocenenie zásob 
vlastnej výroby sa skladá z priamych nákladov a súčasne obsahuje i časť 
správnej réžie. Je preto potrebné stanoviť si nejaký kľúč, ktorý bude vhodný 
na kalkuláciu týchto nákladov na jednotlivé činnosti výrobného procesu. 
Z tohto dôvodu musia účtovné jednotky od 1.1.2016 prehodnotiť metodiku 
používanej kalkulácie výroby, tak aby boli tieto účtovné metódy v súlade 
s novými požiadavkami účtovných predpisov.  

Obrázok 1: Kalkulácia nákladov 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro rok 2016, 2015 

Vzhľadom k tomu, že zmeny v spôsobe ocenenia sú považované za zmenu 
účtovnej metódy, z dôvodovej správy k novele vyhlášky vyplýva, že účtovná 
jednotka bude v dôsledku zmeny metódy ocenenia nákladov u zásob, ktoré 
boli vytvorené vlastnou činnosťou došlo, účtovať o zmene metódy 
štandardným spôsobom a zaúčtuje s ohľadom na významnosť vzniknuté 
rozdiely z ocenenia. Tieto rozdiely z precenenia, tak ako uvádza Mrozek 
(2015), pokiaľ sa jedná o významné rozdiely, museli byť následne zaúčtované 
k 1.1.2016 na príslušnom účte účtovej skupiny 42 – Fondy ze zisku 
a převedené výsledky hospodaření, teda napr. 425-Jiný výsledek hospodaření 
minulých let. Rozdiely, ktoré sú nevýznamné sa premietnu do nákladových 
alebo výnosových účtov bežného obdobia. Zmena účtovnej metódy 
nie je jednoduchou záležitosťou a vyžaduje si od účtovných jednotiek 
dostatočnú pozornosť, aby v období účtovných závierok neboli tieto subjekty 
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vystavené príliš veľkému stresu a zároveň tieto účtovné jednotky čelia 
obrovskému tlaku, aby si svoje interné predpisy a účtovné postupy nastavili 
v súlade s novými právnymi predpismi.   

Významnou zmenou je aj zrušenie mimoriadneho výsledku hospodárenia, 
kde mimoriadne náklady a výnosy sa rozpadnú do položiek ako Jiné provozní 
výnosy, Jiné provozní náklady, Ostatní finanční výnosy a Ostatní finanční 
náklady. Dochádza tak k zrušeniu samostatného vykazovania mimoriadnych 
nákladov a výnosov, ktoré ak účtovnej jednotke vzniknú, budú vykazované 
ako iný výsledok hospodárenia. Dôvodová správa uvádza, že k zrušeniu 
samostatného vykazovania mimoriadnych nákladov a výnosov dochádza 
pretože smernica EU nepožaduje samostatné vykazovanie mimoriadnych 
nákladov a mimoriadnych výnosov. Stačí, ak tieto údaje budú uvedené 
v prílohe v účtovnej závierke.  

V novele vyhlášky č. 500/2002 Sb. pre podnikateľov môžeme nájsť pomerne 
významne upravenú i časť, ktorá sa venuje vymedzeniu informácií, ktoré 
musia účtovné jednotky vykazovať v prílohe k účtovnej závierke. Vyplýva 
to z toho, že od 1.1.2016 došlo v Českej republike k vyššie spomínanej zmene 
v kategorizácii účtovných jednotiek ako dôsledok implementácie európskej 
smernice, čo je následne rozhodujúce i pre stanovenie povinností 
vo vykazovaní informácii v prílohe k účtovnej závierke. Podľa toho do akej 
kategórie daná účtovná jednotka spadá, sú stanovené povinnosti vykazovania 
informácií. 

Tak ako v Českej republike i na Slovensku sú novelizované s účinnosťou 
od 31.12.2015 a 1.1.2016 okrem zákona o účtovníctve aj postupy účtovania 
v PU. Týmto opatrením sa nanovo zadefinovali pojmy ako napríklad skupina 
účtovných jednotiek, prepojené účtovné jednotky a účtovné jednotky 
so spoločným rozhodujúcim vplyvom, obsahová náplň účtov 062, 066, 351, 
355, 361, 365 a 471, ako aj ďalšie zmeny. 

