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Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/200774 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27.
novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/200974, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č.
MF/25000/2010-74,opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20.
novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74
a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74
(na pracovné účely)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 Základné ustanovenie
(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre politické
strany, politické hnutia,1) občianske združenia,2) záujmové združenia právnických osôb,3) cirkvi
a náboženské spoločnosti,4)
neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby,5)
6
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nadácie, ) neinvestičné fondy ) a ďalšie právnické osoby, ) ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
a ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli (ďalej len „neziskové
účtovné jednotky“).
(2) Podľa tohto opatrenia nepostupujú účtovné jednotky, na ktoré sa vzťahujú postupy účtovania podľa
osobitných predpisov.9)
(3) Účtová osnova pre neziskové účtovné jednotky je prílohou k tomuto opatreniu.

) Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.
) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
3) § 20f až §20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
zákona č. 335/2007 Z. z.
8) Napríklad § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
455/2004 Z. z., zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej
televízii v znení neskorších predpisov, § 17 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 46 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom
auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9) Napríklad opatrenie 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 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.), opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007
č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové, organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.).
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§ 2 Deň uskutočnenia účtovného prípadu
(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe
záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu alebo prijatiu
preddavku, prevzatiu dlhu, výplate alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov
alebo cenných papierov v cudzej mene, pripísanie cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu
obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku na majetku, prebytku
majetku, škody, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim
z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva
a ktoré v účtovnej jednotke nastali alebo o ktorých sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré dokumentujú tieto
skutočnosti.
(2) Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, kde sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do
katastra nehnuteľností10)
a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom
uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom. Ak je návrh na vklad do
katastra nehnuteľností zamietnutý, účtovné zápisy sa zrušia.
(3) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností
a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka,
b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré
účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúci závierkový účtovný
prípad“); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi
dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.

§ 3 Účtový rozvrh
(1) Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z účtovej osnovy.
(2) V účtovom rozvrhu sa analytické účty vytvárajú podľa § 4.

§ 4 Vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie k syntetickým účtom
(1) Pri vytváraní analytických účtov k syntetickým účtom sa zohľadňujú potreby účtovnej jednotky najmä
z hľadiska členenia
a) majetku podľa umiestnenia, vrátane jeho členenia podľa doby použiteľnosti na dlhodobý a krátkodobý,
b) cenných papierov podľa druhov a emitentov,
c) pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov a podľa doby splatnosti, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou
dobou splatnosti a dobou splácania zistenou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len
„zostatková doba splatnosti“) do jedného roku a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,
d) záväzkov podľa jednotlivých veriteľov, podľa dohodnutej doby splatnosti a podľa zostatkovej doby
splatnosti do jedného roka a zostatkovej doby splatnosti dlhšej ako jeden rok,
e) na menu euro a cudziu menu pri účtovaní pohľadávok a záväzkov, peňažných prostriedkov, cenín, cenných
papierov a vkladov do základného imania, podielov,
f) podľa položiek účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok,

10

) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

2

g) podľa osobitných predpisov,11)
h) podľa potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky,
i) podľa položiek rozpočtovej klasifikácie, ak tak ustanovuje osobitný predpis,12) podľa zdrojov financovania
a programov,
j) podľa jednotlivých vytvorených fondov,
k) podľa iných skutočností neuvedených v písmenách a) až j).
(2) Podľa povahy majetku, záväzkov, nákladov a výnosov sa v účtovníctve vytvára analytická evidencia,
ktorá môže obsahovať okrem ocenenia aj ďalšie údaje potrebné pre účtovnú jednotku.

§ 5 Vnútroorganizačné účtovníctvo
§ 6 Otvorenie účtovných kníh
§ 7 Uzavretie účtovných kníh
§ 8 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
(1) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný
obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

§ 9 Použitie cudzích mien a kurzové rozdiely
§ 10 Zásady pre tvorbu a používanie rezerv
§ 11 Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
(1) Opravná položka sa tvorí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, v súlade so zásadou opatrnosti, ak
je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu
v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je
dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje
v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
Ocenením v účtovníctve sa na tieto účely rozumie ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položky
a oprávok. V účtovnej jednotke sa neúčtuje opravná položka, ktorá nebude mať významný vplyv na výšku
vykázaného výsledku hospodárenia.
(2) Opravné položky sa tvoria k
a) dlhodobému majetku,
b) zásobám,
c) finančnému majetku,
d) pohľadávkam.
(3) Opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho
ocenenie v účtovníctve. Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku v účtovníctve sa tvorí, ak
predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve.

