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Čo prináša novela zákona o účtovníctve? 

Novela zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. z 2. novembra 2021 so sebou prináša digitalizáciu 

účtovníctva. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa mení aj niekoľko ďalších oblastí, ktorých sa táto novela 

dotýka, ako napr. uchovávanie účtovnej dokumentácie alebo inventarizácia zásob. Prehľad najdôležitejších 

zmien sme pre vás zhrnuli v našom článku nižšie. 

Digitalizácia účtovných záznamov - 

doplnenie podmienok od roku 2022   

Jednou z najväčších zmien v novelizovanom 

zákone o účtovníctve aj vzhľadom na stále väčší 

podiel elektronických účtovných záznamov v 

praxi boli v zákone doplnené a špecifikované 

podmienky, ktoré je účtovná jednotka povinná 

dodržať pri spracovávaní týchto účtovných 

záznamov.  

Upresnila sa definícia účtovného záznamu – 

jeho formy a ich vzájomná digitalizácia. Formy 

účtovného záznamu sa upravili v novelizovanom 

zákone na: 

▪ Listinný účtovný záznam – účtovný 
záznam je zaslaný a prijatý ako listina. 

▪ Elektronický účtovný záznam – 
účtovný záznam prijatý alebo 
sprístupnený v elektronickom formáte,  
elektronický formát určuje vyhotoviteľ 
účtovného záznamu, alebo je určený na 
základe dohody s prijímateľom 
účtovného záznamu, aj ako príloha 
elektronickej pošty a to na základe 
písomnej dohody alebo potvrdeného 
súhlasu, pričom za súhlas sa považuje aj 
úhrada požadovanej sumy. 

Upresňujú a zjednodušujú sa ustanovenia o 

listinnej a elektronickej podobe účtovného 

záznamu. Nanovo sa ustanovujú možné spôsoby 

digitalizácie účtovného záznamu pri zmene 

podoby účtovného záznamu. Na proces 

digitalizácie účtovného záznamu z listinnej 

podoby do elektronickej podoby je možné použiť 

okrem zaručenej konverzie aj skenovanie, čo 

výrazne zjednoduší tento proces.  

Tieto zmeny boli upravené v § 31 až § 33 zákona 

o účtovníctve kde sa účtovnej jednotke ukladá 

povinnosť zabezpečiť: 

▪ vierohodnosť pôvodu, 
▪ neporušiteľnosť obsahu, 
▪ čitateľnosť účtovného záznamu 

ľudským okom. 

Vierohodnosť pôvodu a neporušiteľnosť obsahu 
účtovného záznamu u vyhotoviteľa ako aj 
prijímateľa účtovného záznamu sa zabezpečuje: 

▪ podpisom zodpovednej osoby,  
▪ elektronickou výmenou dát alebo, 
▪ vnútorným kontrolným systémom 

účtovnej jednotky. 

Novelou zákona o účtovníctve (§ 10) prišlo aj k 

možnosti nahradiť vlastnoručný podpis 

akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý 

umožní preukázateľnú identifikáciu osoby.  

Vypustila sa povinnosť  uvádzať na účtovnom 

doklade označenie účtov, na ktorých sa účtovný 

prípad zaúčtuje. 

Pre potreby auditu, zverejňovania a pre potreby 

daňového úradu sa účtovné záznamy 

predkladajú v podobe v akej ich vedie a 

uchováva účtovná jednotka, nevyžaduje 

predloženie účtovného záznamu v pôvodnej 

podobe, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. 

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného 

účtovníctva, ktorá vedie účtovníctvo spôsobom 

využívajúcim programové vybavenie,  je povinná 

daňovému úradu alebo oprávneným osobám 

umožniť prístup do softvéru na vedenie 

účtovníctva a preukázať účtovným záznamom 

označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady 

v účtovnej jednotke účtované. Tieto povinnosti 

má účtovná jednotka po dobu, počas ktorej je 

povinná viesť alebo uchovávať účtovné záznamy. 

Digitalizácia účtovného záznamu predstavuje 

zmenu podoby preukázateľného účtovného 

záznamu pri jeho spracovaní v účtovnej jednotke, 

teda zmena z listinnej podoby účtovného 

záznamu na elektronickú podobu, alebo zmena 
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elektronickej podoby účtovného záznamu na 

listinnú podobu. 

Chceli by sme upozorniť na skutočnosť, že 

digitalizáciou je možné vykonať len u toho 

účtovného záznamu, ktorý ešte nebol 

predmetom digitalizácie a uchováva sa v tejto 

digitálnej podobe. Digitalizáciu možné vykonať aj 

spätne za predchádzajúce účtovné obdobia. 

Spôsob uchovávania účtovnej 

dokumentácie od 1. 1. 2022 

Účtovná jednotka je povinná dodržiavať určený 

spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie. 

Elektronickým uchovávaním účtovnej 

dokumentácie sa rozumie uloženie účtovnej 

dokumentácie na dátovom nosiči.  

Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť 

splnenie požiadaviek podľa § 31 ods. 3, teda 

vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu 

a čitateľnosť účtovného záznamu, ak 

uchováva len účtovné záznamy, ktoré sú 

výsledkom digitalizácie účtovného záznamu.  