S účinnosťou od 31.12.2015 sa dopĺňa do postupov účtovania v PU niekoľko 
definícií. Pod prepojenými účtovnými jednotkami sa rozumejú dve 
alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny. Skupinou účtovných 
jednotiek je materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. 
Pod spoločným rozhodujúcim vplyvom sa rozumie zmluvne dohodnuté 
zdieľanie rozhodujúceho vplyvu.  

Zmeny v názvoch účtov v rámcovej účtovnej osnove, ktorá je prílohou 
k postupom účtovania v PU, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 3  Názvy účtov  

Názov účtov do 30. 12. 2015 Názov účtov od 31. 12. 2015 

066 – Pôžičky účtovnej jednotke v rámci 
podielovej účasti 

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

351 – Pohľadávky v rámci podielovej 
účasti 

351 – Pohľadávky voči prepojeným 
účtovným jednotkám a účtovným 
jednotkám v rámci podielovej účasti 

361 – Záväzky v rámci podielovej účasti 
361 – Záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám a účtovným 
jednotkám v rámci podielovej účasti 

471 – Dlhodobé záväzky v rámci 
podielovej účasti 

471 – Dlhodobé záväzky voči 
prepojeným účtovným jednotkám 
a účtovným jednotkám v rámci 
podielovej účasti 

Zdroj: Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo 14 . novembra 2007 č. MF/2 4342/200 7 - 74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené 

alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov, 2016 

V nadväznosti na zmenu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze  
a reštrukturalizácii a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa v postupoch účtovania pre PU upravuje postup 
účtovania dlžníka v reštrukturalizácii a uplatnenia pohľadávky veriteľa 
voči dlžníkovi. Ustanovenie postupov účtovania sa zosúlaďuje so zákonom 
o účtovníctve, podľa ktorého sa účtovné knihy uzatvárajú ku dňu, ktorý 
predchádza dňu vstupu do likvidácie alebo dňu účinnosti vyhlásenia 
konkurzu. Nižšie uvedené zmeny vstupujú do platnosti od 31.12.2015. 
Na základe novely postupov účtovania pre PU sa jedná o tieto zmeny:  

1) Ustanovuje sa účtovanie u dlžníka, konkrétne dochádza k: 

 úprave výšky zaúčtovaného záväzku a účtovanie záväzku, ktorý nie 
je v účtovníctve zaúčtovaný, na základe potvrdenia reštrukturalizačného 
plánu súdom, 

 účtovaniu vydania akcií alebo iných majetkových účastí na účel výmeny 
za pohľadávku, 

 účtovaniu uspokojenia pôvodnej pohľadávky veriteľa zo zisku 
alebo iných vlastných zdrojov dlžníka po splnení reštrukturalizačného 
plánu.  
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2) Ustanovuje sa taktiež účtovanie u veriteľa, a to účtovanie: 

 opravných položiek, 

 uspokojenia pôvodnej pohľadávky vydaním akcií alebo iných 
majetkových účastí počas plnenia štrukturalizačného plánu, 

 odpisu neuspokojenej hodnoty pohľadávky  uspokojenia pôvodnej 
hodnoty pohľadávky z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov 
po splnení reštrukturalizačného plánu. (Finančné riaditeľstvo 
SR Banská Bystrica, 2016) 

Tým, že zákon o účtovníctve je v poslednej dobe významne novelizovaný 
a jednou zo zmien je aj vypustenie možnosti oceňovania reprodukčnou 
obstarávacou cenou, takáto zmena sa premietla aj do postupov účtovania 
pre PU s účinnosťou od 1.1.2016. Upresňujú sa ustanovenia postupov 
účtovania týkajúce sa oceňovania dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, ktorý bol novo zistený pri inventarizácii, majetku bezodplatne 
nadobudnutého (dar) okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok 
ocenených menovitými hodnotami,  majetku preradeného z osobného 
vlastníctva do podnikania okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok 
ocenených menovitými hodnotami a taktiež postupy účtovania o oceňovaní 
zvierat vlastného chovu, príchovkov a prírastkov zvierat. Zatiaľ čo v prvých 
troch prípadoch je ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou nahradené 
reálnou hodnotou, tak v poslednom prípade (u zvierat vlastného chovu, 
príchovkov a prírastkov zvierat) je ocenenie reprodukčnou obstarávacou 
cenou nahradené vlastnými nákladmi. Tieto ustanovenia postupov účtovania 
pre PU sa tak zosúlaďujú s novým znením zákona o účtovníctve. (Farkaš, 
2016) 

