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VPLYV FINAN NEJ KRÍZY NA Ú TOVNÍCTVO 
A ZDA OVANIE PODNIKATE SKÝCH SUBJEKTOV

Abstract: The focus of the paper is on changes caused by global financial and 
economic crisis in the area of accounting and taxation of business accounting entities, 
analysis of proposals for solutions and their consequences. On supranational level, 
there are heated discussions about the consequences of fair value measurement and 
IASB reactions to this new situation. One of the problems is to search for a reliable 
measurement base for the valuation of financial instruments under non-liquid 
market conditions. In the Slovak Republic the focus of the changes in the business 
environment is tax legislation. Their aim is to decrease the tax burden of the citizens 
and improve the cash flow of business entities. 
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Najvyššou zásadou ú tovníctva v trhovej ekonomike je poskytnú  verný a prav-
divý obraz o skuto nostiach, ktoré sú predmetom ú tovníctva a o finan nej situácii 
ú tovnej jednotky. Zásada verného a pravdivého zobrazenia skuto ností („true and fair 
view“) je všeobecne uznávanou ú tovnou zásadou rešpektovanou jurisdikciami jed-
notlivých krajín, ako aj všetkými formami medzinárodnej harmonizácie. Uplat ovanie
zásady verného a pravdivého zobrazenia skuto ností vyžaduje, aby manažment ú tov-
nej jednotky aplikoval takú bilan nú (ú tovnú) politiku, ktorá zabezpe í súlad ú tovnej
závierky s právnymi požiadavkami alebo s požiadavkami ú tovných štandardov.

Najdôležitejším nástrojom ú tovnej politiky je oce ovanie. V tejto oblasti je 
ve ká variabilita v princípoch, metódach a oce ovacích veli inách. Od toho, ktorý 
z možných spôsobov ocenenia majetku a záväzkov ú tovná jednotka použije, závisí 
obsah a vypovedacia schopnos  všetkých základných finan ných veli ín, o znamená, 
že od nich závisí nielen pe ažné vyjadrenie individuálneho majetku alebo záväzku, ale 
tým aj celková výška majetku a záväzkov a následne aj výška vlastného imania.

Globálne dosahy finan nej krízy na ú tovníctvo podnikate ov

V rámci uplat ovania Medzinárodných štandardov finan ného vykazovania ( a-
lej len „IFRS“) pri zostavovaní ú tovnej závierky môžu ú tovné jednotky vychádza
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z oce ovacej základne založenej na historických nákladoch, ktorá sa uplat uje aj 
v rámci národnej právnej úpravy. Táto oce ovacia základ a ale neodráža skuto nú
sú asnú finan nú situáciu ú tovnej jednotky. Preto IFRS umožnili použitie oce ova-
cej základne založenej na objektívnej (reálnej) hodnote (fair value). Reálna hodnota 
predstavuje sumu, za ktorú by bol majetok vymenený alebo záväzok vyrovnaný v ne-
závislej transakcii medzi dvoma informovanými, dobrovo ne súhlasiacimi stranami.

Uplynulé obdobie bolo charakteristické príklonom medzinárodných regula ných
orgánov v EÚ aj v USA k ú tovníctvu na báze reálnych cien a odklonom od ú tov-
níctva na báze historických cien. Odborná diskusia o tom, ktorú oce ovaciu metódu 
použi  ako vhodnejšiu, stavia proti sebe dva princípy – relevantnos  a spo ahlivos .
Zástancovia ú tovníctva na báze objektívnej hodnoty upozor ujú, že výkazy ú tov-
nej závierky stojace na princípe historických cien nie sú relevantné, lebo neposky-
tujú informácie o sú asných cenách. Odporcovia zasa argumentujú tým, že výkazy 
stojace na princípe spravodlivej ceny nie sú spo ahlivé, lebo nevychádzajú z reálne 
uskuto nených transakcií. 

V medzinárodných odborných kruhoch nikdy neexistoval jednozna ný súhlas 
s niektorou z uvedených metód oce ovania a finan ná kríza môže smerovanie disku-
sie o vhodnosti jednej alebo druhej metódy zásadne ovplyvni . V ase krízy nastala 
prudká volatilita cien, ktorá pri prece ovaní na reálnu hodnotu po as boomu pomá-
ha nafukova  bublinu, po as krízy roztá a špirálu strát. Ke  sa finan né inštitúcie 
dostali do problémov, museli rýchlo predáva  aktíva v snahe zabezpe i  hotovos
a roz krútili špirálu poklesu cien. Tá nútila prece ova  a vykazova  straty aj banky, 
ktoré sa aktív vo výpredaji nepotrebovali zbavi . [8] Preto prišli návrhy na nahrade-
nie mark-to-market oce ovania (fair value) modelom mark-to-make-believe, ktorý by 
umožnil v špecifických prípadoch vykazova  cenu aktív pod a interných odhadov.