11

) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12
) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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(4) Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že
ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej
uznanie.
(5) Opravná položka nemá aktívny zostatok.
(6) Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek so
súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek.
(7) Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu
úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku.
Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, napríklad pri predaji, likvidácii,
darovaní, škode, spotrebe alebo inkase pohľadávky, sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva.
(8) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva sa účtuje na ťarchu vecne
príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu
majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému
majetku.
(9) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu
trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky
so súvzťažným zápisom v prospech účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek.
(10) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje opodstatnenosť účtovania tvorby
opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej opravnej položky k majetku;
posudzuje sa potreba účtovania upravujúcich závierkových účtovných prípadov, napríklad, ak je vyhlásený
konkurz alebo povolená reštrukturalizácia na niektorého z odberateľov, a to po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok existovalo už ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(11) Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich suma je iná ako je ich suma v účtovníctve, nevytvárajú sa
opravné položky, ale ich zvýšenie alebo zníženie sa účtuje na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu
príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov, napríklad, ak nie je záväzok splatený
alebo splácaný včas a podľa zmluvy vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále.

§ 12 Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov
(1)
Z časového hľadiska sa majetok účtovnej jednotky člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok
a záväzky účtovnej jednotky sa členia na dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky, pričom
a) dlhodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania
iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,
b)
krátkodobým majetkom je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo
vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok,
c) dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri
vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,
d)
krátkodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným
spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.
(2)
Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku nie je možné ich členenie podľa
odseku 1, rozhodujúci pre členenie majetku a záväzkov je zámer účtovnej jednotky, s akým sa obstarával
majetok alebo vznikal záväzok.
(3)
Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným
spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a
záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom.

§ 13 Zásady pre členenie majetku, ktorým sú cenné papiere
§ 14 Zásady pre členenie derivátov
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§ 15 Spôsoby oceňovania cenných papierov a derivátov

Osobitné ustanovenia k postupom účtovania
§ 16
V účtovnej jednotke sa účtuje v rámci týchto účtových tried:
a) Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok,
b) Účtová trieda 1 – Zásoby,
c) Účtová trieda 2 – Finančné účty,
d) Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy,
e) Účtová trieda 4 – Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky,
f) Účtová trieda 5 – Náklady na činnosť,
g) Účtová trieda 6 – Výnosy z činnosti,
h) Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty,
i) Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účty,
j) Účtová trieda 9 – Vnútroorganizačné účty.

ÚČTOVÁ TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK
§ 17 Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie
(1) Dlhodobý majetok sa člení na
a) dlhodobý nehmotný majetok,
b) dlhodobý hmotný majetok,
c) dlhodobý finančný majetok,
d) dlhodobé pohľadávky.
(2) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér,
oceniteľné autorské práva a dobré meno obchodnej spoločnosti (ďalej len „goodwill“) a technické
zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je v sume ustanovenej osobitným
predpisom16) pre dlhodobý nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý
nehmotný majetok možno účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý nehmotný
majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom16) pre dlhodobý
nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
(3) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez
ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým
určením, ktorých obstarávacia cena je v sume ustanovenej osobitným predpisom16) pre dlhodobý hmotný
majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
c) pestovateľské celky trvalých porastov17) s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
d) technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a jeho
ocenenie je v sume ustanovenej osobitným predpisom16) pre technické zhodnotenie a doba použiteľnosti
je dlhšia ako jeden rok,
e) základné stádo a ťažné zvieratá,
16

) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov.
17a
) § 2 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.
(4) Technické zhodnotenie úplne odpísaného dlhodobého majetku a národnej kultúrnej pamiatky17a) sa
účtuje na príslušnom účte dlhodobého majetku podľa jeho druhu.
(5) Ako dlhodobý hmotný majetok možno účtovať aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom16) pre dlhodobý hmotný majetok a
doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
(6) Ako príslušenstvo18) dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou
jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho
možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.
(7) Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú
a) podielové cenné papiere a podiely,
b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti alebo so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako jeden rok,
c) dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti, napríklad obligácie, dlhopisy, pokladničné poukážky a
vkladové listy,
d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého
uloženia voľných peňažných prostriedkov.
(8) Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako jeden rok.
(9) Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú
a) drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 – Ostatné služby,
b) drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným
majetkom a ktorý sa účtuje ako zásoby a pri odovzdaní do používania sa účtuje na účte 501 – Spotreba
materiálu.

§ 18 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú
všetky náklady potrebné na obstaranie a uvedenie majetku do používania. Ocenenie nového osobného
motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu.18a)
(2) Reálnou hodnotu podľa § 27 ods. 2 zákona sa oceňuje
a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne,
b) dlhodobý nehmotný majetok a odpisovaný dlhodobý hmotný majetok novonájdený a v účtovníctve
doteraz nezachytený, napríklad inventarizačný prebytok; účtuje sa so súvzťažným zápisom na
príslušný účet oprávok.
(3) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady
vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého
hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.16) Ak suma
technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu ustanovenú osobitným predpisom,16)
môže sa technické zhodnotenie účtovať ako
a)
technické zhodnotenie,
b)
služby, ak ide dlhodobý nehmotný majetok,

18

) § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009
(oznámenie č. 80/2009 Z. z.).
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c)

náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.
(4) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do
súboru hnuteľného majetku.
(5) O trvalom znížení ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa
účtuje prostredníctvom oprávok na účtoch účtovej skupiny 07 a 08; súčasne sa vykoná oprava odpisového
plánu.
(6) O prechodnom znížení ocenenia dlhodobého majetku sa môže účtovať v rámci uzavierania účtovných
kníh pomocou opravných položiek na účtoch účtovej skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku;
ide najmä o zníženie ceny z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie v účtovníctve.
(7) Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo vklade
majetku podľa osobitného predpisu19) sa oceňuje cenou, v ktorej bol vedený v účtovníctve. Ak cenu nie je
možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona.

§ 19
(1) V účtovej triede 0 sa účtuje o
a)
dlhodobom nehmotnom majetku,
b)
dlhodobom hmotnom majetku,
c)
obstaraní dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
finančného majetku,
d)
poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok,
e)
dlhodobom finančnom majetku,
f)
oprávkach k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku,
g)
opravných položkách k dlhodobému majetku.
(2)
V účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok sa účtuje o majetku, ku ktorému má účtovná jednotka
vlastnícke právo alebo právo správy majetku štátu a ďalej najmä o
a) kúpenom dlhodobom hnuteľnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo kupujúci nadobudne zaplatením a
do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok používa,
b)
kúpenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo kupujúci nadobúda
povolením vkladu do katastra nehnuteľností10) a do nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúci
nehnuteľnosť užíva,
c)
technickom zhodnotení v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je nájomcom a ktoré sa odpíše
v priebehu nájmu,
d)
technickej rekultivácii, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa
na pozemku, ku ktorému má vlastnícke právo iná osoba ako je účtovná jednotka,
e) dlhodobom hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

§ 20
(1) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do
používania a spĺňajú všetky funkcie a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, napríklad stavebnými,
ekologickými, požiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými (ďalej len „majetok uvedený do používania“). Ako
majetok uvedený do používania sa účtuje aj stavba, na ktorej užívanie bolo vydané povolenie na predčasné
užívanie stavby20) alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skušobnú prevádzku.21) 22)

