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Vážení čitatelia,
srdečne vás vítam pri čítaní prvého 

vydania nášho časopisu UOL Revue.
V tomto prvom čísle vám 

predstavíme našu bratislavskú 
pobočku, následne celý náš projekt 
a on-line účtovný systém UOL 
Účtovníctvo.

V UOL Revue vždy nájdete aj 
odborné články. Tentoraz „Podvojné 
účtovníctvo naše každodenné“ 
a s ohľadom na blížiaci sa termín pre 
podanie priznaní k dani z príjmov 
článok pod názvom „Letom daňovým 
svetom alebo novinky v dani z príjmov 
v roku 2017“.

Už teraz vám môžeme sľúbiť, 
že v ďalšom vydaní UOL Revue 
sa môžete tešiť na štart seriálu 
„Automobil v daniach a účtovníctve“.

Na záver vás pobavíme 
osemsmerovkou s vtipnou tajničkou. 
Za jej vylúštenie a správnu odpoveď 
od nás dostanete darček.

Verím, že sa vám naše prvé číslo 
bude páčiť a stanete sa tak našimi 
pravidelnými čitateľmi.

Jana Jáčová,
majiteľka UOL

VYDAVATEĽ: PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČO: 29028809, skochova@prospectea.cz
EVIDENČNÉ ČÍSLO: MK ČR E 20760. Vydané v novembri 2017 v Prahe.

Foto: archív UOL



Ako to funguje

Takmer všetci klienti vy-
užívajú pravidelné zvozy 
dokladov na zaúčtova-
nie. Kuriér UOL si podľa 
potreby zvyčajne raz za 

týždeň vyzdvihne doklady 
na zaúčtovanie priamo 

v prevádzke klienta. 
Napriek tomu už 30 % 

klientov posiela doklady 
na zaúčtovanie elektronic-
ky a tento podiel sa stále 

zvyšuje.

Služby a ich výhody

Väčšina klientov oceňuje 
hlavne zabezpečenie 
komunikácie s úradmi 
a zastupovanie pred 

úradmi. Týka sa to všet-
kých úradov, ktoré súvisia 

s podnikaním klienta: 
s daňovým úradom, sprá-

vou sociálneho zabez-
pečenia a zdravotnými 

poisťovňami.
Každý klient má priradenú 

svoju účtovníčku. Za-
stupiteľnosť je v prípade 

dovoleniek alebo choroby 
zaistená automaticky, 

a to vrátane odovzdania 
aktuálne rozpracovaných 

aktivít. 

On-line 

Stav svojho účtovníctva 
vidia klienti on-line  

vo webovom rozhraní. Nie 
je nutné nič inštalovať. 

Náhľad do aplikácie UOL 
Účtovníctvo je riešený 
najmä pre potreby ma-
jiteľov firiem bez detail-
nejšej znalosti účtovnej 

problematiky. Používanie 
aplikácie UOL Účtov- 

níctvo je intuitívne vrátane 
vystavovania faktúr 

a väčšinou nie je nutné 
ani žiadne zaškolenie. 

Všeobecne klienti oceňujú 
profesionálny a priateľský 

prístup zo strany UOL.

Spokojnosť

Vzhľadom na všetky 
tieto faktory je spokojnosť 

klientov dlhodobo  
na vysokej úrovni. Viac 

ako 60 % nových klientov 
prichádza na základe 

odporúčaní. Nevynútené 
odchody klientov sú skôr 

výnimkou,  
v minulom roku to bolo 

len 12 klientov. 

Expanzia

V roku 2017 sa začala 
expanzia do regiónov 

v Česku, dnes má UOL 
okrem Prahy pobočky 

už vo všetkých krajských 
mestách. Pobočková sieť 
je pripravená do roka obs-
lúžiť ďalších 1 000 klien- 
tov. Otvorenie pobočky 

v Bratislave bolo pôvodne 
naplánované na jar 2018. 
Záujem súčasných klien-
tov, ktorí využívajú služby 

UOL v Česku a majú svoje 
firmy aj na Slovensku, 

však rozhodovanie urých-
lil.  23. 10. 2017 sme preto 

v Bratislave otvorili prvú 
zahraničnú pobočku UOL.

O projekte
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UOL – nový štandard  
v poskytovaní účtovných služieb
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Spoločnosť UOL bola založená v roku 2004 v Prahe s jasnou víziou zmeniť doterajší spôsob spracovania  
účtovných služieb, vytvoriť tak nový trh a stať sa na tomto novom trhu kľúčovým hráčom. Dnes má UOL 

takmer 100 zamestnancov a jej služby využíva vyše 1 000 klientov.