V súvislosti s finan nou krízou tak dochádza k revízii používania oce ovania
pomocou reálnych hodnôt. Spojené štáty americké sa ako prvé za ali zaobera
spo ahlivos ou oce ovacej veli iny – reálnej hodnoty a transparentnos ou jej ur o-
vania v ase, ke  v mnohých prípadoch neexistuje aktívny trh. 

Následne sa táto téma v apríli 2009 stala predmetom diskusií predstavite ov
G 201, ktorú tvoria zástupcovia devätnástich najvä ších ekonomík sveta a Európskej 
úniie. Zástupcovia G 20 sa na summite v Londýne zaoberali možnými východis-
kami zo sú asnej globálnej krízy. Pozornos  bola sústredená aj na prehodnotenie 
reálnej hodnoty ako vhodnej oce ovacej veli iny. Hlavnou myšlienkou bola výzva 

1 Skupina 20 (Group 20 – G 20) vznikla formálne v nemeckom Kolíne d a 26. septembra 1999. Cie om
tejto skupiny od jej vzniku bola spolupráca pri koordinácii prístupov v oblasti medzinárodných menovo-
finan ných vz ahov. Skupina 20 je zložená zo Skupiny 7 (G 7 – USA, Japonsko, SRN, VB, Francúzsko, 
Kanada a Taliansko) plus 12 štátov, ktoré majú silné postavenie vo svetovej ekonomike (Argentína, 
Austrália, Brazília, ína, India, Indonézia, Južná Afrika, Južná Kórea, Mexiko, RF, Saudská Arábia 
a Turecko). Okrem týchto štátov na rokovaniach Skupiny 20 sa zú ast ujú: EÚ – predsedajúca krajina, 
Výkonný riadite  MMF, Prezident Svetovej banky vrátane predsedov výborov (Medzinárodného meno-
vo-finan ného výboru – IMFC a Rozvojového výboru – DC).
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na oce ovanie finan ných nástrojov pod a toho, i má investor záujem drža  tento 
nástroj do splatnosti alebo ide o finan ný nástroj na predaj, resp. obchodovanie. Ak 
je investorov zámer drža  finan ný nástroj do splatnosti alebo na dlhšiu dobu, malo 
by to vies  k opusteniu prece ovania na reálnu hodnotu. Prvoradým záujmom je 
chráni  proti výkyvom, ktoré na trhu vznikajú, pretože práve táto skuto nos  bola 
ter om mnohých kritík. G 20 vyzvala Radu pre medzinárodné ú tovné štandardy 
(IASB) a Radu pre štandardy finan ného ú tovníctva v USA (FASB), aby o najskôr 
za ali spolupracova  s regula nými orgánmi a orgánmi doh adu s cie om zlepši
ú tovné štandardy pre oce ovanie, a tým dosiahnu  jednotný súbor vysokokvalit-
ných globálnych ú tovných štandardov, ktoré by obsahovali zvýšené požiadavky 
v tejto oblasti.

Iniciatívy IASB reagujúce na finan nú krízu sú zakomponované do jej najbliž-
ších projektov. Je potrebné poukáza  na skuto nos , že pripravované zmeny nie 
sú také, ktoré by výrazne menili ideové smerovanie doterajšieho vývoja. V tejto 
súvislosti je významnou iniciatívou na rok 2009 vydanie pracovných návrhov no-
vého štandardu, ktorý by mal výrazne zjednoduši  ú tovanie finan ných nástrojov 
a sú asne zblíži  požiadavky IFRS a amerických všeobecne uznávaných ú tovných
zásad v tejto oblasti. Deklarovanou snahou je zredukova  po et oce ovacích základ-
ní finan ných nástrojov na dve. Do prvej kategórii budú patri  nástroje oce ované na 
báze fair value, do druhej ostatné. Problematickými okruhmi budú ur enie hranice 
medzi týmito skupinami a možnosti reklasifikácie. (Pozri tab. . 1 na s. 385.)