19

) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
20
) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
21
) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
22
)
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(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na
ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtov 623 - Aktivácia
dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.
(3) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne alebo darovaním
sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku, ak na získaný majetok budú
vynaložené obstarávacie náklady.
(4) Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa
účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku, 01 – Dlhodobý nehmotný majetok
alebo 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy
budúcich období. Účet 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 646 – Prijaté
dary v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k
dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku. Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý
hmotný majetok neodpisovaný sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 03 - Dlhodobý hmotný majetok
neodpisovaný so súvzťažným zápisom v prospech účtu 411 – Základné imanie.
(5) Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa ocení v reálnej hodnote a účtuje sa ako kúpa a odovzdávaný
dlhodobý majetok sa účtuje ako predaj v účtovnej hodnote dlhodobého majetku. Následne sa účtuje vzájomné
započítanie pohľadávky a záväzku v nadväznosti na hodnoty dlhodobého majetku. Rozdiel medzi reálnou
hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného dlhodobého majetku,
sa účtuje na účte 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku alebo na účte 651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku. Zostatková cena odovzdaného dlhodobého majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, sa účtuje na ťarchu
účtu 552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a
v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. Ak bol tento
majetok obstaraný bezodplatne, z prostriedkov finančného daru alebo dotácie, účtuje sa súčasne zostatková
cena na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 – Výnosy z
činnosti. Ak ide o zámenu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného,
účtuje sa účtovná hodnota na ťarchu účtu 411 – Základné imanie.
(6) Na účtoch účtovej skupiny 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok sa účtujú dlhodobé aj
krátkodobé preddavky.
(7) V účtovnej jednotke, ktorou je verejná vysoká škola, sa účtuje pri obstaraní dlhodobého majetku použitie
zdrojov fondu reprodukcie podľa osobitného predpisu23) na ťarchu účtu 413 – Fond reprodukcie
a v prospech účtu 411 – Základné imanie.
(8) Tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku, k
obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a k poskytnutým
preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na ťarchu účtu 558 –
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného súvahového
účtu opravných položiek v účtovej skupine 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku.

§ 21 Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku
(1) Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý nehmotný
majetok a jeho technické zhodnotenie, do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich s
jeho obstaraním.
(2) Ak je súčasťou výdavkov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku zhotovovanie
hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú,
účtujú sa na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšiu prácu nepotrebné, účtuje
sa podľa toho, či sa predajú, zlikvidujú alebo využijú vo vlastnej činnosti účtovnej jednotky.

23

) § 16a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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(3) Ak sa dlhodobý nehmotný majetok vytvára vlastnou činnosťou účtovnej jednotky vo viacerých
návrhoch, súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku sú náklady na všetky navrhované riešenia.
(4) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho obstaraním, a ktorý sa hneď
uvádza do užívania, je možné účtovať priamo na príslušné účty účtovej skupiny 01 – Dlhodobý nehmotný
majetok.

§ 22 Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku
(1) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný
majetok a jeho technické zhodnotenie do doby jeho uvedenia do používania vrátane výdavkov súvisiacich
s jeho obstaraním na
a) prípravu a zabezpečenie výstavby, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy
poľnohospodárskej výrobe do doby uvedenia obstaraného majetku do používania, technickú rekultiváciu,
b)
prieskumné a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace
súčasť stavebných objektov, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe,
odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zriadenie staveniska,
technické zhodnotenie,24) dopravné, montáž a clo,
c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastaví obstaranie
majetku,
d)
náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a náhrady majetkovej ujmy poskytované
vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov25) a platby za ekologickú ujmu26) v súvislosti
s výstavbou,
e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo
požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku
rozvodného zariadenia,27)
f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné
výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov
alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo služby, ktoré
nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v
súvislosti s obstaraním dlhodobého hmotného majetku.
(2) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou
obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:
a) úroky z úverov, ak podľa rozhodnutia účtovnej jednotky do času uvedenia do používania tohto majetku sa
nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny a kurzové rozdiely súvisiace s obstarávaním
dlhodobého hmotného majetku,
b) penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného
majetku,
c) výdavky na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,
d) výdavky na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,
e) výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstaraného dlhodobého
hmotného majetku do používania,

24

) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
) Napríklad § 61 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 zákona č. 656/2004
Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
26
) Napríklad § 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
27
) § 38 zákona č. 656/2004 Z. z.
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f) výdavky na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia, alebo poškodenia dlhodobého hmotného
majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,
g) výdavky na spomaľovanie fyzického opotrebenia dlhodobého hmotného majetku, predchádzanie jeho
následkom a odstraňovanie drobnejších závad,
h) dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré podľa osobitného predpisu 28) nie sú
súčasťou obstarávacej ceny,
i) náklady na biologickú rekultiváciu.
(3) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom nevznikajú výdavky spojené s jeho nadobudnutím a ktorý sa
hneď uvádza do používania, sa účtuje na príslušné účty účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný alebo 03 – Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný.

