
1  PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY

Príklad 1/1
Účtovanie peňažných prostriedkov v hotovosti a účtovanie cenín

Účtovná jednotka ÚČTOVNÍK, s. r. o., neplatiteľ DPH, poskytuje školenia z oblasti účtovníctva. 
Na začiatku účtovného obdobia mala na vybraných účtoch majetku a zdrojov majetku tieto začiatočné 
stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

132 Tovar na sklade a v predajniach 6 000,–

211 Pokladnica 7 000,–

221 Bankové účty 14 000,–

331 Zamestnanci 3 000,–

411 Základné imanie 24 000,–

Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 2

Doplňte peňažné sumy, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch nasledujúce účtovné prípady, 
ktoré nastali v účtovnej jednotke ÚČTOVNÍK, s. r. o., v priebehu účtovného obdobia.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v € 
Účtovací predpis

MD D

1. PPD Účtovná jednotka inkasovala tržby za poskytnuté 
služby v hotovosti 1 000,−

2. VPD Nákup 60 ks poštových známok po 1 €/ks (do zásoby) ................

3. IÚD Použitie 40 ks poštových známok zo zásoby na 
ofrankovanie listov 40,−

4. VPD Za telefonické služby účtovná jednotka zaplatila 
v hotovosti 200,−



44 2. kapitola

Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 2

Doplňte text k účtovným prípadom, peňažné sumy, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch 
nasledujúce účtovné prípady, ktoré nastali u podnikateľa v priebehu účtovného obdobia. 

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v € 
Účtovací predpis

MD D

1. IÚD FO – podnikateľ Karol Veľký preradil 
z osobného používania do podnikania:
a) kancelársky nábytok
b) pozemok určený na podnikateľskú činnosť
(ocenené v ........................................................)
(oceňovacia veličina)

2 800,–

25 000,–

2. VPD Úhrada výdavkov súvisiacich s prepisom 
pozemku 66,–

3. VPD Úhrada v hotovosti za prepravu kancelárskeho 
nábytku 52,–

4. IÚD
(PZP)

a) .......................................................................

b) .......................................................................

.................

.................

R I E Š E N I E
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Príklad 3/2
Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku 
darovaním

Účtovná jednotka MK Reality, s. r. o., neplatiteľ DPH, sa zaoberá poskytovaním realitných služieb. 
Na začiatku účtovného obdobia mala na vybraných účtoch majetku a zdrojov majetku tieto začiatočné 
stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

211 Pokladnica 1 380,–

221 Bankové účty 14 340,–

311 Odberatelia 8 920,–

321 Dodávatelia 7 240,–

331 Zamestnanci 2 400,–

411 Základné imanie 15 000,–

Účtovná jednotka MK Reality, s. r. o., používa kalkulačný účet 041 – Obstaranie dlhodobého ne-
hmotného majetku. Účtovná jednotka bude dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie 
ako zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov stanovená hranica alebo 
sa jej rovná, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, považovať za dlhodobý nehmotný majetok.

Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 2

Doplňte text k účtovným prípadom, peňažné sumy, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch 
účtovné prípady, ktoré vznikli v účtovnej jednotke MK Reality, s. r. o., v danom účtovnom období.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v € 
Účtovací predpis

MD D

1. DZ Spoločník účtovnej jednotky bezodplatne poskytol 
spoločnosti počítač a softvér, ktorý nie je súčasťou 
počítača:
a) cena počítača
b) cena softvéru

750,–
630,–

2. IÚD 
(DZ)

Od účtovnej jednotky Bond reality, s. r. o., ktorá nie 
je spoločníkom, bola účtovnej jednotke bezodplatne 
daná (darovaná) licencia na poskytovanie realitných 
služieb 8 000,– 384

3. IÚD
(PZP)

Zaradenie majetku do používania:
a) ..............................................................................
b) ..............................................................................
c) ..............................................................................

................

................

................
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Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 2

Doplňte peňažné sumy, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch účtovné prípady, ktoré vznik-
li v účtovnej jednotke ŠATY, a. s. Účtovná jednotka používa kalkulačné účty. Pri úbytku zásob účtovná 
jednotka používa metódu FIFO.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v €
Účtovací predpis

MD D

1. PFA Faktúra od dodávateľa za materiál, 30 m bavlnenej 
látky po 6 €/m ...............

2. PFA Faktúra od dodávateľa za prepravu bavlnenej látky 30,–

3. PRÍ Prevzatie materiálu na sklad ...............

4.
...........
...........

