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Malá účtovná jednotka a veľká účtovná jednotka majú jednotlivé súčasti indivi
duálnej účtovnej závierky usporiadané, označené a obsahovo vymedzené podľa vzoru 
uvedenom vo svojich osobitných opatreniach o účtovnej závierke. Vzor súvahy a výkazu 
ziskov a strát je spoločný pre malú účtovnú jednotku aj veľkú účtovnú jednotku a ozna
čuje sa ako „Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve“. Na rozdiel 
od mikro účtovnej jednotky sú súvaha a výkaz ziskov a strát malej účtovnej jednotky 
a veľkej účtovnej jednotky podstatne podrobnejšie. Pri majetku sa v súvahe malej účtov
nej jednotky a veľkej účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie uvádza jeho brutto 
hodnota, netto hodnota a korekcia (súčet oprávok a opravných položiek) (schéma 1.5).

Schéma 1.4 Horizontálna štruktúra strany aktív súvahy mikro účtovnej jednotky

Schéma 1.5 Horizontálna štruktúra strany aktív súvahy  
malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky

Nezanedbateľný rozdiel v  účtovnej závierke medzi jednotlivými veľkostnými 
skupinami účtovných jednotiek je aj v obsahovej náplni ich poznámok účtovnej zá-
vierky. Postupne od mikro účtovnej jednotky cez malú účtovnú jednotku až po veľkú 
účtovnú jednotku sa požiadavky na rozsah informácií uvádzaných v poznámkach účtov
nej závierky týchto veľkostných skupín razantne zvyšujú.

Obsahová náplň poznámok účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky je veľmi struč
ná a obsahuje len základné informácie. Obsah poznámok malej účtovnej jednotky je už 
možné považovať za oveľa podrobnejší s rozšírenými informáciami o hlavných skutoč
nostiach ovplyvňujúcich finančnú situáciu účtovnej jednotky. Poznámky veľkej účtov
nej jednotky už obsahujú veľmi detailné informácie z celého spektra skutočností, ktoré 
sú predmetom účtovníctva. Prehľad o pohybe vlastného imania a prehľad peňažných 
tokov je súčasťou poznámok len veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejné-
ho záujmu. Veľké diferencie v obsahovej náplni poznámok jednotlivých veľkostných 
skupín účtovných jednotiek sa prejavujú aj pri podrobnosti uvádzania doplňujúcich 
a vysvetľujúcich informácií k súvahe (o majetku, záväzkoch a vlastnom imaní) a k výka
zu ziskov a strát (o nákladoch a výnosoch).

Účtovná závierka, bez ohľadu na to, či sa týka mikro účtovnej jednotky, malej a veľ
kej účtovnej jednotky, tvorí jeden celok, jej štruktúra musí nadväzovať na sústavu účtov
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b)  účtovanie ku dňu vzniku účtovného prípadu (upísanie vkladu v CZK)

Schéma 2.12 Účtovné zobrazenie peňažného vkladu zahraničného spoločníka  
ku dňu vzniku účtovného prípadu (upísanie vkladu v CZK)

MD
419 – Zmeny základného 

imania D MD
353 – Pohľadávky za upísané 

vlastné imanie D

1.

Legenda:

P. č.
Účtovný 
doklad

Text účtovného prípadu

1. IÚD Upísanie vkladu v CZK

c)  inkaso pohľadávky od spoločníka v cudzej mene, zmena kurzu – kurzový roz-
diel zisk

Schéma 2.13 Účtovné zobrazenie inkasa pohľadávky v cudzej mene –  
kurzový rozdiel zisk29

MD
353 – Pohľadávky za upísané 

vlastné imanie D MD 221 – Bankové účty D
ZS/701 1  000 ZS/701 xx

1b. 1  000 1a. 1  200

MD
365 – Ostatné záväzky voči 

spoločníkom a členom29 D
1c. 200

Legenda:

P. č.
Účtovný 
doklad

Text účtovného prípadu

1.
VBÚ
IÚD
IÚD

Splátka pohľadávky – kurzový rozdiel – zisk:
a) splatenie vkladu na bankový účet
b) hodnota pohľadávky
c) vznik záväzku voči spoločníkovi

29 Kurzový rozdiel zisk účtujú prepojené účtovné jednotky v rámci podielovej účasti na účte 361 – 
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti.
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Schéma 3.10 Otváracia súvaha spoločnosti s ručením obmedzeným  
bez vytvorenia zákonného rezervného fondu