Kancelária UOL v Prahe

   

Flotila zvozových smartov
Časopis pre klientov a priaznivcov UOL už od roku 2012
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Čo je u nás nové? 

Naším poslaním je poskytovať 
profesionálne účtovné služby  
s vysokou pridanou hodnotou
Aby sme to mohli ponúknuť skutočne každému klientovi, otvorili sme v roku 2017 pobočky  
vo všetkých krajských mestách v Česku. Takmer od začiatku však vedieme účtovníctvo „z Prahy“ 
niekoľkým slovenským firmám našich českých zákazníkov. Často nás však kontaktovali aj ďalšie 
firmy zo Slovenska, či ponúkame našu on-line službu aj pre nich. Takmer súčasne s expanziou 
v ČR sme sa rozhodli pripraviť aj vstup na Slovensko. 

Začíname...
Vďaka záujmu potenciál-
nych klientov ju spúšťame 
v 8-mesačnom predsti-
hu. Ďalším dôvodom pre 
expanziu je, samozrej-
me, veľmi blízka daňová 
a účtovná legislatíva platná 
v oboch štátoch.

Veríme, že náš predpoklad 
o podobnosti slovenské-

ho a českého prostredia 
sa naplní a o naše služby 
bude záujem.

A prečo Bratislava? 

Hlavným dôvodom nie 
je len to, že ide o hlavné 
mesto, ako by sa mohlo na 
prvý pohľad zdať. Rozho-
dujúci bol vysoký potenciál 
podnikateľských subjektov 
v tomto regióne, ako aj 

príjemná vzdialenosť  
od materskej UOL v Prahe.

Plánujeme, že sa v hori- 
zonte 2 rokov rozšírime  
do všetkých krajov. A teraz 
sa zoznámte s vedením a no-
vými posilami na Slovensku. 

Jana Jáčová 
■ majiteľka UOL 
■ najväčší fanúšik účtov-
níctva na svete

Milan  
Beutl
Skúsený senior 
manažér a kouč
S UOL sa prvýkrát stretol 
ako klient – majiteľ firmy 
Optima Consulting. 
Neskôr nadviazal s UOL 
spoluprácu na vytváraní 
pobočkovej siete. 
Súčasťou projektu 
bola aj príprava 
expanzie na Slovensko 
vrátane vytypovania 
potenciálneho 
obchodného partnera 
pre slovenský trh. Kvalita 
služieb UOL ho zaujala, 
preto sa nakoniec 
dohodol na spolupráci 
a stal sa partnerom 
pre Slovensko. Verí 
vo veľký potenciál 
služby UOL i v to, že 
pre slovenské firmy bude 
naša služba rovnakým 
prínosom, ako sa to 
podarilo v Česku.

Soňa  
Mišáková
asistentka účtovníka
Je študentkou 
inžinierskeho štúdia 
na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave v študijnom 
programe účtovníctvo 
a audítorstvo. Jej 
veľkou vášňou okrem 
účtovníctva je cestovanie, 
spoznávanie nových 
krajín a kultúr. Taktiež 
rada navštevuje hudobné 
festivaly a koncerty.  
V predchádzajúcom 
zamestnaní pracovala ako 
junior účtovníčka, a hoci 
tam strávila iba 3 mesiace, 
získala pomerne veľa 
praktických skúseností 
z tejto oblasti. UOL ju 
zaujalo najmä časovou 
flexibilitou, vzhľadom 
na to, že je študentka, 
a taktiež z toho dôvodu, 
že ide o zahraničnú 
spoločnosť, čo považuje 
za výzvu a príležitosť 
spoznať a naučiť sa opäť 
niečo nové. 

Lukáš  
Homola
asistent účtovníka
Študuje účtovníctvo 
na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave 
na inžinierskom stupni. 
Vo voľnom čase rád 
cestuje a spoznáva 
nové miesta, prevažne 
na Slovensku. Jeho 
túžbou je výstup na Veľký 
Rozsutec a Kriváň. 
Chvíle strávené doma mu 
spríjemňuje yorkshirský 
teriér – sučka Amy. 
V UOL chce zužitkovať 
svoje znalosti získané 
v škole a nadviazať 
na doterajšiu prax 
v účtovníctve. Verí, že 
práve nová pobočka 
UOL v Bratislave prinesie 
čerstvý vietor do vedenia 
účtovníctva na Slovensku 
a chce byť toho súčasťou.

