
1  ÚČTOVNÍCTVO AKO 
ZDROJ INFORMÁCIÍ

V kapitole 1 sa budeme venovať účtovníctvu ako zdroju informácií o účtovných jed
notkách, obsahu a charakteristike účtovných informácií a definujeme používateľov úč
tovných informácií. Zároveň uvedieme rámcové požiadavky na vedenie účtovníctva a na 
zostavenie účtovnej závierky. V závere kapitoly sa budeme venovať metodickým pros
triedkom účtovníctva.

1.1 Účtovníctvo – zdroj informácií
Ľudstvo sa v každom období snažilo zaznamenať a mať prehľad o svojom majetku, či 

už išlo o peňažné prostriedky, alebo majetok rôznej povahy, a nie je tomu inak ani v sú
časnosti. Fyzickej osobe, ktorá nepodniká, ale je zamestnaná a dostáva odmenu za prá
cu vo forme mzdy stačí vedieť, že má dosť prostriedkov na bežnom účte na kúpu auta, 
pôžičku na byt a každodenné výdavky na uspokojenie základných životných potrieb. 
Na základe výpisu z účtu fyzická osoba vie, čo si môže a čo nemôže obstarať, súpis ma
jetku zostaviť nemusí (spravidla má prehľad o obsahu svojho bytu). Toto by však naprí
klad v rámci vykonávania podnikateľskej činnosti nestačilo. Každý podnikateľský sub
jekt by mal mať informácie o stave svojho majetku, jeho štruktúre, množstve peňažných 
prostriedkov, ktoré môže investovať, ktoré má k dispozícii, koľko zarobil. Zároveň by 
mal byť každý podnikateľský subjekt schopný poskytnúť informácie o tom, koľko pro
striedkov bolo vložených do podnikateľskej činnosti, odkiaľ boli obstarané a koľko zís
kal daný subjekt investovaním takýchto prostriedkov, či všetci dlžníci uhradili subjektu 
všetky platby a, naopak, či podnikateľský subjekt uhradil všetky svoje záväzky, ktoré mu 
vznikli. Takisto by mal každý subjekt na základe evidovaných údajov vedieť posúdiť, či 
podnikateľská činnosť, ktorú vykonáva, je zisková alebo stratová. Všetky tieto požiadav
ky spĺňa práve účtovníctvo.

Účtovníctvo je možné od svojho vzniku považovať za jazyk podnikania. Celý účtov
ný proces pozostáva zo štyroch základných krokov, ktoré na seba bezprostredne a neod
deliteľne nadväzujú. Prvý krok predstavuje identifikáciu, a  teda zohľadnenie všetkých 
transakcií, udalostí, resp. okolností, ktoré majú vplyv na podnik (či iný subjekt) a stanú 
sa predmetom účtovania. Následne sa uskutočňuje meranie, kvantifikácia vplyvu tých
to transakcií, a to formou stanovenia množstva v peňažnom vyjadrení. Po tomto kroku 
nastáva zaznamenávanie, v rámci ktorého sa nielen zaznamenávajú jednotlivé transak
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cie, ale sa aj triedia a následne sumarizujú. Posledným krokom je komunikácia, ktorej sú
časťou je príprava účtovných správ, ich analýza a následné sprístupnenie používateľom.

S mnohými pojmami ako účtovníctvo, majetok, náklady, výnosy, zisk, strata, výsledok 
hospodárenia, predajná cena či účtovná závierka je možné stretnúť sa bežne, aj keď možno 
nie každý im dokonale rozumie. Preto je nutné poznať definíciu jednotlivých pojmov, 
ale aj pravidlá a zásady, ktoré sa uplatňujú pri vedení účtovníctva, pretože len tak môže 
účtovná závierka poskytnúť verný a pravdivý obraz o podniku či inom subjekte, ktorý 
účtovníctvo vedie. Na zjednodušenie sa bude takýto subjekt označovať ako účtovná jed
notka, hoci jeho presné vymedzenie bude podrobne uvedené až o niečo neskôr.