Strana aktív Otváracia súvaha k ......... Strana pasív
Nepeňažné vklady xx Základné imanie xx
Peňažné vklady xx Pohľadávky za upísané vlastné 

imanie
 

–xx
Náklady budúcich období xx Kapitálové fondy xx

Záv. voči prepojeným ÚJ a ÚJ 
v rámci podielovej účasti
Ostatné záväzky voči spoločníkom 
a členom

xx

xx
Ostatné krátkodobé finančné 
výpomoci xx
Dlhodobé záv. voči prepojeným 
ÚJ a ÚJ v rámci podielovej účasti
Ostatné dlhodobé záväzky

xx
xx

Výnosy budúcich období xx
∑ Majetok xx ∑ Vlastné imanie a záväzky xx

Schéma 3.11 Otváracia súvaha spoločnosti s ručením obmedzeným  
s tvorbou zákonného rezervného fondu

Strana aktív Otváracia súvaha k ......... Strana pasív
Nepeňažné vklady xx Základné imanie xx
Peňažné vklady xx Pohľadávky za upísané vlastné 

imanie  –xx
Náklady budúcich období xx Zákonný rezervný fond 

z kapitálových vkladov xx
Záv. voči prepojeným ÚJ a ÚJ 
v rámci podielovej účasti
Ostatné záväzky voči spoločníkom 
a členom

xx

xx
Ostatné krátkodobé finančné 
výpomoci xx
Ostatné dlhodobé záväzky xx
Výnosy budúcich období xx

∑ Majetok xx ∑ Vlastné imanie a záväzky xx

Ako cudzie zdroje financovania môže spoločnosť s ručením obmedzeným v otváracej 
súvahe vykázať napríklad záväzok voči spoločníkovi z titulu poskytnutej pôžičky peňaž
ných prostriedkov. Ak je splatnosť takejto pôžičky najviac 1 rok, spoločnosť s ručením 
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Valné zhromaždenie je najvyšší orgán akciovej spoločnosti, ktorý reprezentujú všetci 
akcionári. Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti sa musí konať aspoň raz za rok v le
hote, ktorú určia stanovy akciovej spoločnosti a zvoláva ho predstavenstvo. Akcionár je 
súčasťou valného zhromaždenia len vtedy, ak sa na ňom zúčastní. Akcionár sa zúčastňu
je na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení iného akcionára na základe písom
ného splnomocnenia. Valné zhromaždenie rozhoduje o zmene stanov, rozhoduje o zvý
šení a znížení základného imania, volí a odvoláva členov predstavenstva a dozornej rady, 
schvaľuje riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, rozhoduje o roz
delení zisku alebo úhrade straty a určení tantiém, rozhoduje o premene akcií vydaných 
ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, rozhoduje o zruše
ní spoločnosti a o zmene právnej formy, rozhoduje o skončení obchodovania s akciami 
spoločnosti na burze a rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník zahŕňa 
do pôsobnosti valného zhromaždenia. Jednoosobová akciová spoločnosť valné zhromaž
denie nemá. Jediný akcionár spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť akciovej spoločnosti a koná 
v jej mene. Konanie predstavenstva je priamym konaním akciovej spoločnosti, predsta
venstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach akciovej spoločnosti, ktoré nie sú dané do 
pôsobnosti valného zhromaždenia. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhro
maždenie z  akcionárov alebo iných osôb na dobu určenú v  stanovách, ktorá nesmie 
presiahnuť 5 rokov. Obchodný zákonník medzi základné povinnosti predstavenstva za
raďuje zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva spôsobom a v rozsahu stanovenom 
v zákone o účtovníctve. Súčasťou vedenia účtovníctva je zostavenie účtovnej závierky či 
už riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej, ktorú je povinné predstavenstvo predlo
žiť valnému zhromaždeniu na schválenie aj s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhrady 
strát. Najmenej jedenkrát ročne predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu sprá
vu o stave majetku a o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti.

Dozorná rada je kontrolný orgán akciovej spoločnosti. Musí mať najmenej troch čle
nov31, ktorých funkčné obdobie je maximálne 5 rokov. Základné funkcie, ktoré musí 
dozorná rada plniť, je dohliadať na výkon pôsobnosti predstavenstva a  dohliadať na 
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti. Členovia dozornej rady sú 
povinní kontrolovať účtovníctvo, preskúmať účtovnú závierku a návrh rozdelenia zisku 
alebo úhradu straty a sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti, ktoré sa 
týkajú činnosti spoločnosti.