Jozef  
Kubík
účtovník
Rôznych záľub má viac ako 
voľného času. Ak sa povie 
slovo oddych, uprednost-
ňuje ten aktívny. Rád 
trávi čas v horách. Baví 
ho horolezectvo, turistika 
alebo cyklistika. Má rád 
všetko, čo súvisí s letec-
tvom a lietaním. Zbiera 
známky. Z knižiek si rád 
prečíta najmä tie o druhej 
svetovej vojne. Účtovníctvo 
ho baví už od strednej ško-
ly. Prakticky sa mu začal 
venovať, keď sa dostal 
do účtovníckej rodiny svojej 
priateľky. Raz ho kamaráti, 
ktorí vedeli o jeho záľube, 
oslovili, či by im nepomohol 
s ich účtovníctvom. Práve 
vďaka tejto skúsenosti sa 
začal účtovníctvu venovať 
komplexne.

A Prečo UOL? Jozefa 
zaujalo prepojenie 
moderných technológií 
a účtovníctva.

Petra 
Senteliková
Daňová poradkyňa
Účtovníctvu a mzdám sa 
venuje takmer 17 rokov 
a v tejto oblasti je ako 
doma. Po zložení štátnej 
skúšky pôsobí už štvrtý 
rok ako certifikovaná 
daňová poradkyňa.
Voľný čas venuje deťom, 
dcérke Eve a synovi 
Adamkovi. Okrem rodiny 
miluje históriu. 

A prečo UOL? 
Petra oceňuje jedinečný 
rozsah služieb UOL, ako 
aj výraznú orientáciu 
na klienta.
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V dnešnom článku si zhrnieme, čo 
sa zmenilo v daňovej oblasti dani 
z príjmov fyzických a právnických osôb 

od 1. 1. 2017. Zameriame sa na zásadné zmeny 
a ich základné vysvetlenie.

Legislatívny rámec
Zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

Zdaňovanie 
podielov na zisku 
a ostatných 
príjmov 
vyplatených 
po 1. 1. 2017

Azda 
najdôležitejšou 
zmenou novely je tzv. 
zdaňovanie dividend 
a podielov pri súčasnom 
zrušení zdravotných 
odvodov. Hneď na úvod 
poznamenáme, že 
dividendy vykázané za roky 
2004 – 2016 vyplatené 
po 1. 1. 2017 idú „v starom“ 
režime.

A ako to bude vyzerať v praxi? 
Fyzické osoby (FO) zdania, 
resp. už dostanú zdanený

■ podiel na zisku (dividendu), ktorú im 
vypláca obchodná spoločnosť alebo družstvo

Ide o FO podieľajúce sa na základnom imaní 
alebo FO členovia štatutárneho či dozorného 
orgánu. Pôjde o dividendy vyplácané 
z hospodárskeho výsledku vykázaného 

do 31. 12. 2003 a po 1. 1. 2017. Zdaneniu 
podlieha brutto príjem.

■ podiel na likvidačnom zostatku (LZ)
Znížený o hodnotu splateného vkladu 

podľa § 25a, strata sa neakceptuje. Uplatní sa 
pre vstup do likvidácie najskôr 1. 1. 2017 alebo 
ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa 
Obchodného zákonníka najskôr po 1. 1. 2017.

■ vyrovnací podiel (VP)
Znížený o hodnotu splateného vkladu 

podľa § 25a, strata sa neakceptuje. Uplatní sa 
pre vyrovnací podiel určený na základe riadnej 

individuálnej účtovnej závierky za účtovné 
obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017.

Pri LZ a VP sa za hodnotu splateného vkladu 
zaobstaraného do 31. 12. 2015 postupuje podľa 
predpisu účinného do 31.12.2015 za každý LZ 
a VP jednotlivo. Strata sa neakceptuje.

■ podiel na výsledku podnikania vyplácaný 
tichému spoločníkovi (okrem v. o. s. – pozri 
§ 14)
■ podiel člena pozemkového spoločenstva 
s právnou subjektivitou na zisku  
a na majetku určenom na rozdelenie  
a podiel na likvidačnom zostatku

FO uplatnia oslobodenie do 500 eur ročne 
za jednotlivé pozemkové spoločenstvo a zdania 
sumu prevyšujúcu 500 eur.

V princípe v zdanení prichádzajú 
do úvahy možnosti:

Zrážková daň 7 % pre rezidentov 
a nerezidentov zmluvných štátov zo zdrojov 
na území SR a nerezidentov nezmluvných štátov 
zo zdrojov na území SR pre HV do 31. 12. 2003.

Zrážková daň 35 % pre nerezidentov 
nezmluvných štátov zo zdrojov na území SR. 

Zahrnutie príjmu do osobitného základu dane 
7 % pre rezidentov zo zdrojov zo zahraničia 
zo zmluvných štátov a pre rezidentov zo zdrojov 
zo zahraničia pre HV do 31. 12. 2003.

