
 

 
 

Informácia k prevodu účtovných záznamov do elektronickej podoby 
 
 

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a súvisiacich predpisov, odbor daňovej metodiky vydáva informáciu 
k prevodu účtovných záznamov z listinnej do elektronickej podoby. 
 
Účtovný záznam je definovaný v § 4 ods. 5 zákona o účtovníctve ako údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa 
predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Každú informáciu týkajúcu sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu 
jeho vedenia je účtovná jednotka povinná zaznamenávať len účtovnými záznamami. Podľa § 4 ods. 6 zákona 
o účtovníctve sú účtovnými záznamami najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, 
inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka a výročná správa. Súhrn všetkých účtovných záznamov tvorí účtovnú 
dokumentáciu účtovnej jednotky (§ 31 ods. 1 zákona o účtovníctve). 
 
Účtovná dokumentácia, a to jej formy, prevod, prenos, oprava,  ako aj povinnosti účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou 
dokumentáciou, je obsahom siedmej časti zákona o účtovníctve (§ 31 až 37). Ustanovenie § 31 ods. 2 zákona 
o účtovníctve upravuje dve formy účtovného záznamu, a to písomnú formu a technickú formu, pričom obidve formy sú 
rovnocenné. Za písomnú formu účtovného záznamu sa považuje účtovný záznam vykonaný rukopisom, písacím 
strojom, tlačiarenskými alebo reprografickými technikami, alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej 
techniky, ktorého obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Účtovný záznam v technickej forme je účtovný záznam vykonaný 
elektronickým, optickým alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje jeho prevedenie do písomnej formy. 
 
Prevod účtovného záznamu z jednej formy do druhej formy je možný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o účtovníctve.  
V tomto prípade je účtovná jednotka povinná zabezpečiť, aby obsah účtovného záznamu v novej forme bol zhodný  
s obsahom účtovného záznamu v pôvodnej forme. Táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak účtovná jednotka 
predloží účtovný záznam v pôvodnej aj novej forme a ich obsah je zhodný alebo to preukáže iným spôsobom, 
ktorý nespochybní žiadna z osôb, ktoré s prevedeným záznamom pracujú, tzn. účtovná jednotka podmienku zhodnosti 
iným spôsobom dodrží, ak zhodnosť záznamov nespochybní nielen obchodný partner, ale ani ostatné osoby, ktoré 
s uvedeným záznamom pracujú, napr. daňové orgány. Zákon o účtovníctve taxatívne nevymedzuje  spôsob preukázania 
zhody účtovných záznamov, ustanovuje ako jednu z možností predložiť účtovný záznam v pôvodnej aj novej forme, 
a tak preukázať, že ich obsah je zhodný. Ďalšou možnosťou dodržania zhodnosti účtovných záznamov iným spôsobom 
môže byť prevedenie z pôvodnej do novej formy prostredníctvom zaručenej konverzie, definovanej v § 35 až 39 zákona 
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Gov“).  
 
V zmysle § 35 ods. 1 zákona o e-Gov je konverzia postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný 
obsah pôvodného dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu. Konverziu je možné vykonať: 

 z listinnej podoby do elektronickej podoby, 

 z elektronickej podoby do listinnej podoby,  

 z elektronickej podoby do novovzniknutej elektronickej podoby. 
 
Poznámka: 
Keďže časť účtovnej dokumentácie je v listinnej podobe, účtovné jednotky v súvislosti so zvyšujúcou sa elektronizáciou, majú zámer 
previesť účtovné záznamy v listinnej podobe do elektronickej podoby. Uvedené usmernenie sa zaoberá prevodom dokumentov 
z listinnej do elektronickej podoby.  

 
Zaručenou konverziou je špecifický typ konverzie, ktorý zachováva právne účinky pôvodného dokumentu, pričom 
dokument vytvorený zaručenou konverziou potvrdzuje, že novovzniknutý dokument obsahuje identické údaje ako 
pôvodný dokument. Podľa § 35 ods. 3 zákona o e-Gov je osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu:  

 orgán verejnej moci, advokát a notár,  

 poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta 
(Slovenská pošta, a. s.), 

 patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny, 

 právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia 
pohľadávok verejného sektora podľa zákona č 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa 
pohľadávok, ktoré podľa cit. zákona nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa cit. zákona konsoliduje.  

Pôvodný ako aj novovzniknutý dokument nezostáva u osoby oprávnenej vykonávať zaručenú konverziu, ale zostáva 
v dispozícii žiadateľa. 
 