§ 23 Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu
nepriamo prostredníctvom odpisov podľa § 28 zákona. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok
k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vytváraných podľa účtovných
odpisov bez ohľadu na spôsob jeho nadobudnutia.
(2) Odpisy sa vypočítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok
ocenený v účtovníctve podľa § 13 zákona. Tento majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.
Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.
(3) Sadzby účtovných odpisov sa určia podľa
a) času, počas ktorého je majetok použiteľný pre súčasnú činnosť alebo inak využiteľný pre činnosť účtovnej
jednotky,
b) uskutočnených výkonov.
(4) Ak sa zmenia podmienky využívania dlhodobého majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa
zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.
(5) Drobný dlhodobý nehmotný majetok a drobný dlhodobý hmotný
jednorazovo.

majetok možno odpísať aj

(6) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom
spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.
(7) Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria
podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní a predpokladaného počtu rokov
chovu základného stáda.

§ 24 Účtovanie dlhodobého finančného majetku
§ 25 Účtovanie finančného prenájmu
§ 26 Účtovanie vyraďovania dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
§ 27
(1) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa
účtuje na účte 012 – Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti, ak sa dá preukázať
a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,
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) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004Z. z.
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b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
c) používanie alebo predaj takéhoto majetku,
d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého
nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe,
e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre
dokončenie jeho vývoja, jeho použitie alebo predaj,
f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.
(2) Na účte 012 – Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti sa účtuje o vývoji, ak ide o
aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo
významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred
začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä
a) výtvarné riešenie výrobku (dizajn),
b) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,
c) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,
d) skúšobná prevádzka, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,
e) vytvorenie a overenie vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia,
výrobky, procesy, systémy alebo služby.
(3) Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa
z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a
administratívnych nákladov, ktoré súvisia priamo s marketingom výrobkov alebo procesov. Ak nie je
možné preukázať aktivovanie nákladov na vývoj podľa odseku 1, účtujú sa do nákladov v účtovných
obdobiach, v ktorých vznikli.
(4) Výsledky vývojových prác sa účtujú ako náklady na vývoj, ak sú
a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky iného dlhodobého majetku a jeho ocenenia,
b) vytvorené vlastnou činnosťou na účel obchodovania s nimi,
c) vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky.
(5) Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú náklady na výskum, ktorým je pôvodné
a plánované zisťovanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky.
Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Nákladmi na
výskum sú najmä náklady na
a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,
b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,
c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,
d) tvorbu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených
materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.
(6) Softvér a elektronické licencie, ktoré súvisia s používaním softvéru, sa účtujú na účte 013 –
Softvér bez ohľadu na to, či tento softvér a elektronické licencie sú alebo nie sú predmetom
autorských práv, ak sú
a) kúpené samostatne a nie sú súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,
b) vytvorené vlastnou činnosťou na účel obchodovania s nimi alebo použitia pre potreby v účtovnej
jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.
(7) Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know-how),
licencie, okrem licencií uvedených v odseku 6, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok,
vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné
značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky tvorivej duševnej
činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou alebo nepeňažným vkladom.
(8) Na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý
nie je možné účtovať podľa odsekov 1, 2, 3, 6 a 7.
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(9) Náklady na školenia a semináre, marketingové a podobné štúdie, prieskum trhu, poradenstvo,
odborné posudky, získanie certifikátov a noriem, napríklad ISO normy, na reklamu, uvedenie
výrobkov na trh, reštrukturalizáciu, reorganizáciu a rozšírenie činnosti účtovnej jednotky alebo jej
časti, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, sa neúčtujú ako dlhodobý nehmotný majetok, ale
sa účtujú ako náklady na činnosť.