Zahrnutie príjmu do osobitného základu 
dane 35 % pre rezidentov zo zdrojov 
zo zahraničia z nezmluvného štátu pre HV 

po 1. 1. 2017.

FO zamestnanci 
bez účasti na základnom 
imaní budú mať takéto 

podiely na zisku zaradené 
medzi zdaniteľné príjmy 

zo závislej činnosti a zdanené 
preddavkovým spôsobom  
19 – 25 %.

Letom daňovým svetom
alebo novinky v dani z príjmov v roku 2017
Každý ekonóm v dnešnej turbulentnej dobe plnej zmien koncom kalendárneho roka očakáva, 
čo mu prinesie novela zákona o dani z príjmov, koľko školení absolvuje, odborných článkov 
prečíta, ako to ovplyvní čas a kvalitu venovanú jeho práci, resp. práci pre klientov. 

Pod lupou

Článok pokračuje na str. 6
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Pod lupou

Právnické osoby (PO) zdaňujú 
dividendy, VP, LZ, podiel na výsledku 
podnikania vyplácaný tichému 
spoločníkovi, podiel na zisku 
z pozemkového spoločenstva

■ vyplácané z hospodárskeho výsledku 
vykázaného do 31. 12. 2003 (pre vybrané PO) 
podľa § 52 ods. 24 (napr. rezident zo zdrojov 
na území SR a zahraničia takýto príjem zaradí 
do základu dane a zdaní 21 %; nerezident 
zo zdrojov SR – uplatní sa zrážková daň 19 %)

■ prijaté z hospodárskeho výsledku 
vykázaného po 1. 1. 2017 rezidentom 
z nezmluvného štátu: osobitný základ dane 
35 %

■ vyplácané z hospodárskeho výsledku 
vykázaného po 1. 1. 2017 rezidentom 
do nezmluvného štátu: zrážková daň 35 % 

■ príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácané 
právnickej osobe

Paušálne výdavky, tzv. SZČO
Pozitívna zmena pre podnikateľov s príjmami 

podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 a zároveň 
neplatiteľov DPH alebo platiteľov DPH len časť 
zdaňovacieho obdobia. Paušálne výdavky sa 
zvyšujú na 60 %, maximálne 20 000 eur  
ročne, k nim je možné uplatniť ešte zaplatené 
poistné a príspevky podľa § 5 ods. 7 písm. e). 
Ruší sa mesačné krátenie (napr. začínajúci 
podnikateľ).

Zníženie sadzby dane z príjmov 
právnických osôb na 21 %

Táto pozitívna zmena sa použije prvýkrát 
za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 
1. 1. 2017.

Transferové oceňovanie
V zložitej oblasti transferového 

oceňovania oblasti došlo hlavne k doplneniu, 
úprave definície blízkej osoby, vedenia, 
obchodného vzťahu na právny alebo iný 
obdobný vzťah, zadefinoval sa nový pojem 
kontrolovaná transakcia, v rámci ktorej 
porovnávame nielen ceny, ale aj podmienky 
oproti nezávislému vzťahu. Ďalej došlo 
k spresneniu primárnej úpravy základu 
dane a spresneniu procesu pri žiadosti 
o odsúhlasenie metódy ocenenia zároveň 
so zmenou poplatku.

Boj proti agresívnemu 
daňovému plánovaniu

Sprísňujú sa sankcie pri konaniach 
daňovníkov bez ekonomického opodstatnenia, 
ktorých výsledkom je účelové obchádzanie 

daňovej povinnosti. Na druhej strane sa 
zmierňujú sankcie daňovníkom za včasné 
uhradenie pokuty.

Úpravy základu dane súvisiace 
s registračným poplatkom k motorovým 
vozidlám v závislosti od vzniknutej situácie 
použije výrobca vozidiel, zástupca výrobcu 
vozidiel, autorizovaný predajca vozidiel (§ 17 
ods. 39, § 25 ods. 3, § 52zj) pri motorovom 
vozidle evidovanom v evidencii vozidiel 
v Slovenskej republike po 31. 1. 2017. 

Novým znením § 17 ods. 19 písm. b) sa 
jednoznačne vymedzujú a spresňujú výdavky 
(náklady) na nájomné, ktoré sa zahŕňajú 
do základu dane až po zaplatení. Ide o výdavky 
(náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej 
veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie 
práva na použitie alebo za použitie predmetu 
priemyselného vlastníctva, počítačových 
programov (softvér), návrhov alebo modelov, 
plánov, výrobno-technických a iných hospodársky 
využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty 

za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie 
autorského práva alebo práva príbuzného 
autorskému právu, pričom tieto výdavky 
(náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe 
za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac 
do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej 
na zdaňovacie obdobie.