Za vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke je vždy zodpovedná táto jednotka, tak
isto ako aj za dodržiavanie všetkých legislatívnych noriem súvisiacich s  vedením úč
tovníctva. Hoci sa vo všeobecnosti vychádza z toho, že účtovné informácie poskytnu
té účtovnou jednotkou sú vo všetkých významných súvislostiach pravdivé, potvrdzuje 
sa v niektorých prípadoch overenie tejto skutočnosti nezávislým subjektom, audítorom. 
Vydanie správy audítora o názore audítora na účtovnú závierku (ktorá je zhrnutím úč
tovných informácií za účtovnú jednotku do prehľadného celku) je nielen nutnou pod
mienkou vyplývajúcou s legislatívnej úpravy účtovníctva, ale v mnohých prípadoch je 
aj nevyhnutnou požiadavkou na zabezpečenie ďalších činností, ako môže byť napríklad 
poskytnutie úveru od banky, vstup ďalšieho spoločníka do spoločnosti, výstup spoloč
níka zo spoločnosti. Zároveň je názor audítora potvrdením, že overil a posúdil to, či je 
účtovná jednotka schopná pokračovať vo svojej činnosti minimálne nasledujúce účtov
né obdobie.

Na účtovníctvo sa kladú čoraz väčšie požiadavky, ktoré súvisia s  rozvojom ekono
mického prostredia, s nárastom požiadaviek na podrobné evidovanie činnosti podniku 
a poskytovanie informácií potrebných nielen pri riadení v rámci účtovnej jednotky, ale 
aj pre externé inštitúcie, predovšetkým pre štátne orgány z rôznych dôvodov (štatistické 
hlásenia, odvodové povinnosti, daňové povinnosti – najčastejšie z titulu dane z príjmov 
či dane z pridanej hodnoty). Stále sa kladie dôraz na správne evidovanie jednotlivých in
formácií, ale takisto aj na ich následné spracovanie a sprístupnenie. Vedenie účtovníctva 
sa v súčasnosti nepoužíva len na zaznamenávanie každodenných ekonomických skutoč
ností súvisiacich s činnosťou, ale v mnohých prípadoch je to aj najspoľahlivejší a najpod
robnejší zdroj informácií o každom podniku, v rámci ktorého sa evidujú ekonomické in
formácie (a nielen tie). Účtovníctvo tak zároveň plní dokumentačnú úlohu o prebieha
júcej ekonomickej činnosti v účtovnej jednotke.

Účtovníctvo sa považuje z praktického hľadiska za činnosť, prostredníctvom ktorej 
sa v pravidelných intervaloch, takmer na každodennej báze, zaznamenávajú všetky in
formácie súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky. Z nich sa potom, spravidla na ročnej 
báze, pravidelne zostavujú súhrnné výkazy. Zároveň sa účtovníctvo považuje za nástroj 
riadenia manažmentu a zdroj rôznych ekonomických informácií nevyhnutných na za
bezpečenie činnosti tejto jednotky.

Účtovníctvo sa z  teoretického hľadiska považuje za súčasť ekonomických vedných 
disciplín, pretože takisto ako každá vedná disciplína, aj účtovníctvo pozostáva zo sústav
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ného poznávania a zaznamenávania skutočností, ktoré majú vplyv na ekonomickú čin
nosť účtovnej jednotky a jej výsledky. Pritom dochádza k ustavičnému zdokonaľovaniu 
jeho metód a techník tak, aby čo najpresnejšie zobrazovali ekonomickú realitu a potreby 
používateľov účtovných informácií.

1.1.1 Obsah účtovných informácií

Účtovníctvo sa od svojich počiatkov považuje za spoľahlivý a predovšetkým systema
ticky tvorený zdroj informácií, preto ho môžeme považovať za druh informačného sys
tému. Informácie sa v rámci účtovníctva zaznamenávajú, následne sa triedia, spracová
vajú, analyzujú, vyhodnocujú, a to nielen pre interné potreby riadenia, ale aj pre exter
né prostredie.