§ 28
§ 29 Účtovanie technického zhodnotenia majetku odpisovaného nájomcom
(1) Technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku odpisované nájomcom sa účtuje
na účte, na ktorom by sa tento majetok účtoval, ak by bol nájomca jeho vlastníkom.
(2) Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu
nájmu.
(3) Zostatková cena technického zhodnotenia majetku pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje takto:
a) v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku,
b) v účtovníctve nájomcu ako o predaji dlhodobého hmotného majetku, ak sa nájomca s prenajímateľom
dohodnú o odplatnom prevode technického zhodnotenia majetku.
(4) Náklady, ktorými nájomca podľa zmluvy uvádza po skončení nájmu prenajatú vec do pôvodného stavu,
sa jednorazovo odpíšu na ťarchu nákladov 549 - Iné ostatné náklady.

ÚČTOVÁ TRIEDA 1 – ZÁSOBY
§ 30 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob
(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 a 26 zákona.
(2) Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým
priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie
prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. Vážený aritmetický priemer sa počíta
najmenej raz za mesiac.
(3) Obstarávaciu cenu zásob je možné na analytických účtoch rozdeliť na cenu, za ktorú sa majetok
obstaral a náklady súvisiace s obstaraním alebo na vopred určenú cenu, za ktorú sa majetok obstará a
odchýlku od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstará a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení
zásob sa tieto náklady alebo odchýlky rozpúšťajú spôsobom uvedeným vo vnútornom predpise účtovnej
jednotky.
(4) Z vnútropodnikových služieb súvisiacich s obstaraním zásob nákupom a so spracovaním zásob, sa do
obstarávacej ceny aktivuje len prepravné a vlastné náklady na spracovanie materiálu.
(5)
Nevyfakturované dodávky sa účtujú v ocenení podľa uzavretej zmluvy, dodacieho listu alebo
kvalifikovaným odhadom podľa § 27 ods. 7 zákona.
(6) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty sa účtujú v ocenení
reprodukčnou obstarávacou cenou reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona.
(7) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa účtujú v ocenení vlastnými nákladmi, ktoré sa ocenia v
skutočnej výške alebo vo výške vlastných nákladov podľa operatívnych kalkulácií. Takto určené náklady sú
náklady určené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach
určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov.
(8) Zásoby nadobudnuté zámenou sa účtujú ako kúpa zásob v reálnej hodnote a odovzdávané zásoby ako
predaj zásob v účtovnej hodnote. Účtovná hodnota zásob, ktoré účtovná jednotka pri zámene odovzdáva, sa
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účtuje na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu, na ktorom sa účtuje úbytok zásob. Následne sa účtuje
vzájomné započítanie pohľadávky a záväzku v nadväznosti na hodnoty zásob. Rozdiel medzi reálnou
hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaných zásob sa účtuje na účte 554 – Predaný
materiál alebo na účte 654 – Tržby z predaja materiálu.
(9)
Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné
obdobie, účtujú sa úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov do spotreby. Ak má účtovná jednotka
vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa takýto materiál do spotreby,
bez jeho účtovania na sklad.
(10) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným
spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

alebo

(11) O hnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje bez ohľadu na obstarávaciu
cenu ako o zásobách.
(12) Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve,
prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy, a ak nie je zníženie hodnoty
definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako budú
ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku
nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že sa zvýšili náklady
potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich
ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie
predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané
náklady súvisiace s ich predajom. Ocenenie zásob po zohľadnení zníženia ich hodnoty nie je vyššie ako
predpokladaná suma, ktorá by sa dosiahla ich predajom alebo ich použitím pre vlastné potreby účtovnej
jednotky. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové
výrobky, na výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou. Pri
definitívnom znížení hodnoty sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a 61 –
Zmena stavu zásob vlastnej výroby, alebo ak ide o škodu na účte 548 – Manká a škody.

§ 31 Účtovanie zásob
ÚČTOVÁ TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY
ÚČTOVÁ TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY
ÚČTOVÁ TRIEDA 4 - imanie, fondy a dlhodobé záväzky
ÚČTOVÁ TRIEDA 5 - NÁKLADY NA ČINNOSŤ
ÚČTOVÁ TRIEDA 6 – VÝNOSY Z ČINNOSTI
Prechodné a záverečné ustanovenia
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