Nedaňové výdavky 
pri zmluvách o výpožičke

V zmysle § 21 ods. 1 písm. l) je nedaňovým 
výdavkom v tomto kontexte pre používateľa 
„všetko“ okrem výdavkov na energie 
vynaložených v súvislosti s používaním 
hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti využívanej 
na základe zmluvy o výpožičke.

Náš prelet daňovým svetom roka 2017 
sa končí, takmer každá zo zmien si zaslúži 
samostatný článok či diskusiu. 

Nezabudnime pri aplikácii jednotlivých 
ustanovení zákona o dani z príjmov 
na individuálnosť a konkrétne podmienky 
posudzovaného prípadu. A
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 ■ Aký je váš kľúčový zákazník 
a aké problémy so svojimi 
klientmi najčastejšie riešite?

Klienti si často neuvedomujú, 
že advokát vytvorí problém, ktorý 
následne sám rieši. Pre business 
advokáta také perpetuum mobile. Preto 
je to tak, že firmy mnohokrát netušia, 
čím si komplikujú život. Venujú more 
času agende bez pridanej hodnoty 
namiesto toho, aby sa venovali 
zákazníkom a generovali zisk. 

Preto ako advokát smerujem firmy 
k riešeniam, ktoré spĺňajú tak presne 
to právne minimum a neotravujú 
život firmy. Napr. u jedného klienta 
sme zaviedli kreditný scoring 
zákazníkov namiesto vymáhania 
pohľadávok, zrušili súhlasy 
so spracovaním osobných údajov, 
pretože neboli vôbec potrebné, 
inde sme zrušili systém zbytočných 
predobjednávok či skrátili klientske 
zmluvy na jednu stranu, zrušili 
zmluvné pokuty ako právnu blbosť. 
Jednoducho ostrihali zbytočné 
procesy, ktoré nič neprinášali. 

 ■ V čom spočíva nastavenie 
pravidiel „corporate 
governance“?

Každá firma je pyramída vzťahov 
a pravidlá „corporate governance“ 
rozdeľujú zodpovednosť na jednotlivé 
úrovne. Zjednodušene každý vie, 
za čo zodpovedá. Po správnej 
implementácii „corporate 
governance“ sa vo firme nestane, že 
objednávku nad 5 000 eur podpíše 
niekto, kto na to nie je oprávnený 
a súčasne pri drobných objednávkach 
sa v rámci kompetencie zamestnanca 
nebude čakať na podpis šéfa. 

 ■ Dostali ste sa niekedy 
do situácie, z ktorej nebola 
z hľadiska práva cesta von?

Samozrejme, ako každý, kto kedy 
čakal na súdne rozhodnutie. Neviete, 

kedy príde a čo bude obsahovať. 
Nerád zastupujem klientov pred 
súdom práve z dôvodu nezáujmu 
sudcov hľadať obchodné riešenie 
sporu, čím sa vytvára priestor 
pre prekvapenia. Klienta vždy 
smerujem k dohode aj za cenu 
určitých ústupkov, ktoré sa mu 
vrátia v ušetrenom čase a energiách. 
Viete, je smutné vidieť klienta, ktorý 
zvíťazil v spore a nemá z toho radosť, 
ale len pocit úľavy. 

 ■ Ste tiež autorom úspešných 
projektov – eKolektor – 
pre správu a vymáhanie 
pohľadávok a Etickej linky, 
ktoré sa venujú oblasti 
neetického a protiprávneho 
konania. Zhrniete ich 
úspešnosť od času ich 
spustenia? 

eKolektor.cz je unikátny tým, že 
funguje sám, a to od roku 2012. Klienti 
doň vkladajú pohľadávky a sami 
nastavujú postup vymáhania, tzn. 
či chcú poslať výzvu, alebo dohodu 
o splátkach. Je postavený na princípe 
„nesúďte sa, dohodnite sa“. 

Etická linka chráni dobré 
meno firiem a je najúspešnejším 

whistleblowing nástrojom 
na Slovensku. Zabezpečuje anonymitu 
zamestnancom a súčasne šetrí peniaze 
zamestnávateľom. Podľa našich 
skúseností sa v každej firme kradne, 

preto si dobre implementovaná etická 
linka zarobí desaťnásobok a niekedy 
stonásobok svojej ceny za 12 mesiacov 
prevádzky. 

 ■ Aké služby UOL využívate 
a v čom konkrétne sú pre vaše 
podnikanie prínosom?