Základné imanie musí akciová spoločnosť vytvárať povinne. Minimálnu sumu vkla
dov a  aj sumu základného imania (ktoré vyjadruje súhrn peňažných i nepeňažných 
vkladov spoločníkov) určuje Obchodný zákonník a musí byť uvedené v zakladateľskej 
zmluve alebo zakladateľskej listine. Minimálna hodnota základného imania v akciovej 
spoločnosti je 25 000 €. Hodnota vkladu akcionára nie je exaktne určená.

31 Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnan
ci v prípade, ak v čase voľby členov dozornej rady má akciová spoločnosť viac ako 50 zamestnan
cov v hlavnom pracovnom pomere. Pomer volených členov dozornej rady valným zhromaždením 
a zamestnancami je v závislosti od ustanovení uvedených v stanovách spoločnosti.
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spoločnosť. Obchodné spoločnosti a družstvo nemôžu zmeniť právnu formu na jedno
duchú spoločnosť na akcie. Zlúčenie jednoduchej spoločnosti na akcie a akciovej spo
ločnosti je možné, len ak jednoduchá spoločnosť na akcie zaniká a nástupníckou spoloč
nosťou je akciová spoločnosť.

3.6	 Zánik	a	zrušenie	obchodnej	spoločnosti

Tak ako vzniku obchodnej spoločnosti, aj jej zániku predchádza konkrétny právny 
proces – proces, v ktorom obchodná spoločnosť postupne utlmuje svoju podnikateľskú 
činnosť a ruší sa. Formálne sa proces zániku začína rozhodnutím valného zhromaždenia 
o zrušení obchodnej spoločnosti a končí sa výmazom z obchodného registra.

Zánik obchodnej spoločnosti a zrušenie obchodnej spoločnosti ako dva samostatné 
právne inštitúty sú znázornené v schéme 3.49.

Schéma 3.49 Zrušenie, zánik obchodnej spoločnosti

Zrušenie spoločnosti Zánik spoločnosti

Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie, ktoré môže nastať dvoma spôsobmi, a to 
s likvidáciou a bez likvidácie (schéma 3.50).

Schéma 3.50 Zrušenie obchodnej spoločnosti

ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

s likvidáciou bez likvidácie

Zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou
V  období zániku spoločnosti treba vymenovať likvidátora.43 Funkciu likvidátora 

plní predovšetkým predstavenstvo. Na návrh predstavenstva môže valné zhromaždenie 
schváliť ako likvidátora aj inú osobu podľa návrhu akcionárov alebo registrového súdu.

 Ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie obchodná spoločnosť zo
staví mimoriadnu účtovnú závierku. Počas likvidácie je nevyhnutné, aby spoločnosť 
vysporiadala všetky svoje záväzky, speňažila majetok, sústredila získané peňažné pros

43 Likvidácia je ukončenie činnosti obchodnej spoločnosti prostredníctvom rozpredávania majetku, 
z výnosu z predaja sa uspokojujú nároky veriteľov a zvyšok (likvidačný zostatok) sa rozdelí medzi 
spoločníkov. 
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lom podnikania. Obchodnými spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, koman
ditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.9

Vklad podniku alebo jeho časti
Prostredníctvom vkladu sa spoločník podieľa na riadení a majetku spoločnosti. Vklad 

do obchodnej spoločnosti môže mať rôznu formu, napríklad peňažný vklad, nepeňažný 
vklad a takisto môže vložiť aj podnik alebo časť podniku. Pri vklade podniku alebo jeho 
časti sa na spoločnosť prevádza vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hod
noty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku (schéma 5.12).

Pri vklade podniku alebo jeho časti treba rozlišovať dve základné situácie:
 • vklad podniku alebo jeho časti sa uskutočňuje do existujúcej spoločnosti,
 • vklad podniku alebo jeho časti sa uskutočňuje do novej spoločnosti.

V prípade vkladu podniku alebo jeho časti do už existujúcej obchodnej spoločnosti 
dochádza k zvýšeniu jej základného imania.

Schéma 5.12 Vklad podniku alebo jeho časti

Obchodná spoločnosť A
Obchodná spoločnosť B
– nová spoločnosť
– existujúca spoločnosť

Podnik (časť podniku) spoločnosti A

Zrušenie a zánik spoločnosti
Zrušenie a  zánik obchodných spoločností predstavuje poslednú etapu fungova

nia spoločnosti. Zrušenie spoločnosti predchádza zániku spoločnosti. Zánik obchod
nej spoločnosti sa uskutoční ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra. Týmto 
dňom obchodná spoločnosť stratí identifikačné číslo organizácie, sídlo a prestane fun
govať a existovať.