Podnik, organizácia či iná inštitúcia predstavujú spravidla ekonomický celok, ktorý 
má povinnosť viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku. Každý takýto subjekt bude
me nazývať účtovnou jednotkou. Z hľadiska vymedzenia týchto jednotiek v Slovenskej 
republike (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej zá
kon o účtovníctve, § 1 ods. 1) môžu mať rôznu formu:
 • právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky; účel ich podnikania 

môže byť rôzny (napr. podnikatelia, poisťovne, banky, obchodníci s cennými papier
mi, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, nadácie);

 • zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú 
činnosť podľa osobitných predpisov (ako napr. organizačné zložky);

 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, 
ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a  udržanie 
príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o dani z príjmov) s vý
nimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov;

 • obchodné spoločnosti a  družstvá, odo dňa obnovenia zápisu obchodnej spoločnosti 
a družstva v obchodnom registri z dôvodu nariadenia dodatočnej likvidácie, do dňa 
výmazu obchodnej spoločnosti a družstva z obchodného registra z dôvodu skonče
nia dodatočnej likvidácie.

Každá účtovná jednotka vedie účtovníctvo za presne stanovené obdobie. Základ
ný časový úsek, počas ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo, budeme 
označovať ako účtovné obdobie. Počas tohto obdobia je účtovná jednotka povinná za
chytiť všetky skutočnosti, ktoré s daným obdobím vecne a časovo súvisia.

Účtovným obdobím môže byť kalendárny rok, čo predstavuje obdobie od 1. 1. do 
31. 12., alebo hospodársky rok, čo predstavuje dvanásť po sebe idúcich mesiacov, iných 
ako kalendárny rok. Začiatok hospodárskeho roka môže nastať vždy len k 1. dňu v me
siaci, napríklad od 1. 5. 20X1 do 30. 4. 20X2. Účtovné jednotky môžu obdobie hos
podárskeho roka využiť v takom prípade, ak ich prevádzkovému alebo výrobnému cyk
lu viac vyhovuje iné účtovné obdobie než kalendárny rok, ako napríklad v prípade poľ
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Obsahom kapitoly bude definovanie základných pojmov, prostredníctvom ktorých 
sa stanovuje finančná situácia účtovnej jednotky. Zároveň vymedzíme obsah, klasifiká
ciu a vykazovanie majetku, záväzkov a vlastného imania v účtovnej závierke a následne 
vymedzíme a uvedieme možnosť vykazovania iných aktív a iných pasív. V závere kapito
ly uvedieme charakteristiku výkazu súvaha.

2.1 Finančná situácia účtovnej jednotky
Finančná situácia účtovnej jednotky predstavuje vzťah medzi majetkom, jeho potre

bou a zdrojmi majetku. Prezentuje sa predovšetkým na základe údajov uvedených v úč
tovnej závierke, na základe celkovej výšky majetku, štruktúry, v akej sa nachádza, ale aj 
na základe štruktúry a podielu vlastného imania a záväzkov na celkovej výške zdrojov 
majetku. Jednotlivé zložky finančnej analýzy postupne charakterizujeme v tejto kapitole.

Finančné ukazovatele, ktoré sa počítajú na základe takto získaných údajov, slúžia nie
len na operatívne riadenie spoločnosti, ale aj na zhodnotenie finančnej situácie konkrét
nej účtovnej jednotky, napríklad v porovnaní s ostatnými spoločnosťami v rovnakom, 
resp. v podobnom odvetví podnikania v čase či v priestore. Na takúto analýzu je nutné 
nielen poznať definíciu jednotlivých pojmov, ale aj vzťahy medzi nimi.