Postupne vo svojich šiestich 
firmách využívam UOL už 15 
rokov. Zažil som ich, keď sa ešte 
pracovalo na desktope. Teraz majú 
parádnu webovú aplikáciu a navyše 
tím vývojárov, ktorí produkt 
neustále vylepšujú. Všetky moje 
podnikateľské aktivity sú low-cost/ 
/high-margin, preto je pre mňa 
podstatná schopnosť prepojiť môj 
automatizovaný fakturačný systém 
s UOL, a na to majú perfektné API 
rozhranie. 

 ■ Vaše portfólio je veľmi 
pestré, nie sú to len právne 
úkony, ale aj prednášate. 
Plánujete do budúcnosti 
rozšírenie vašich aktivít?

Samozrejme, učím na vysokej 
škole a cítim, že mladú generáciu 
čakajú veľké veci na webe. Na druhej 
strane, tento nový životný priestor 
bude potrebné administrovať, a preto 
automatizované riešenia „soft 
skills“ budú vyhľadávané. Aktuálne 
rozvíjame projekt Zamestnaneckého 
fóra – čo je automatizovaný 
systém na zakladanie odborových 
organizácií a na kolektívne 
vyjednávanie, kde si cez mobil 
môžete požiadať o vyšší plat alebo 
viac dovolenky. 

 ■ V čo veríte? Aké zdroje 
či motivácie vám pomáhajú 
udržať sa v pozitívnom 
nastavení v tejto klientsky 
a spoločensky náročnej dobe?

Verím, že realita sa tvorí v každom 
prítomnom okamihu. Preto máme 
život taký, aký si zaslúžime.

Nesúďte sa, dohodnite sa
Zámerom advokáta a zároveň majiteľa advokátskej kancelárie Haládik & Partners, spol. s .r. o., 

na Slovensku a v Čechách Jozefa Haládika je prinášať klientom jasno a pokojný spánok. Ako sa mu 
darí jeho zámer naplniť a podporiť firmy v tom, aby svojou rozvahou vyšli z každej právnej situácie 

s úspešným pocitom a nepremárneným časom. 

Jozef 
Haládik

Jozef je skúsený podnikateľ 
a advokát v Čechách  
a na Slovensku. Ako advokát 
sa zameriava na prerokováva-
nie zmlúv pre stredné a veľké 
podniky v oblasti nákupu/ 
/predaja firiem a developmen-
tu a implementuje pravidlá 
„corporate governance“. 
S potešením sa venuje au-
tomatizácii právnych služieb 
v rôznych podobách, či už 
ako vymáhací systém eKo-
lektor.cz, whistleblowingový 
nástroj etickalinka.sk, alebo 
online odbory zamforum.cz. 
Prednáša, vedie kurzy a vy-
učuje právo pre neprávnikov, 
podnikateľov a študentov VŠ. 

Jozef ukončil v roku 
1999 práva na Univerzite 
Komenského v Bratislave. 
Má dve dcéry a žije v Prahe.



Legislatívny 
rámec

 Zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „ZoÚ“) 

 Opatrenie Ministerstva 
financií Slovenskej republiky 
č. MF/19930/2015-74, ktorým 
sa mení a dopĺňa opatrenie MF 
SR 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

 Opatrenie MF SR č. 
MF/15464/2013-74, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti 
o usporiadaní, označovaní 
a obsahovom vymedzení položiek 
individuálnej účtovnej závierky 
a rozsahu údajov určených 
z individuálnej účtovnej závierky 
na zverejnenie pre mikro účtovné 
jednotky, v znení Opatrenia MF 
SR č. MF/18008/2014-74 

 Opatrenie MF SR č. 
MF/23378/2014-74, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti 
o individuálnej účtovnej závierke 
a rozsahu údajov určených 
z individuálnej účtovnej závierky 
na zverejnenie pre malé účtovné 

jednotky v znení Opatrenia MF 
SR č. MF/19927/2015-74 

 Opatrenie MF SR č. 
MF/23377/2014-74, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti 
o individuálnej účtovnej závierke 
a rozsahu údajov určených 
z individuálnej účtovnej závierky 
na zverejnenie pre veľké účtovné 
jednotky a subjekty verejného 
záujmu v znení Opatrenia MF SR 
č. MF/19926/2015-74.

Pojmy, ktoré 
sa oplatí 
pripomenúť si

Účtovné jednotky sa triedia 
do veľkostných skupín: mikro, 
malá alebo veľká účtovná 
jednotka. K prvému dňu 
účtovného obdobia vždy overia 
správnosť zaradenia do veľkostnej 
skupiny.