Zároveň v nadväznosti na zmenu v zákone o účtovníctve týkajúcu 
sa zavedenia definície podielovej účasti, je potrebné túto definíciu preniesť 
i do postupov účtovania v PU a to do viacerých ustanovení. Pojmom 
podielová účasť je od 1.1.2016 nahradený doteraz používaný pojem podstatný 
vplyv. Zatiaľ čo pod podstatným vplyvom sa rozumel najmenej 20 % podiel 
na hlasovacích právach v inej účtovne jednotke, tak podielovou účasťou 
je najmenej 20 % podiel na základnom imaní (nie na hlasovacích právach). 

Ďalšou zmenou, ktorá sa objavuje v súvislosti s novým zákonom č. 440/2015 
Z.z. o športe, je vložené do postupov účtovania v PU vložené ustanovenie 
o účtovaní tzv. sponzorského, pod ktorým sa rozumie nárok na peňažné 
alebo nepeňažné plnenie na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe. 
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Povinnosť časovo rozlišovať do výnosov sponzorské majú účtovné jednotky 
v tých účtovných obdobiach, v ktorých im vznikajú náklady hradené 
z prijatého sponzorského. Predmetom úpravy je povinnosť časovo rozlišovať 
poskytnuté sponzorské do nákladov v tých účtovných obdobiach, na ktoré 
sa vzťahuje povinnosť sponzorovanému poskytnúť reklamu alebo iné plnenia 
voči sponzorovi. (účtuj.sk, 2015)  

Tak ako uvádza novela postupov účtovania v PU, nárok na sponzorské 
sa účtuje na ťarchu účtu 347 – Ostatné dotácie, so súvzťažným zápisom 
v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Poskytnuté sponzorské 
sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
alebo sa časovo rozlišuje. 

4 ZÁVER  
Transpozícia smernice EU si vyžiadala v jednotlivých členských štátoch 
novelizácie právnych predpisov v oblasti účtovníctva. V Českej republike 
si táto transpozícia vyžiadala jednu novelizáciu zákona o účetnictví, ktorá 
nadobudla účinnosť 1.1.2016. Česká republika sa tak rozhodla zaviesť všetky 
zmeny vyplývajúce zo smernice EU k jednému okamžiku, čo môže byť 
pre niektoré účtovné jednotky nie úplne vyhovujúce, vzhľadom k tomu, 
že môže byť pre ne náročné zorientovať v tak veľkom množstve zmien 
prijatých jednorázovo. Slovenská republika sa rozhodla implementovať 
smernicu EU v niekoľkých krokoch.  Zákon o účtovníctve bol novelizovaný 
k 1.1.2014, 1.1.2015, 1.7.2015, 1.1.2016 a 17.6.2016. Na Slovensku tak došlo 
k postupnému zavádzaniu zmien, čo môže byť pre niektoré účtovné jednotky 
vhodnejšie, pretože majú tak dostatok času, aby sa dokázali v jednotlivých 
zmenách zorientovať. Okrem  novelizácií jednotlivých zákonov o účtovníctve, 
boli novelizované v Českej republike i vyhláška č. 500/2002 Sb., 
a na Slovensku zase Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92. Uvedené postupy účtovania prešli 
novelizáciou najmä z dôvodu, aby boli aj tieto predpisy v súlade 
so zmenenými zákonmi o účtovníctve.  