Zmeny v da ovej a ú tovnej legislatíve SR v dôsledku finan nej krízy

Opatrenia v Slovenskej republike, ktorých cie om je eliminova  dôsledky finan-
nej a hospodárskej krízy, sa sústredili najmä na problematiku dane z príjmov a dane 

z pridanej hodnoty (DPH). Zmeny nastali najmä v týchto oblastiach:
− zvýšenie nezdanite ných astí základu dane z príjmov (osobitne pre roky 

2009 a 2010),
− zavedenie zamestnaneckej prémie,
− zjednodušenie preukazovania vybraných da ovo uznate ných nákladov

(napr. pohonných látok),
− umožnenie da ovej evidencie,
− zvýšenie vstupnej ceny pre da ovo odpisovaný majetok a zavedenie možnos-

ti komponentného odpisovania,
− zavedenie možnosti skupinovej registrácie DPH,
− urýchlenie vrátenia nadmerného odpo tu DPH,
− zavedenie tuzemského sektorového samozdanenia pri vybraných komoditách.
Základným da ovým opatrením, ktoré zníži da ové za aženie, je zvýšenie

nezdanite nej asti základu dane (N ZD). Nezdanite ná as  na da ovníka sa 
v rokoch 2009 a 2010 vypo íta ako 22,5-násobok životného minima platného 
k 1. 1. príslušného roka. V roku 2009 bude nezdanite ná as  vo výške 4 025,70 eur
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Tab. . 1
asový harmonogram vydávania pracovných návrhov

nového štandardu nahrádzajúceho IAS 39

Pracovný ná-
vrh IASB  Hlavné body obsahu Predpokladaný termín

zverejnenia

Klasifikácia
a ocenenie
finan ných
nástrojov

• Zníženie po tu klasifika ných a oce ovacích
modelov na dva, a to amortizovaná cena a reál-
na hodnota.
• Finan né nástroje so základnými úverovými 
znakmi a nástroje spravované na tzv. princípe 
zmluvného výnosu (t. j. na výnos z držby, nie 
z predaja) sa budú oce ova  amortizovanou 
cenou, všetky ostatné sa budú oce ova  reálnou 
hodnotou.
• Následné presuny medzi týmito kategóriami 
nebudú možné.
• Pre finan né nástroje oce ované amortizova-
nou hodnotou nebudú plati  žiadne tzv. tainting 
rules, pod a ktorých ú tovná jednotka musela 
z kategórie finan ných nástrojov držaných do 
splatnosti vyradi  všetky finan né aktíva pred-
stavujúce vä šiu než nevýznamnú as  tohto 
portfólia.
• Zachová sa možnos  oceni  pri prvotnom zaú-
tovaní akýko vek nástroj reálnou hodnotou.

• Pri niektorých finan ných nástrojoch (naprí-
klad kapitálových, ktoré nie sú ur ené na obcho-
dovanie) bude možné vykazova  zmeny reálnej 
hodnoty v súhrnnom výsledku hospodárenia, 
„recyklovanie“ (t. j. pri predaji prevedenie do 
výsledku hospodárenia) nebude možné, testova-
nie zníženia hodnoty sa nebude vyžadova .
• O prechodných ustanoveniach a dôsledkoch 
na vložené deriváty bude IASB ešte diskutova .

• Pracovný návrh v júli 2009.
• Kone né znenie v októbri 
2009.
• Bude sa da  použi  (nepo-
vinne) už pri ú tovnej závierke 
za rok 2009.

Zníženie
hodnoty
finan ných aktív

• Sú asný model posudzovania zníženia hod-
noty na základe vzniknutej straty by sa mohol 
nahradi  iným modelom, napríklad založeným
na o akávanej strate.

• Pripomienky do konca júna 
2009.
• Pracovný návrh v októbri 
2009.
• Kone né znenie v roku 
2010.

Zabezpe ovacie
ú tovníctvo

• Touto problematikou sa bude IASB zaobera
po dokon ení predchádzajúcich bodov.

• Pracovný návrh koncom 
roku 2009.
• Kone né znenie v roku 
2010.

Prame : Ernst & Young IFRS outlook Jún 2009.
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(121 278 Sk). Túto sumu si môže uplatni  da ovník s príjmom do výšky 86-násobku 
životného minima, t. j. 15 387,12 eur (463 540 Sk). Zmeny nastali aj pri uplat ovaní
nezdanite nej asti na manželku (manžela).

alším opatrením je zavedenie zamestnaneckej prémie (ZP). Týka sa zamest-
nancov, ktorí patria do nízkopríjmových skupín a nemôžu si z dôvodu nízkeho príj-
mu uplatni  celú nezdanite nú as . Ide o formu negatívnej dane, ktorú dostávajú 
zamestnanci s príjmom zo závislej innosti na území SR, ktorý presiahol 6-násobok 
minimálnej mzdy a tieto príjmy poberali aspo  6 kalendárnych mesiacov. Nižšie 
uvedený graf zobrazuje zmenu príjmov z dôvodu zavedenia zamestnaneckej prémie 
a zmeny nezdanite nej asti základu dane. 