2.2 Majetok
Na vykonávanie svojej činnosti účtovná jednotka potrebuje finančné prostriedky, 

ktoré môže použiť na rozvoj podnikania, ale aj priestory, kde bude podnikateľskú čin
nosť vykonávať. Potrebuje mať práva na výrobu výrobkov, mať k dispozícii rôzne stroje, 
pomocou ktorých bude vyrábať výrobky a následne predávať vyprodukované výrobky, 
aby získala ďalšie finančné prostriedky, ktoré by mohla ďalej vhodne investovať. Kolo
beh, v rámci ktorého sa majetok obstaraný z finančných prostriedkov mení z materiá
lu a surovín na výrobky a následne opäť premieňa na finančný majetok, sa označuje ako 
prevádzkový cyklus. Všetky tieto uvedené prostriedky a mnohé ďalšie, ktoré sú súčasťou 
prevádzkového cyklu, sa označujú ako aktíva podniku. Na to, aby sa jednotlivé zložky 
aktív mohli v účtovníctve aj zachytiť a následne spracovať, je nutné poznať účel ich po
užitia a hodnotu, za ktorú boli obstarané.
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2.2.1 Vymedzenie, obsah a klasifikácia majetku

Vzhľadom na rôznu činnosť jednotlivých účtovných jednotiek je štruktúra majetku 
každej účtovnej jednotky rôzna. Kým výrobný podnik bude mať podstatnú časť majet
ku vo forme budov, výrobných hál, strojov a, samozrejme, vo forme surovín na výrobu 
výrobkov, podnik poskytujúci služby, akým je cestovná kancelária ponúkajúca cestovné 
zájazdy, bude potrebovať len kancelárie s kancelárskym nábytkom, možno s vlastnými 
dopravnými prostriedkami (ak si ich neprenajme), počítačom, softvérom a dostatkom 
finančných prostriedkov na zabezpečenie zájazdu.

Bez ohľadu na druh podnikateľskej činnosti, ktorú účtovná jednotka vykonáva, musí 
vychádzať pre potreby účtovníctva z jednotnej definície majetku, ktorá je v Slovenskej 
republike zakotvená v zákone o účtovníctve (§ 2 ods. 4): majetkom sú tie aktíva účtov-
nej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia 
ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa zákona o účtovníctve 
(§ 24 až 28); vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe (ak účtovná jednotka účtuje v sústave 
podvojného účtovníctva) alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (ak účtovná jednotka účtu-
je v sústave jednoduchého účtovníctva).

Každý majetok, ktorý účtovná jednotka má, musí teda spĺňať nasledujúce požiadavky:
 • bol obstaraný v minulosti;
 • prinesie ekonomický úžitok, čiže priamo alebo nepriamo prispeje k príjmom, čiže 

k toku peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov; čo znamená 
že účtovnej jednotke pribudnú peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných pros
triedkov;

 • dá sa oceniť, čiže sa dá vyjadriť v peňažných jednotkách.

Majetok spĺňajúci uvedené požiadavky sa vykazuje v účtovnej závierke.
Aktíva, ktoré sa nedajú spoľahlivo oceniť, sa označujú ako iné aktíva. Príkladom 

iných aktív je napríklad potenciálny príjem, ktorým môže byť výsledkom prebiehajúce
ho súdneho sporu, ktorý účtovná jednotka vedie voči inému subjektu. Je zrejmé, že úč
tovná jednotka tento príjem dosiahne, ale nie je potvrdená ani výška odškodnenia, ani 
termín ukončenia súdneho sporu. Takýto neurčitý budúci príjem nespĺňa definíciu ma
jetku vo všetkých bodoch (nie je možné ho oceniť), preto sa na rozdiel od majetku nevy
kazuje v účtovnej závierke v súvahe, ale vykazuje sa v poznámkach.