Predmetom účtovníctva je 
účtovanie skutočností o stave 
a pohybe majetku, stave a pohybe 
záväzkov, rozdiele majetku 
a záväzkov, výnosoch, nákladoch, 
príjmoch, výdavkoch, výsledku 
hospodárenia účtovnej jednotky 
(účtovné prípady) a vykazovanie 
skutočností o účtovných prípadoch 
v účtovnej závierke (ďalej aj 

„ÚZ“), v ktorej sa však vykazujú 
aj iné aktíva a iné pasíva. 

Účtovná jednotka (ďalej aj 
„ÚJ“) účtuje a vykazuje účtovné 
prípady v období, s ktorým 
časovo a vecne súvisia. Ak 
túto zásadu nemožno dodržať, 
zaúčtuje ich a vykáže v období, 
keď sa tieto skutočnosti zistili. 
Účtovným obdobím je kalendárny 
rok, no môže ním byť aj 
hospodársky rok. 

ÚJ, ktorá je právnickou 
osobou, vedie účtovníctvo odo 
dňa svojho vzniku až do dňa 
svojho zániku s výnimkou 
zrušenia bez likvidácie (zlúčenie, 
splynutie alebo rozdelenie); 
fyzická osoba vedie účtovníctvo 
v čase, počas ktorého podniká 
alebo vykonáva inú samostatnú 
zárobkovú činnosť, ak preukazuje 
svoje výdavky vynaložené 
na dosiahnutie, zabezpečenie 
a udržanie príjmov na účely 
zistenia základu dane z príjmov 
(ak je ÚJ a v našom prípade 
dobrovoľne podvojne účtuje).

 
Účtovné 
záznamy 

ÚJ je povinná viesť účtovníctvo 
ako sústavu účtovných záznamov. 
Účtovným záznamom sa 

rozumie údaj, ktorý je nositeľom 
informácie týkajúcej sa predmetu 
účtovníctva alebo spôsobu jeho 
vedenia (najmä účtovné doklady, 
účtovné zápisy, účtovné knihy, 
odpisový plán, inventúrne 
súpisy, účtový rozvrh, účtovná 
závierka a výročná správa). 
Jednotlivé účtovné záznamy sa 
môžu zoskupovať do účtovných 
záznamov obsahujúcich súhrnnú 
informáciu. 

ÚJ je povinná...
■ viesť účtovníctvo 

a zostavovať účtovnú závierku 
v peňažných jednotkách meny 

8

Téma

Podvojné 
účtovníctvo  
naše každodenné
Vitajte, účtovníci a účtovníčky účtujúci v sústave podvojného 
účtovníctva pre podnikateľov, tento článok je určený práve 
vám, na rýchle zopakovanie si základov účtovania.
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EURO. V prípadoch stanovených 
v ZoÚ je ÚJ povinná účtovať 
v eurách aj v cudzej mene.

■ viesť účtovníctvo 
a zostaviť účtovnú závierku 
v štátnom jazyku. Účtovný 
doklad vyhotovený v inom 
jazyku musí spĺňať podmienku 
zrozumiteľnosti. 

■ doložiť účtovné prípady 
účtovnými dokladmi. Účtovanie 
účtovných prípadov v účtovných 
knihách vykoná ÚJ účtovným 
zápisom iba na základe účtovných 
dokladov. 

■ inventarizovať majetok, 
záväzky a rozdiel majetku 
a záväzkov. 

■ zostavovať individuálnu 
účtovnú závierku za účtovnú 
jednotku. V zákonných prípadoch 
zostavuje konsolidovanú 
ÚZ. ÚJ zostavuje riadnu, 
mimoriadnu, priebežnú ÚZ, 
ak tak ustanovuje osobitný 
predpis. ÚZ okrem všeobecných 
náležitostí obsahuje súvahu, 
výkaz ziskov a strát, poznámky. 
ÚJ je povinná účtovať tak, aby 
ÚZ poskytovala verný a pravdivý 
obraz o skutočnostiach, ktoré 
sú predmetom účtovníctva, 
a o finančnej situácii ÚJ. 

■ viesť účtovníctvo 
správne, úplne, preukázateľne, 
zrozumiteľne a spôsobom 

zaručujúcim trvalosť účtovných 
záznamov. 

■ môže poveriť vedením svojho 
účtovníctva aj inú právnickú 
alebo fyzickú osobu, tým sa však 
nezbavuje zodpovednosti. 

■ účtuje v účtovných 
knihách denník a hlavná 
kniha. Účtovný zápis, ktorý sa 
nevykonáva v účtovných knihách, 
sa vykonáva na podsúvahových 
účtoch.