Obr. . 1

Prame : Ministerstvo financií SR.

Od roku 2009 možno pohonné látky okrem preukázate nej výšky v závislosti od 
po tu najazdených kilometrov uplatni  aj v paušálnej výške 80 %. Rovnako bola pre 
podnikate ov sp ajúcich zákonom stanovené kritériá zavedená zjednodušená mož-
nos  preukazovania výdavkov dosiahnutých na zabezpe enie a udržanie príjmov, 
a to formou da ovej evidencie. Porovnanie vybraných parametrov da ovej evidencie 
s inými možnos ami preukazovania výdavkov pre malých a stredných podnikate ov
uvádza tabu ka . 2.
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Tab. . 2
Porovnanie jednoduchého ú tovníctva, da ovej evidencie a paušálnych výdavkov

Jednoduché
ú tovníctvo

Da ová
evidencia

Paušálne
výdavky

Vymedzenie subjektu
maximálna
výška príjmov

nie je stanovená 170 000 eur
nie je stanovená

(nepriamo vyplýva
z obratu na DPH)

možnos  zamestnáva
zamestnancov áno nie áno

možnos
by  platite om DPH áno áno nie

Právna úprava zákonom 
o ú tovníctve áno nie nie

Právna úprava da ový-
mi zákonmi áno áno áno

Da ové výdavky preukázate né preukázate né paušálne 40 %,
resp. 60 % príjmov

Ú tovné knihy/evidencia

pe ažný denník,
kniha poh adávok,

kniha záväzkov,
pomocné knihy

evidencia o príjmoch 
a da ových výdavkoch 

v asovom slede,
evidencia o hmotnom 

a nehmotnom majetku, 
o zásobách

a poh adávkach

evidencia o príjmoch
v asovom slede,

o zásobách
a o poh adávkach

Povinnosti
otvára  a uzatvára
ú tovné knihy

áno nie nie

vy íslova  kurzové 
rozdiely áno nie nie

vykonáva  inventari-
záciu áno nie nie

zostavova  ú tovnú
závierku áno nie nie

archivova  ú tovnú
dokumentáciu áno áno áno

Legislatívne sankcie zákon o ú tovníctve,
da ové zákony da ové zákony da ové zákony

Prame : vlastné spracovanie.

Z možností, ktoré legislatíva umož uje malým a stredným podnikate om, je 
da ová evidencia porovnate ná najmä s jednoduchým ú tovníctvom. V obidvoch 
prípadoch ide o preukazovanie skuto ných da ových výdavkov. Napriek zjedno-
dušeniu nebude praktický dosah významný. Da ovníci sú pri da ovej evidencii 
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oslobodení najmä od povinností, z ktorých zna nú as  vykonávajú ú tovné softvé-
ry automaticky (zostavenie ú tovnej závierky, otváranie a uzatváranie ú tovných
kníh, odstránenie triedenia výdavkov). Používanie da ovej evidencie ale na alej
predpokladá schopnos  správne identifikova  da ovú uznate nos  výdavkov, teda 
dôkladnú znalos  da ovej legislatívy. V prípade, že sa da ovú evidenciu rozhodne 
vies  platite  DPH, musí okrem požiadaviek kladených zákonom o dani z príjmov 
dodržiava  aj povinnosti uvedené v §70 zákona o dani z pridanej hodnoty. 

Zavedené opatrenie bude vhodné najmä pre malú skupinu da ovníkov vykoná-
vajúcich podnikate skú alebo inú samostatnú zárobkovú innos , ktorí majú nízky 
obrat, malý po et ú tovných dokladov, nikoho nezamestnávajú, spravidla nie sú 
platite mi DPH a zárove  sa im neopláca uplat ova  výdavky v paušálnej výške. 

Novelizáciou alších ustanovení zákona o dani z príjmov prišla vláda s ná-
vrhom, pod a ktorého sa zvýši vstupná cena odpisovaného hmotného majetku 
z pôvodných 996 eur (30 000 Sk) na 1 700 eur (51 214 Sk). Pri dlhodobom ne-
hmotnom majetku došlo k zvýšeniu sumy z 1 660 eur (50 0000 Sk) na 2 400 eur 
(72 302 Sk). Pre podnikate ov to znamená, že si budú môc  uplatni  do da ových
nákladov vyšší jednorazový odpis majetku.