Elektronické uchovávanie účtovnej 

dokumentácie môže zjednodušiť prácu s 

účtovnými záznamami a dokumentmi, vrátane ich 

vyhľadávania a sprístupnenia, a to aj s odstupom 

času alebo v prípade personálnych zmien.  

V závislosti od okolností, uplatniteľných 

predpisov a typu účtovného záznamu a 

významnosti naďalej môže byť vhodné 

uchovávať vybrané účtovné záznamy v pôvodnej 

forme, za účelom ochrany alebo uplatnenia práv 

voči tretím osobám alebo orgánom štátu. 

V neposlednom rade netreba zabúdať ani na 

povinnosti účtovných jednotiek a ich orgánov aj 

po skončení podnikania. Účtovná jednotka je v 

týchto prípadoch povinná informovať daňový 

úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania 

jej účtovnej dokumentácie inou účtovnou 

jednotkou alebo fyzickou osobou. 

Doplnenie obsahu výročnej správy 

pre neziskové organizácie  

Zmeny sa dotkli aj účtovných jednotiek 

nezriadených na podnikanie, ktorých podiel 2% 

dane presiahol 35 000 EUR za účtovné obdobie 

a teda im vznikla povinnosť auditu a  musia 

povinne zostaviť aj výročnú správu, ktorá má 

obsahovať: 

▪ účtovnú závierku,  

▪ správu audítora k účtovnej závierke, 

▪ vykonávaných činností alebo projektov 

za účtovné obdobie s uvedením ich 

vzťahu k účelu založenia účtovnej 

jednotky, 

▪ prehľad výnosov (príjmov) v členení 

podľa zdrojov, 

▪ prehľad nákladov (výdavkov) v členení 

podľa jednotlivých druhov činností, účelu 

alebo projektov, s osobitným vyčíslením 

nákladov (výdavkov) na správu, 

▪ návrh vysporiadania výsledku 

hospodárenia, 

▪ informáciu o predpokladanom budúcom 

vývoji činnosti účtovnej jednotky. 

Rozšírenie verejnej časti registra 

účtovných závierok 

Novelou zákona o účtovníctve sa  rozšírila 

verejná časť registra o ďalšie právne formy 

právnických osôb. Ide predovšetkým o 

pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne 

neziskové organizácie ako sú občianske 

združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov, záujmové združenia 

právnických osôb a ďalšie.  

V neverejnej časti registra zostávajú účtovné 

dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a 

organizačných zložiek zahraničných osôb. 

Inventarizácia zásob od 1. 1. 2022  

Do § 30 ods. 4 sa doplnila možnosť vykonania 

inventarizácie zásob aj nasledujúci mesiac po 

dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

(rovnako pri hmotnom majetku).  
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Zmeny v pokutách za správny delikt 

od 1. 1. 2022 

Ustanovila sa dolná hranica pokuty pri 

závažnom porušení zákona o účtovníctve, 

ktorá doteraz stanovená nebola, na sumu od 1 

000 EUR. Horná hranica tejto pokuty ostáva 

nezmenená, vo výške  3 000 000 EUR. 

Určili sa aj sankcie v prípadoch ak si účtovná 

jednotka nesplní povinnosť uloženia alebo 

zverejnenia účtovných dokumentov do 

registra, výška tejto sankcie je stanovená od 100 

EUR do 10 000 EUR. 

Určila sa aj výška sankcie za porušenie 

ustanovení v oblasti uchovávania a ochrany 

účtovnej dokumentácie, a to vo výške od 100 

EUR do 100 000 EUR.  

Určila sa sankcia za nesplnenie povinnosti, 

ktorú má posledný štatutárny orgán zapísaný v 

obchodnom registri pred výmazom obchodnej 

spoločnosti alebo družstva z obchodného 

registra a za porušenie povinností súvisiacich 

s uchovávaním účtovnej dokumentácie, a to vo 

výške od 100 EUR do 100 000 EUR.  

Vzhľadom na skutočnosť, že každá účtovná 

jednotka je povinná dodržiavať určený spôsob 

uchovávania účtovnej dokumentácie a mať 

nastavený a zavedený funkčný interný kontrolný 

systém spolu s vypracovanou internou 

dokumentáciu, radi Vám s nastavením Vašich 

procesov pomôžeme. Neváhajte sa obrátiť na 

našich odborníkov. 

 

 

 

 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 

všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 

poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho 

vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť 

a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na 

základe informácií uvedených v newsletteri 

Prihláste sa na odber noviniek! 

 

Odoberať novinky! 
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Kontakt  

Júlia Bilková 

Accounting Manager 

E-Mail: Julia.Bilkova@accace.com 

Tel: +421 2 325 53 000 

O Accace Slovensko 

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 

odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné 

poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali 

stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku 

TOP10 poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska 

kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme 

služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach. 

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – 

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb. S globálnym zastúpením v takmer 40 

krajinách a tímom viac ako 2000 odborníkov, Accace Circle poskytuje služby viac ako 10 000 klientom, 

najmä stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo 

Accace Circle spracováva okolo 170 000 výplatných pások mesačne. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com  
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