■ musí používať v jednom 

účtovnom období rovnaké 
účtovné metódy a účtovné 
zásady a spôsobom, ktorý 
vychádza z predpokladu, že bude 
nepretržite pokračovať vo svojej 
činnosti. 

ZoÚ ďalej upravuje napr. 
overovanie ÚZ audítorom, 
výročnú správu, register, 
odpisovanie, uchovávanie 
a ochranu účtovnej dokumentácie, 
spôsoby oceňovania 
(nezabudnime, že od 1. 1. 2016 
sa ruší oceňovanie reprodukčnou 
obstarávacou cenou, zavádza sa 
pojem reálna hodnota), správne 
delikty, ukladanie pokút.

Podrobnosti o rámcových 
účtových osnovách, dni 
uskutočnenia účtovného 
prípadu, postupoch účtovania, 
usporiadaní a označovaní 
položiek individuálnej ÚZ 
a konsolidovanej ÚZ vo verejnej 
správe a o obsahovom vymedzení 
týchto položiek a štruktúre ÚZ, 
rozsahu údajov určených z ÚZ 
na zverejnenie, termínoch, 
spôsoboch, postupoch a mieste 
ukladania ÚZ a výročnej správy, 
obsahovom vymedzení účtovných 
kníh v sústave jednoduchého 
účtovníctva a v sústave 
podvojného účtovníctva 
a tiež o účtovných zásadách 
a účtovných metódach určujúcich 
spôsoby oceňovania a ich 
použitia, o zásadách pre tvorbu 
a zúčtovanie opravných položiek, 
odpisovaní, zásadách pre tvorbu 
a použitie rezerv, zásadách 
pre členenie majetku a záväzkov, 
zásadách pre vytváranie 
analytických účtov a analytickej 
evidencie, metódach a postupoch 
konsolidácie vo verejnej správe 
a účtovných sústavách ustanoví 
MF SR opatrením, oznámi jeho 
vydanie v Zb. zákonov SR a ÚJ je 
povinná ho dodržiavať. 

Na dnes dosť teórie, zaujímavým alebo 
problémovým oblastiam sa budeme venovať 

v ďalších vydaniach našej UOL Revue.
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UOL Účtovníctvo

Predstavujeme vám naše UOL Účtovníctvo, webovú aplikáciu, 
ktorú si hneď zamilujete. Moderný dizajn, prehľadné a užitočné 

funkcie. Presvedčte sa sami.

● Hlavná stránka 
po prihlásení

▲ Formulár na 
vystavenie faktúry

▲ Jednoduché a prehľadné 
vystavovanie faktúr
Používateľ určite uvíta 
jednoduchosť a prehľadnosť pri 
vystavovaní faktúr z aplikácie 
UOL Účtovníctvo.
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▲ Lupa
Vyhľadávanie je fulltextové.

Kontakty
Prehľadný 
nástroj  
na organizáciu 
všetkých 
kontaktov.

▲ Nahrávanie dokladov priamo 
do aplikácie UOL Účtovníctvo
Účtovné doklady je možné nahrať priamo 
do aplikácie UOL Účtovníctvo. Takto 
zaslané dokumenty sa priamo naviažu 
na doklady v systéme a bude možné 
zobraziť aj ich originál.

▲
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Neváhajte a vyskúšajte si 
aplikáciu UOL Účtovníctvo. 
Jej DEMO verziu nájdete tu:
testsk.uctovnictvo.uol.sk
prihlasovacie meno: demo
heslo: Demo1234



Kto je účtovník? Osoba, ktorá vyrieši Váš problém, 
o ktorom neviete, spôsobom, ktorý... (tajnička)

Tajničku osemsmerovky pošlite na e-mail info@uol.sk najneskôr do 31. 1. 2018. 
Úspešní lúštitelia sa môžu tešiť na darček.

Veselá osemsmerovka

V   K   A  D  E  I  R  K  O  R

O  R  Á  D  N  E  L  A  K  E

D  A  Ť  S   O  D  A  R  N  I

O  P  N  E  C  V   B  H  O  P

P  O  H  Ĺ  A  D  N  I  C  A

Á  S   D  R  A  K   E  T  A  P

D  E  Á  Z   N  Á  K   R  E  S

P  L  O  T  N  I  H  O  R  A

K   Ĺ  Ú  Č  E  A  E  P  O  E

O  L  D  Í  S   T  K   C  M  E

HORA

HRNIEC

KALENDÁR

KRB

KRIEDA

KĽÚČE

LESOPARK

MORE

NÁKRES

ODZNAK

Prajeme Vám príjemnú zábavu :)

OKNO

PAPIER

PLOT

POHĽADNICA

RADOSŤ

RAKETA

SEN

SÍDLO

VODA

VODOPÁD