Pri odpisoch hmotného majetku dochádza aj k presunutiu niektorých druhov 
hmotného majetku do nižších odpisových skupín. Napríklad z 2. odpisovej skupiny 
boli do prvej presunuté prístroje na meranie a váženie, stroje pre potravinárov, tex-
tilný a odevný priemysel, a z 3. skupiny do 2. skupiny boli preradené zdvíhacie ma-
nipula né zariadenia. Novinkou je zavedenie tzv. komponentného odpisovania. To 
znamená, že bude možné v kratšom režime odpisova  jednotlivé oddelite né sú asti
hmotného majetku, ako napríklad rozvody po íta ovej siete, vý ahy i klimatizáciu 
oddelene od budov. 

V oblasti DPH sa od 1. 1. 2009 znížila výška obratu na ú ely povinnej registrácie 
za platite a DPH na 35 000 eur (1 054 410 Sk) z pôvodnej výšky 1 500 000 Sk, ktorá 
platila do konca roku 2008. Od 1. 7. 2009 došlo k opätovnému zvýšeniu tejto hranice 
na 49 790 eur (1 499 974 Sk). Na zhoršenie finan nej situácie podnikate ov reaguje zá-
kon o DPH aj skrátením lehoty na vrátenie nadmerných odpo tov zo 60 na 30 dní. Toto 
opatrenie sa však týka iba mesa ných platite ov DPH, ktorí nemajú nedoplatky vo i
da ovým úradom, colným úradom, Sociálnej pois ovni a zdravotným pois ovniam.

alším opatrením je zavedenie možnosti skupinovej registrácie na ú ely uplat-
ovania DPH (platné od 1. 1. 2010). lenovia zaregistrovanej da ovej skupiny sa 

budú považova  za jednu zdanite nú osobu navonok vystupujúcu pod jedným pri-
deleným identifika ným íslom pre túto da . Registrácia skupiny okrem zjednodu-
šenia uplat ovania dane z pridanej hodnoty, i zníženia administratívnych nákladov 
spolo ností, ktoré sú sú as ou skupiny, môže pozitívne ovplyvni  aj pe ažné toky 
týchto spolo ností, nako ko transakcie v rámci skupiny nebudú považované za zda-
nite né transakcie.

V nadväznosti na zmeny v zákone o dani z príjmov je dôležité poznamena , že 
fyzická osoba, ktorá na základe splnených podmienok vedie da ovú evidenciu, nie 
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je ú tovnou jednotku (to znamená, že sa na u nevz ahuje zákon o ú tovníctve, ani 
príslušné opatrenia).

Zákon o ú tovníctve zvýšil doterajší limit príjmov pre ú tovné jednotky, ktoré 
môžu ú tova  v sústave jednoduchého ú tovníctva. Rovnako sa zmäk ili podmien-
ky, kedy musí ma  ú tovná jednotka ú tovnú závierku overenú audítorom. alšou
zmenou je zvýšenie hranice na oslobodenie od povinnosti zostavenia konsolidovanej 
ú tovnej závierky.

Legislatívnou zmenou je aj skuto nos , že sa vypúš a možnos  aktivova zria ovacie 
náklady ako dlhodobý nehmotný majetok. Náklady spojené so zriadením ú tovnej jednot-
ky sa zaú tujú na vecne príslušné ú ty nákladov v prvom ú tovnom období.

Záver

V súvislosti s finan nou krízou prebieha intenzívna diskusia o dôsledkoch 
oce ovania na báze fair value a reakcii IASB na novovzniknutú situáciu. Jedným 
z problémov je h adanie spo ahlivého základu pre ocenenie finan ných nástrojov po 
zmiznutí likvidity trhu. Cie om pripravovaných zmien má by  úprava medzinárod-
ných štandardov finan ného vykazovania tak, aby zmiernili volatilitu vyplývajúcu 
z oce ovania na báze fair value, znížili zložitos  výkazníctva a zvýšili porovnate -
nos  finan ného výkazníctva v globálnom rozsahu. 

V SR sa zmeny týkajúce podnikate ského prostredia sústredili na zmeny v da-
ovej legislatíve, ktorých cie om je najmä iasto né zníženie da ového za aženia

obyvate ov a zlepšenie cash – flow podnikate ských subjektov. Možno konštatova ,
že ide o pozitívne opatrenia, v mnohých prípadoch však s marginálnym dosahom. 
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