Dôvod, prečo sa takouto udalosťou, ako je práve prebiehajúci súdny spor účtovná 
jednotka zaoberá, je aj jeho významnosť. Podľa zákona o účtovníctve (§ 17 ods. 9) sa 
informácie v účtovnej závierke posudzujú z hľadiska ich významnosti. Informácia sa po
važuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie 
v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. Hranicu 
významnosti si určuje účtovná jednotka sama, napríklad ako percento z celkovej hod
noty majetku. Ak je napríklad hodnota súdneho sporu 0,005 % z hodnoty majetku, je 
vykazovanie v poznámkach bezpredmetné. Ak by však predpokladaná hodnota súdneho 
sporu bola vo výške 10 % z celkovej hodnoty majetku, tak je to významná suma na to, 
aby sa v poznámke neuviedla.
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V účtovnej jednotke teda platí, že: MAJETOK + INÉ AKTÍVA = AKTÍVA

MAJETOK AKTÍVAINÉ AKTÍVA

dá sa OCENIŤ nedajú sa OCENIŤ

uvádza sa 
v SÚVAHE

uvádza sa 
v POZNÁMKACH

Schéma 2.1 Aktíva v účtovnej jednotke

Majetok a iné aktíva spolu tvoria aktíva účtovnej jednotky, ktoré účtovnej jednotke 
vznikli z minulých udalostí a v budúcnosti budú viesť k zvýšeniu jej ekonomických úžit
kov. Rozdiel medzi majetkom a inými aktívami je v jednoznačnosti jeho ocenenia. Kým 
majetok vie účtovná jednotka oceniť, v prípade iných aktív to tak nie je. Ale aj štruktúra 
majetku môže byť v každej účtovnej jednotke rôzna, jednotlivé položky majetku môžu 
mať nielen odlišný spôsob oceňovania, ale aj iný účel využitia a sú s nimi spojené rôz
ne riziká.

2.2.2 Štruktúra majetku

Majetok sa v účtovnej jednotke môže triediť z rôznych hľadísk, podľa toho, na aký 
účel sa má toto triedenie použiť. Využívajú sa napríklad tieto kritériá na členenie majet
ku: podľa spôsobu pôsobenia v prevádzkovom cykle, podľa charakteru a podľa časového hľa-
diska.

Účtovná jednotka obstaráva majetok, aby prostredníctvom neho vykonávala svoju 
činnosť. Majetok v prevádzkovom cykle účtovnej jednotky pôsobí ako:
 • obežný majetok, ktorý v účtovnej jednotke zostáva po dobu trvania prevádzkového 

cyklu; príkladom sú suroviny či polovýrobky, ktoré vznikajú v rámci výrobného pro
cesu, hotové výrobky určené na predaj, pohľadávky, ktoré účtovná jednotka nado
budne za predané výrobky, peňažné prostriedky, ktoré účtovná jednotka získa inka
sovaním pohľadávok, resp. predajom výrobkov v hotovosti;

 • neobežný majetok, ktorý v účtovnej jednotke zostáva dlhšie, ako trvá výrobný cyklus; 
príkladom sú výrobné haly, stroje alebo nástroje, pomocou ktorých sa výrobná čin
nosť uskutočňuje.

Podľa charakteru sa majetok účtovnej jednotky člení na:
 • nehmotný majetok, ktorý má nehmotnú povahu, ako napríklad softvér na vedenie úč

tovníctva, právo na výrobu výrobkov alebo obchodná značka;



3 NÁKLADY A VÝNOSY

Obsahom kapitoly je finančná výkonnosť účtovnej jednotky, jej význam, faktory, 
ktoré ju ovplyvňujú. Postupne sa definujú základné pojmy ako náklady, výnosy, výsle
dok hospodárenia. Charakterizuje sa obsah, klasifikácia a vykazovanie nákladov a výno
sov v účtovnej závierke.

3.1 Finančná výkonnosť účtovnej jednotky
Na správny výpočet jednotlivých ukazovateľov je dôležité poznať význam jednotli

vých položiek, aby sa mohli správne interpretovať a využiť pri finančnej analýze. Kým 
predchádzajúcu kapitolu sme venovali podrobnej charakteristike majetku a zdrojov ma
jetku vrátane vlastného imania, v tejto kapitole sa budeme venovať nákladom, výnosom 
a výsledku hospodárenia, ktoré sú súčasťou ukazovateľov rentability. Na výpočet jednot
livých ukazovateľov je nutné poznať, či sa ako výsledok hospodárenia použije účtovný 
výsledok hospodárenia, alebo výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov.