PFA

Náklady spojené s výrobou šiat (20 ks)
a) spotreba materiálu (50 m látky)
b) náklady za zamestnancov18

c) ostatné náklady (napr. spotreba energie)

290,–
810,–
100,–

5.
............
............

............

Zmena stavu zásob vlastnej výroby:
a)  prevzatie šiat na sklad nedokončenej výroby
b) nedokončené výrobky, ktoré boli na sklade, boli 

dokončené, zmena stavu nedokončenej výroby  
(zo začiatočného stavu)

c)  prevzatie na sklad hotových výrobkov – zmena 
stavu hotových výrobkov, ocenené na základe 
vlastných nákladov

1 200,–

4 500,–

4 500,–

6. IÚD Škoda zistená v sklade výrobkov 1 ks po 150 €/ks ................

R I E Š E N I E

18 Do nákladov sa zahŕňajú aj náklady – povinné odvody za zamestnancov do poisťovní platené zamestnávateľom.
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Úloha 3

Uzavrite účty účtovným spôsobom, vyčíslite výsledok hospodárenia a zaúčtujte ho.

R I E Š E N I E
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Príklad 5/12
Účtovanie pohľadávok a záväzkov z obchodného styku  
– súhrnný príklad riešený

Účtovná jednotka ABA, s. r. o., neplatiteľ DPH, sa zaoberá nákupom a predajom krištáľového skla. 
O zásobách účtuje spôsobom A s použitím kalkulačných účtov, pri úbytku zásob používa metódu 
FIFO. Na začiatku účtovného obdobia mala na vybraných účtoch majetku a zdrojov majetku tieto 
začiatočné stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

132 Tovar na sklade a v predajniach:
a)  krištáľové vázy (2 000 ks po 6 €/ks)
b) dekoratívny porcelán (1 000 ks po 7 €/ks)

12 000,–
7 000,–

211 Pokladnica 1 000,–

221 Bankové účty 10 000,–

411 Základné imanie 30 000,–

Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 2

Doplňte peňažné sumy, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch nasledujúce účtovné prípady, 
ktoré nastali v účtovnej jednotke ABA, s. r. o., v priebehu účtovného obdobia.
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R I E Š E N I E

Príklad 5/25
Účtovanie dane z pridanej hodnoty

Účtovná jednotka ADAM, s. r. o., sa zaoberá poskytovaním poradenstva v oblasti účtovníctva. Nie 
je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Uskutočnila pre účtovnú jednotku EVA, s. r. o., ktorá nie je 
platiteľom dane z pridanej hodnoty, poradenské služby.

Úloha 1

a) Predkontujte a zaúčtujte nasledujúci účtovný prípad v účtovnej jednotke ADAM, s. r. o.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v €
Účtovací predpis

MD D

1. VFA Vystavená faktúra účtovnej jednotke EVA, s. r. o., 
za poradenské služby v oblasti účtovníctva 1 000,–

b) Predkontujte a zaúčtujte nasledujúci účtovný prípad v účtovnej jednotke EVA, s. r. o.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v €
Účtovací predpis

MD D

1. PFA Prijatá faktúra od účtovnej jednotky ADAM, 
s. r. o., za poradenské služby v oblasti účtovníctva 1 000,–
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Príklad 6/5
Účtovanie dlhových cenných papierov určených 
na obchodovanie a držaných do splatnosti

Spoločnosť MOBIL, s. r. o., neplatiteľ DPH, sa zaoberá nákupom a predajom mobilných telefónov. 
Na začiatku účtovného obdobia mala na vybraných účtoch majetku a zdrojov majetku tieto začiatočné 
stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

211 Pokladnica 250,–

221 Bankové účty 9 400,–

311 Odberatelia 1 300,–

321 Dodávatelia 3 220,–

379 Iné záväzky 730,–

411 Základné imanie 7 000,–

Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 2

Doplňte text k účtovným prípadom, peňažné sumy, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch 
účtovné prípady, ktoré vznikli v spoločnosti MOBIL, s. r. o., v danom účtovnom období. 