Zrušenie obchodnej spoločnosti predchádza zániku spoločnosti a môže byť realizova
né v dvoch formách (schéma 5.13):
 • zrušenie spoločnosti bez likvidácie - dobrovoľné zrušenie,
 • zrušenie spoločnosti s likvidáciou.

9 Obchodný zákonník, § 56 ods. 1.
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Schéma 5.23 Bezodplatný prevod obchodného podielu z pohľadu odovzdávajúceho

MD
 06x - Dlhodobý finančný 

majetok D MD 543 - Dary D
ZS/701 xx

1.

Legenda:

P. č.
Účtovný 
doklad

Text účtovného prípadu

1. IÚD Bezodplatný prevod obchodného podielu - darovanie obchodného 
podielu

Schéma 5.24 Bezodplatný prevod obchodného podielu z pohľadu nadobúdateľa

MD 413 - Ostatné kapitálové fondy D MD
06x - Dlhodobý finančný 

majetok D
ZS/701 xx

1.

MD
648 - Ostatné výnosy z hosp. 

činnosti D

2.

Legenda:

P. č.
Účtovný 
doklad

Text účtovného prípadu

1. IÚD Bezodplatný prevod obchodného podielu - získaný od spoločníka 
spoločnosti

2. IÚD Bezodplatný prevod obchodného podielu - získaný od iného subjektu



185VLASTNÍCke TRANSAkCie V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTiACH

Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie, ako je výška 
goodwillu zaúčtovaná na účte 015 - Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše do ná
kladov na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmot-
ného majetku súvzťažne s účtom 075 - Oprávky ku goodwillu.

Ak budúce zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie, ako je výš
ka záporného goodwillu zaúčtovaná na účte 015 - Goodwill, príslušná časť záporného 
good willu sa odpíše v prospech účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dl-
hodobého hmotného majetku súvzťažne s účtom 075 - Oprávky ku goodwillu.

Ak po následnom zhodnotení budúcich ekonomických úžitkov goodwillu/záporného 
goodwillu bude prijímateľ vkladu aj naďalej vykazovať zostatok účtu 015 - Goodwill ob
staraného v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti, je prijímateľ vkladu povinný 
ho odpisovať počas predpokladanej doby využívania zodpovedajúcej spotrebe budúcich 
ekonomických úžitkov z neho.

5.9	 Zrušenie	spoločnosti	s	likvidáciou,	
zánik	spoločnosti	z	účtovného	hľadiska

Zrušenie obchodnej spoločnosti predchádza zániku obchodnej spoločnosti. Zánik 
obchodnej spoločnosti je poslednou etapou fungovania spoločnosti. Deň zániku spoloč
nosti je deň výmazu spoločnosti z obchodného registra, kedy obchodná spoločnosť pre
stáva existovať ako právnická osoba, ako ekonomický subjekt.

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou
Spoločnosť sa môže rozhodnúť, že zániku spoločnosti bude predchádzať zrušenie spo

ločnosti s  likvidáciou. Likvidácia spoločnosti sa uskutoční v  takom prípade, keď celé 
imanie spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu. Po dobu likvidácie spoločnosť 
používa obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.

Likvidáciu spoločnosti vykonáva buď člen štatutárneho orgánu spoločnosti v postave
ní likvidátora, alebo likvidátor. Likvidátora spoločnosti ustanovuje štatutárny orgán spo
ločnosti alebo môže likvidátora vymenovať aj súd. Likvidátor robí v mene spoločnosti 
len úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti - spláca záväzky spoločnosti, predáva 
majetok, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi, uza
viera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzatvárať 
len v prípade, ak vedú k zániku spoločnosti.

Z účtovného hľadiska je zanikajúca obchodná spoločnosť povinná ku dňu predchá
dzajúcemu dňu vstupu do likvidácie uzavrieť účtovné knihy. Ku dňu vstupu do likvi
dácie musí obchodná spoločnosť otvoriť účtovné knihy a uzavrie ich ku dňu skončenia 
likvidácie. Likvidácia spoločnosti, ktorá by trvala po dobu dlhšiu ako je účtovné ob
dobie nasledujúce po období, keď vstúpila do likvidácie, účtovná jednotka je povin
ná k poslednému dňu tohto nasledujúceho účtovného obdobia uzavrieť účtovné knihy 
a zostaviť priebežnú účtovnú závierku na účely zistenia základu dane a podania daňové
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mov nebol ovplyvnený transakciami medzi závislými osobami, ktoré sa uskutočnili za 
nezvyčajných trhových podmienok, ale aby základ dane z príjmov bol vykázaný v takej 
výške, ako keby sa tieto transakcie uskutočňovali za bežných trhových podmienok me
dzi nezávislými osobami.

