
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „ZU“) a Postupy účtovania pre 

podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „PUPO“) uvádzajú 

povinnosť tvorby vnútorných predpisov s nasledovným obsahom: 

1. Systém vedenia účtovníctva (ZU §1 - §16)  

2. Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh (ZU §13/2, PUPO §3 a §4) 

3. Deň uskutočnenia účtovného prípadu (PUPO §2) 

4. Vnútroorganizačné účtovníctvo (PUPO §6) 

5. Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

obsahom je charakteristika dlhodobého majetku, ktorým účtovná jednotka disponuje, 

jeho obstarávanie, evidencia a vyraďovanie podľa PUPO §13, §§32 - 42 so zreteľom 

na: 

- kritériá na identifikáciu dlhodobého majetku a špecifické znaky oceňovania 

dlhodobého majetku (PUPO §13/2, 6 a 7, §21) 

- oceňovanie dlhodobého majetku (ZU § 25) 

- technické zhodnotenie (PUPO §21/3) 

- odpisovanie dlhodobého majetku (ZU §28, PUPO §20) 

- účtovanie o úrokoch z úverov (PUPO §34/1 a §35/2/h) 

6. Evidencia zásob  

obsahom je charakteristika zásob, ktorými účtovná jednotka disponuje, ich členenie, 

účtovanie a evidencia podľa PUPO §17/1 - 9, §43 - §45 so zreteľom na: 

- kritériá na identifikáciu zásob (PUPO §13/7) 

- oceňovanie zásob (ZU § 25) 

- výber spôsobu A alebo B účtovania zásob (PUPO §43, ZU) 

- účtovanie pri oceňovaní zásob (PUPO §22, §23) 

- normy prirodzených úbytkov zásob a druhy materiálov účtovaných priamo do 

spotreby (PUPO § 43/14) 

7. Účtovanie o nákladoch a výnosoch 

- zásady účtovania (ZU §3/2, PUPO §5) 

- časové rozlíšenie (PUPO §56) 

8. Účtovanie o odloženej dani z príjmov (PUPO §10/5) 

9. Účtovanie vlastného imania  

- fondy tvorené zo zisku (PUPO §59) 

- oprava chýb minulých účtovných období (PUPO §59/13) 

- podiely na základom imaní ocenené metódou vlastného imania (ZU §27/9) 

10. Kurzové rozdiely  

- použitý kurz pri prírastku cudzej meny (ZU §24/3 a 4) 

- použitý kurz na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu 

(ZU §24/6) 

11. Tvorba a použitie rezerv (ZU §26, PUPO §19, § 50/3 a §60) 

12. Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek (ZU §26, PUPO §18) 

13. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania (ZU §29 a §30) 

14. Preukázateľnosť a oprava účtovného záznamu (ZU §32/2 a 3, §34) 

15. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie (ZU §35 a §36) 



16. Výsledok hospodárenia – jeho zisťovanie a zásady rozdelenia (PUPO §9) 

17. Harmonogram prác účtovnej závierky (ZU §§17 – 23) 

18. Zákazková výroba (PUPO §30) 

19. Cenné papiere (ZU §§24-27 a §§29-30, PUPO §§13-14, §17 a §21) 

Príklady smerníc vyplývajúcich z praxe: 

1. Zmena cien – ich znižovanie v dôsledku zliav, podmienky,... 

2. Pohľadávky – ich kontroling, systém vedenia v účtovnej jednotke, prvotné 

zaúčtovanie, penalizácia, započítanie alebo postúpenie pohľadávok,... 

3. Pokladnica – jej vedenie, účtovanie, použité doklady, knihy, limity, cudzia mena... 

 