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v  € 
Účtovací predpis

MD D

1. IÚD Spoločnosť MOBIL, s. r. o., obstarala 
prostredníctvom makléra dlhopis spoločnosti 
MILKA, s. r. o., držaný do splatnosti,  
so splatnosťou do 6 mesiacov 3 000,–

2. VPD Poplatok maklérovi za sprostredkovanie kúpy 
dlhopisu 150,–

3. IÚD Zaradenie dlhopisu spoločnosti MILKA, s. r. o.,  
do majetku v ............... (oceňovacia veličina) ................

4. VBÚ a) Nákup dlhopisov spoločnosti MICA, s. r. o., 
určených na obchodovanie, s dobou splatnosti 
do 1 roka

b) Provízia maklérovi
2 000,–

200,–

5. IÚD Zaradenie dlhopisov spoločnosti MICA, s. r. o., 
do majetku v ............. (oceňovacia veličina) ................

6. IÚD Spoločnosť MOBIL, s. r. o., predala dlhopisy 
spoločnosti MICA, s. r. o. 3 200,–
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Úloha 2

Predkontujte a zaúčtujte nasledujúce účtovné prípady, ktoré v priebehu účtovného obdobia vznikli 
v účtovnej jednotke. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A s použitím kalkulačných účtov.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v €
Účtovací predpis

MD D

1. VFA Vystavená faktúra odberateľovi za predaj 
vlastných výrobkov:
a) cena bez DPH
b) DPH
c) celková suma faktúry

2 000,–
400,–

2 400,–

2. VÝD .............................................................................. 1 000,–

3. IÚD Tvorba rezervy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, na zľavy poskytované 
odberateľom na predané výrobky pred ukončením 
účtovného obdobia 50,–

4. VFA Vystavená faktúra odberateľovi
za poskytnuté služby:
a) cena bez DPH
b) DPH
c) celková suma faktúry

500,–
100,–
600,–

5. ............ Odberateľ reklamuje služby, dodávateľ 
reklamáciu uznáva a vystavuje doklad o oprave:
a) cena bez DPH
b) DPH
c) celková suma 

50,–
10,–
60,–

6. VFA Vystavená faktúra odberateľovi za predaj tovaru:
a) cena bez DPH
b) DPH
c) celková suma faktúry

200,–
40,–

240,–

7. VÝD .............................................................................. 150,–

8. IÚD Prírastok nedokončenej výroby ocenený  
vo vlastných nákladoch 700,–

9.

VÝD
PRÍ

Nedokončené výrobky boli dokončené a prevzaté 
na sklad hotových výrobkov:
a) ..........................................................................
b) ..........................................................................

300,–
400,–

10. IÚD Aktivácia vlastných nákladov vynaložených  
na výrobu dlhodobého hmotného majetku  
vo vlastnej réžii 2 400,–

11. IÚD Pri inventarizácii zásob inventarizačná komisia 
zistila:
a) úbytok nedokončenej výroby do normy 

prirodzených úbytkov
b) prebytok výrobkov

20,–
10,–



VLASTNÉ IMANIE 235

Príklad 8/7
Účtovanie usporiadania účtovnej straty

Spoločnosť MADAM, a. s., mala na začiatku účtovného obdobia na vybraných účtoch majetku a 
zdrojov majetku tieto začiatočné stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

021 Stavby 25 000,–

081 Oprávky k stavbám 5 000,–

112 Materiál na sklade 4 000,–

211 Pokladnica 2 000,–

221 Bankové účty 18 000,–

251 Majetkové cenné papiere na obchodovanie 2 000,–

353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 10 000,–

321 Dodávatelia 18 000,–

331 Zamestnanci 12 000,–

411 Základné imanie 36 000,–

412 Emisné ážio 6 000,–

413 Ostatné kapitálové fondy 2 000,–

417 Rezervný fond z kapitálových vkladov 2 000,–

421 Zákonný rezervný fond 4 000,–

423 Štatutárne fondy 5 000,–

427 Ostatné fondy 1 000,–

428 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 000,–

431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní .................

Úloha 1

Zostavte súvahu v účtovnej forme.

Úloha 2

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 3

Doplňte peňažné sumy, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch nasledujúce účtovné prípa-
dy, ktoré súvisia s usporiadaním straty.