Prípadová štúdia vplyvu transferových cien na výšku daňovej povinnosti 
závislých osôb

Schéma 7.1 Vplyv transferových cien na výšku daňovej povinnosti závislých osôb

Alfa Betapredaj tovaru

Spoločnosť: Alfa Beta

Prípadová štúdia 1

Obstarávacia cena: 100 000 € 140 000 €

Ostatné náklady: 10 000 € 10 000 €

Predajná cena: 140 000 € 160 000 €

Výsledok hospodárenia z transakcie: 30 000 € 10 000 €

Výsledok hospodárenia z transakcie spolu: 40 000 €

Sadzba dane z príjmov: 30 % 10 %

Daň z príjmov z transakcie: 9 000 € 1 000 €

Daň z príjmov z transakcie spolu: 10 000 €

Prípadová štúdia 2

Obstarávacia cena: 100 000 € 120 000 €

Ostatné náklady: 10 000 € 10 000 €

Predajná cena: 120 000 € 160 000 €

Výsledok hospodárenia z transakcie: 10 000 € 30 000 €

Výsledok hospodárenia z transakcie spolu: 40 000 €

Sadzba dane z príjmov: 30 % 10 %

Daň z príjmov z transakcie: 3 000 € 3 000 €

Daň z príjmov z transakcie spolu: 6 000 €

Práve na zabránenie takýchto účelových presunov zisku bez ekonomickej podstaty sa 
v mnohých krajinách uplatňujú pravidlá transferového oceňovania. Transferové oceňo
vanie je dynamická ekonomická disciplína, ktorá v sebe integruje predovšetkým prvky 
účtovníctva, daňovníctva, práva, manažmentu, ekonometrie i etiky. Pravidlá transfero-
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rozsahu o všetkých kontrolovaných transakciách (významného aj nevýznamného cha
rakteru). Závislé osoby, ktoré majú povinnosť viesť dokumentáciu transferového oce
ňovania v  rozsahu základnej alebo úplnej dokumentácie, vedú dokumentáciu v  takto 
stanovenom rozsahu len o  kontrolovaných transakciách významného charakteru a  o 
všetkých transakciách alebo skupinách transakcií s hodnotou nad 1 000 000 € v prís
lušnom zdaňovacom období. O ostatných kontrolovaných transakciách vedú aj tieto zá
vislé osoby dokumentáciu transferového oceňovania v rozsahu skrátenej dokumentácie.

Schéma 7.15 Významnosť kontrolovaných transakcií v jednotlivých 
druhoch dokumentácie transferového oceňovania

Daňovníci, ktorí vedú
skrátenú dokumentáciu

transferového oceňovania:

vedú dokumentáciu 
transferového oceňovania 
o všetkých kontrolovaných 
transakciách v rozsahu 
skrátenej dokumentácie.

Daňovníci, ktorí vedú základnú
alebo úplnú dokumentáciu
transferového oceňovania:

vedú dokumentáciu transferového 
oceňovania 
o kontrolovaných transakciách 
nevýznamného charakteru 
v rozsahu skrátenej dokumentácie.

vedú dokumentáciu transferového 
oceňovania 
o kontrolovaných transakciách 
významného charakteru 
a o kontrolovaných transakciách 
alebo skupinách kontrolovaných 
transakcií s hodnotou nad 
1 000 000 eur v rozsahu základnej 
alebo úplnej dokumentácie.

Pri posudzovaní významnosti kontrolovaných transakcií sa usmernenie MF SR o ur
čení obsahu dokumentácie transferového oceňovania odvoláva na dva predpisy – Naria
denie komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné úč
tovné štandardy v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve. Spo
mínané nariadenie je veľmi rozsiahly dokument, ktorého príloha obsahuje všetky medzi
národné účtovné štandardy v znení prijatom Európskou úniou. Definíciu významnosti 
pritom obsahuje štandard IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky, podľa ktorého vyne
chania alebo chybné uvedenia položiek sú významné, ak by mohli jednotlivo alebo spo
ločne ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe účtov
ných závierok.

Podobnú definíciu významnosti obsahuje aj zákon o účtovníctve, ktorý hovorí, že in-
formácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo 
jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodova-