V rámci prevádzkového cyklu účtovnej jednotky dochádza nielen k zmene majetku 
z jednej formy na inú (spotreba materiálu na výrobu výrobkov, ktoré sa následne preda
jú a za predané výroky účtovná jednotka získa peňažné prostriedky), ale v dôsledku toho 
môžu vzniknúť účtovnej jednotke aj náklady a výnosy. Porovnaním výnosov a nákla
dov za určité obdobie každá účtovná jednotka zisťuje nielen to, ako bola úspešná v da
nom období, ale zároveň môže porovnať a analyzovať dosiahnutý výsledok hospodárenia 
s predchádzajúcimi obdobiami (v čase), resp. porovnávať ho s ostatnými účtovnými jed
notkami pôsobiacimi v tom istom odvetví hospodárstva (v priestore). Porovnávanie sa 
uskutočňuje v rámci finančnej analýzy, ktorej úlohou je nielen identifikovať silné a slabé 
stránky, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom, ale aj poskytovať informácie 
potrebné na rozhodovanie o použití zisku alebo o vysporiadaní straty.

Ukazovatele finančnej analýzy, ktoré sú založené na využívaní výsledku hospodáre
nia, predovšetkým zisku, sa označujú ako ukazovatele ziskovosti, resp. ukazovatele 
rentability, ktoré vyjadrujú schopnosť účtovnej jednotky získať nové zdroje pomocou 
vloženého kapitálu. Ukazovatele ziskovosti môžu byť rôzne, sú založené na pomere zisku 
a niektorej konkrétnej zložky. Rentabilita majetku sa určuje ako pomer zisku a majetku 
a vyjadruje, ako sa využíva majetok vložený do podnikania. Rentabilita vlastného imania 
sa určuje ako pomer zisku a vlastného imania a vyjadruje, ako sa využíva vlastný kapitál. 
Rentabilita tržieb sa určuje ako pomer zisku a tržieb.
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3.2 Náklady
Náklady sú jedným z dôležitých ekonomických a účtovných pojmov. Náklady sú 

v každej účtovnej jednotke spojené takmer so všetkými činnosťami, ktoré účtovná jed
notka vykonáva, pričom sa snaží o to, aby boli čo najnižšie, samozrejme, pri zachova
ní jej schopnosti splniť stanovené ciele. Ak účtovná jednotka správne identifikuje dô
vod, miesto vzniku nákladu, má väčšiu možnosť ho svojou činnosťou ovplyvniť a riadiť.

Význam a dôležitosť nákladov pri riadení účtovnej jednotky podčiarkuje aj to, že 
v rámci bežného účtovníctva sa vedie aj nákladové účtovníctvo, ktorého súčasťou (Tum
pach, 2008) je určenie toho, prečo náklady vznikli, či nie je možné ich znížiť, a toho, ako 
sa tieto náklady podieľajú na hodnote niektorých zásob v súvahe a nielen určenie mies
ta vzniku nákladov, správne ocenenie nákladov, priradenie nákladov k správnemu obdo
biu, priradenie nákladov k jednotlivým výkonom účtovnej jednotky.

3.2.1 Vymedzenie, obsah a klasifikácia nákladov

Náklady v účtovnej jednotke vznikajú v súvislosti s výkonmi, ktoré realizuje v dôsled
ku svojej činnosti. Definícia nákladu v Slovenskej republike vyplýva zo zákona o účtov
níctve (§ 2 ods. 4), v zmysle ktorého sa nákladom rozumie zníženie ekonomických úžit-
kov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Náklady v účtovnej 
jednotke tak predstavujú vynaloženie ekonomických zdrojov, ktoré sú vyjadrené v pe
ňažnom vyjadrení. Náklady sa môžu prejaviť ako napríklad spotreba elektrickej ener
gie vo výrobnom procese alebo spotreba materiálu pri výrobe výrobkov, ale aj priznaná 
mzda zamestnancov, dane z príjmu, poskytnuté dary či manká, resp. škody na majetku.