Cieľ, ktorý si kládla nová smernica EU bolo zníženie administratívnej 
náročnosti pre malé a stredné podniky. Po preskúmaní jednotlivých zmien, 
ktoré vznikli implementáciou smerníc v zákonoch o účtovníctve, môžeme 
skonštatovať, že obidve krajiny preberajú zo smernice zjednodušenia týkajúce 
mikro a malých účtovných jednotiek tak, aby bol naplnený cieľ smernice EU. 
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Zrejme najdôležitejšou zmenou spomedzi všetkých je zavedenie novej 
kategorizácie účtovných jednotiek. Čo však môžeme podotknúť je, že zatiaľ 
čo Česká republika preberá kritéria pre kategorizáciu účtovných jednotiek 
a konsolidačných skupín plne v súlade so smernicou, tak Slovensko v určitých 
oblastiach stanovuje prísnejšie kritériá. Navyše Slovenská republika 
sa rozhodla neprebrať všetky kategórie účtovných jednotiek, ako navrhovala 
smernica EU a i samotné veľkostné kritéria si prispôsobila podľa seba. Toto 
však môže viesť k tomu, že nebudeme schopní porovnať medzi sebou stredné 
a veľké účtovné jednotky na Slovensku a v Českej republike. Každá z krajín 
ma zavedené iné kritériá, na základe ktorých sú účtovné jednotky začlenené 
do kategórie veľkých účtovných jednotiek. Na základe novej kategorizácie 
účtovných jednotiek nastali i zmeny v oblasti zostavovania účtovných 
závierok a ich zverejňovania, kde je taktiež rozdiel medzi slovenskou 
a českou úpravou. Na Slovensku má každá kategória účtovných jednotiek 
svoje vlastné opatrenie, na základe ktorého zostavuje účtovnú závierku. 
V Českej republike je problematika účtovnej závierky riešená spoločne pre 
všetky kategórie účtovných jednotiek v jednej vyhláške. Na jednej strane 
účtovné jednotky tak nemusia vyhľadávať informácie vo viacerých 
predpisoch, stačí sa pozrieť do jednej vyhlášky kde nájdu všetky informácie, 
na druhej strane však za prehľadnejší spôsob považujem spôsob úpravy 
na Slovensku. Odlišnosti môžeme spozorovať aj v štruktúrach výkazov 
a vymedzení subjektov, ktoré zostavujú účtovnú závierku v plnom a ktorým 
je umožnené zostavovať účtovnú závierku v zjednodušenom rozsahu. Obe 
krajiny prevzali spoločne i ďalšie ustanovenie smernice EU, medzi ktoré 
patria úprava subjektom verejného záujmu, povinnosť niektorých subjektov 
zostavovať správy o platbách vládam a v Českej republike i znovuzavedenie 
jednoduchého účtovníctva. I v týchto prípadoch môžeme nájsť rozdiely medzi 
ustanoveniami českej a slovenskej právnej úprave, nakoľko na Slovensku 
jednoduché účtovníctvo fungovalo v praxi vyskytovalo i v dobe 
pred samotnou novelizáciou zákona o účtovníctve a nebolo tak potrebné 
výrazne meniť jeho úpravu.  

Spolu s novelizáciou zákona o účtovníctve bolo potrebné novelizovať 
i postupy účtovania pre účtovné jednotky. V Českej republike dochádza 
od 1.1.2016 k zmenám v účtovaní zásob vlastnej výroby, ako aj ich 
oceňovania, zmenám v účtovaní aktivácie, stanovuje sa maximálna doba 
odpisovania goodwillu, ruší sa samostatné vykazovanie mimoriadnej činnosti 
a menia sa taktiež ustanovenia týkajúce sa zriaďovacích výdavkov. 
Na Slovensku sa samostatne nevykazuje mimoriadna činnosť už od roku 
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2009, tzn. k žiadnej zmene od 1.1.2016 v tejto oblasti nedochádza. 
Do postupov účtovania v PU sa dopĺňajú nové definície pojmov, upravuje 
sa postup účtovania dlžníka v reštrukturalizácii a uplatnenia pohľadávky 
veriteľa voči dlžníkovi, vypúšťa sa možnosť oceňovania reprodukčnou 
obstarávacou cenou a vkladá sa i nové ustanovenie týkajúce sa účtovania 
tzv. sponzorského. 

Tak ako môžeme vidieť, krajiny prevzali niektoré zmeny vyplývajúce 
zo smernice EU rovnako, iné si každá krajina prispôsobila sama podľa svojich 
potrieb. Prijaté ustanovenia by mali napomôcť dosiahnuť hlavný cieľ, ktorý 
si stanovila smernica EU, a to zlepšiť podnikateľské prostredie pre malé 
a stredné podniky a len časom uvidíme, či prijaté ustanovenia prinesú 
účtovným jednotkám úžitok a nakoľko sa cieľ stanovený smernicou podarí 
v skutočnosti dosiahnuť.  
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