Formáty elektronických dokumentov na účely zaručenej konverzie a spôsob ich vytvárania upravuje § 3  Vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii (ďalej len „Vyhláška MF SR  
č. 275/2014 Z. z.).1 Oprávnená osoba transformuje pôvodný dokument v listinnej podobe na elektronický dokument 
napríklad skenovaním. V prípade, že ide o viac listinných dokumentov, výstupom je jeden elektronický dokument.  
Keďže novovzniknutý dokument má mať rovnaké právne účinky ako pôvodný dokument, je oprávnená osoba povinná 
v súlade s Vyhláškou MF SR č. 275/2014 Z. z. podporovať  vykonanie konverzie do formátu Portable Document Format 
(PDF) vo verzii A-1 (PDF/A-1) a vo verzii A-2 (PDF/A-2), a tak, aby bol novovzniknutý elektronický dokument 
akceptovaný všetkými orgánmi verejnej moci, tzn. aj daňovými orgánmi. Uvedený formát je v súlade s § 57a písm. a) 
a b)  Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy v znení neskorších predpisov. Tento formát je povinný na prijímanie pre orgány verejnej moci a umožňuje prevod 
do elektronickej podoby aj pre viacstránkové dokumenty v grafickej forme, ale aj pri kombinácii textovej a grafickej časti. 
 
Súčasťou každého konvertovaného dokumentu je osvedčovacia doložka, ktorej obsahové a formálne náležitosti sú 
vymedzené v § 37 zákona o e-Gov. Osvedčovacia doložka obsahuje popis bezpečnostných prvkov, ktoré obsahoval 
pôvodný dokument, a nový dokument je opatrený bezpečnostným prvkom podľa zákona o e-Gov, tzn.: 

 ak ide o autorizáciu v listinnej podobe je bezpečnostným prvkom pečiatka, podpis;  

 ak ide o  autorizáciu v elektronickej podobe je bezpečnostným prvkom  kvalifikovaný elektronický podpis a 
kvalifikovaná elektronická pečať. Kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovanú  elektronickú pečať definuje 
ako jeden z typov elektronických podpisov a elektronických pečatí  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, pričom zaručujú najvyššiu úroveň bezpečnosti. 

 
Osoba oprávnená vykonávať zaručenú konverziu po naskenovaní dokumentu, vytvorí osvedčovaciu doložku, ktorej 
súčasťou je evidenčné číslo záznamu o konverzii. Následne oprávnená osoba autorizuje spoločne osvedčovaciu 
doložku a novovzniknutý elektronický dokument, čím zabezpečí neoddeliteľné spojenie novovzniknutého dokumentu 
a osvedčovacej doložky. Následne vytvorí záznam  o vykonanej konverzii, ktorý vedie vo vlastnej evidencii. 
 

Uvedený postup prevodu dokumentu z listinnej (písomnej) podoby (formy) do elektronickej podoby (formy) účtovná 
jednotka môže použiť aj na účely archivácie účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe. Týmto bude splnená 
podmienka zhody účtovného záznamu v novej forme s obsahom účtovného záznamu v pôvodnej forme.  
 
Prevod účtovných záznamov z listinnej do elektronickej podoby prostredníctvom zaručenej konverzie predstavuje jeden 
z možných daňovými orgánmi akceptovateľných foriem preukazovania zhodnosti účtovných záznamov. Je však  
na rozhodnutí účtovnej jednotky, akým spôsobom zhodu účtovných záznamov preukáže, pričom  musí byť splnená 
podmienka  ustanovená v § 33 zákona o účtovníctve, a to, že nová elektronická forma účtovného záznamu musí byť 
nespochybniteľná čo do obsahu, musí byť zabezpečená pred zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými 
zásahmi do nej a neoprávneným prístupom k nej. 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                 Odbor daňovej metodiky 
                 Január 2019 

                                                           
1 Podľa § 3 ods. 4 Vyhlášky MF SR č. 275/2014 Z. z. formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej 
konverzie, je možné vytvoriť  
a) prostredníctvom príslušných technických a programových prostriedkov, spravidla s použitím technológie optického 

rozpoznávania znakov (OCR) s následnou optickou kontrolou a validáciou skonvertovaného informačného obsahu v rozsahu 
takého informačného obsahu pôvodného dokumentu alebo jeho časti, ktoré je možné týmto spôsobom zachovať, 

b) manuálnym prepisom pôvodného dokumentu do novovzniknutého dokumentu. 
 
Poznámka: 
Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu je uvedený v prílohe Vyhlášky MF SR č. 275/2014 Z. z. 