K zníženiu ekonomických úžitkov môže v  účtovnej jednotke dôjsť nasledujúcimi 
spôsobmi:
 • priamym znížením peňažných prostriedkov, kde sa vznik nákladu prejaví (napr. uhra

denie služby priamo v hotovosti alebo zaplatenie poistenia majetku);
 • znížením iného majetku, ako sú peňažné prostriedky, kde sa vznik nákladu prejaví ako 

úbytok majetku, ako napríklad spotreba materiálu priamo vo výrobe; alebo úbytok 
hodnoty majetku;

 • vznikom záväzku, kde sa vznik nákladu prejaví ako povinnosť účtovnej jednotky vo 
forme záväzku, ako napríklad spotreba elektrickej energie.

Každý náklad, ktorý vznikne v účtovnej jednotke v priebehu účtovného obdobia, 
vznikne z  jedného z uvedených dôvodov. Náklad tak predstavuje zníženie ekonomic
kých úžitkov, zníženie bohatstva účtovnej jednotky, ktoré je vyjadrené znížením vlast
ného imania.
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Vznik NÁKLADU zníženie majetku (iného ako peňažné prostriedky)

zníženie peňažných prostriedkov

vznik záväzku

Schéma 3.1 Vznik nákladu

3.2.2 Členenie nákladov

Pre potreby riadenia je možné náklady členiť z rôznych hľadísk, v závislosti od toho, 
na aký účel sa náklady budú analyzovať. Medzi najbežnejšie členenie nákladov, ktoré sa 
využíva v rámci finančnej analýzy, patrí: druhové členenie nákladov, účelové členenie ná-
kladov, členenie nákladov podľa miesta vzniku a zodpovednosti, kalkulačné členenie nákla-
dov, členenie nákladov pre potreby zostavenia účtovnej závierky.

Druhové členenie nákladov, ktoré sa tradične uplatňovalo predovšetkým v kontinen
tálnej Európe, vyjadruje prvotnú formu nákladov, teda ako sa prejavia náklady, keď sa 
prvýkrát zobrazia v účtovníctve. Medzi základné nákladové druhy patria:
 • spotreba materiálu, ktoré sa prejavia ako spotreba základného materiálu, surovín, po

mocných látok vo výrobe;
 • spotreba neskladovateľných dodávok, ktoré sa prejavuje ako spotreba elektrickej ener

gie, vody;
 • spotreba prác a služieb, predstavujúcich náklady na prepravné, nájomné, opravy, služ

by vynaložené na udržiavanie majetku a pod.;
 • mzdové a  ostatné osobné náklady, ktoré vznikajú ako odmena za vykonanú prácu 

a ktorých súčasťou sú aj náklady na sociálne a  zdravotné poistenie zamestnancov, 
ktoré uhrádza zamestnávateľ;

 • odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktoré pred
stavujú v peniazoch vyjadrené opotrebenie majetku;

 • finančné náklady, ktorých súčasťou sú napríklad poplatky za vedenie účtu v banke, 
ale aj poplatky za poskytnuté úvery, úroky alebo kurzové rozdiely.

Účelové členenie nákladov sa uplatňuje v anglosaských krajinách, ale v poslednom čase 
sa umožňuje takéto členenie aj v kontinentálnej Európe, ako je to napríklad v Poľsku 
alebo v Českej republike. Podľa tohto členenia rozlišujeme jednotlivé okruhy činností:
 • správa, ktorej súčasťou je riadenie spoločnosti od manažovania jednotlivých činností 

cez zabezpečenie činnosti finančného oddelenia až po správu majetku;
 • odbyt, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje predaj výrobkov, a tak získavanie pro

striedkov na rozvoj ďalších činností podniku;


