
Usmernenie č. 9/DZPaU/2022/MU k povinnosti obchodných spoločností a družstiev 
mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona 

o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2021 
 
 

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie k povinnosti 
obchodných spoločností a družstiev mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona 
o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2021. 
 
1. Obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa  

§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve 
 
Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve upravuje podmienky, po splnení ktorých, musí mať 
obchodná spoločnosť a družstvo riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku 
(ďalej len „účtovná závierka“) overenú audítorom. 
 
V článku VIII zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním 
podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-1, sa zvyšujú podmienky uvedené v § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve s účinnosťou  
od 1.1.2022. Od 1.1.2022 § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve znie nasledovne: 
„Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom 
účtovná jednotka,  

a) ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a  
za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:  

1. celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku 
zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,  

2. čistý obrat presiahol 8 000 000 eur, 
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50,“ 

 
Z prechodného ustanovenia § 39v zákona o účtovníctve vyplýva, že veľkostné podmienky podľa § 19 ods. 1  
písm. a) zákona o účtovníctve ustanovené od 1.1.2022 sa použijú až pre účtovné obdobie, ktoré sa začína  
od 1.1.2022. 
 
Pre účtovné obdobie, ktoré začalo od 1.1.2021, sú určené veľkostné podmienky v § 39u ods. 1 zákona 
o účtovníctve nasledovne:  
a) suma podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu je 3 000 000 eur, 
b) suma podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu je 6 000 000 eur, 
c) počet podľa § 19 ods. 1 písm. a) tretieho bodu je 40. 
 
Prehľad  veľkostných podmienok podľa  § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve, ktoré sú rozhodujúce  
pre stanovenie povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2021 
uvádzame tabuľke č. 1. 
 
Tabuľka č. 1 

Veľkostné podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) Podmienky v znení účinnom  
do 31.12.2020 

Podmienky v znení účinnom 
od 1.1.2021  

Celková suma majetku (hodnota brutto) 2 000 000 eur 3 000 000 eur 

Čistý obrat 4 000 000 eur 6 000 000 eur 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30 40 

 
Pri stanovení, či účtovná jednotka má povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom alebo nie, sa posudzujú 
dve účtovné obdobia (ku dňu ku, ktorému sa zostavuje účtovná závierka a bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie), preto prechodné ustanovenie § 39u ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve upravuje postup  
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pri posudzovaní podmienok na overenie účtovnej závierky audítorom podľa veľkostných podmienok účinných  
od 1.1.2021 (ďalej aj „nové veľkostné podmienky“): 

 podľa § 39u ods. 2 zákona o účtovníctve pre účtovné obdobie, ktoré sa začína 1.1.2020, sa posudzujú 
podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31.12.2020; 

 podľa § 39u ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, 
postupuje podľa § 39u ods. 1 zákona o účtovníctve v hospodárskom roku, ktorý sa začína v priebehu roka 
2021, a postupuje podľa § 39u ods. 2 v hospodárskom roku, ktorý sa začína v priebehu roka 2020.  

 
To znamená pri posudzovaní podmienok na overenie účtovnej závierky audítorom podľa nových veľkostných 
podmienok  je dôležitý začiatok účtovného obdobia, preto je potrebné rozlišovať, či účtovná jednotka uplatňuje 
účtovné obdobie kalendárny rok  alebo účtovné obdobie hospodársky rok.  
 
 
Účtovné obdobie kalendárny rok od 1.1.2021 do 31.12.2021 
Pri posudzovaní podmienok na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárny rok 2021 (zostavenej 
k 31.12.2021) sa v zmysle § 39 u ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve posudzuje splnenie aspoň dvoch z veľkostných 
podmienok nasledovne: 

 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k 31.12.2021), sa posudzujú podmienky v znení účinnom 
od 1.1.2021, t. j. za rok 2021 sa posudzuje splnenie aspoň dvoch z nasledovných podmienok: celkový majetok 
(M) 3 000 000 eur, čistý obrat (ČO) 6 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov (Z) 40; 

 za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (k 31.12.2020) sa posudzujú podmienky v znení účinnom 
do 31.12.2020, t. j. za rok 2020 sa posudzuje splnenie aspoň dvoch z nasledovných podmienok: celkový 
majetok 2 000 000 eur, čistý obrat 4 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30. 

 
Prehľad postupu pri posudzovaní podmienok podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve pre obchodné 
spoločnosti a družstvá, ktorých účtovným obdobím je kalendárny rok, uvádzame v tabuľke č. 2. 
 
Tabuľka č. 2 

Účtovné obdobie (ÚO) ÚZ 
zostavená 
k 

Veľkostné podmienky za posudzované obdobia Ustanovenie  
zákona  
o účtovníctve 

Bežné ÚO*  
 

Bezprostredne 
predchádzajúce ÚO 

1.1.2021-31.12.2021 31.12.2021 2021 
M: 3 000 000 eur 
ČO: 6 000 000 eur 
Z: 40 

2020 
M: 2 000 000 eur 
ČO: 4 000 000 eur 
Z: 30 

§ 39u ods. 1 a 2 
 

* ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k 31.12.2021) 

 
 
Účtovné obdobie – hospodársky rok, ktorý začal v roku 2021 a  skončí v priebehu roka 2022 
V účtovnom období hospodárskeho roka, ktorý začal v roku 2021 a skončí v priebehu roka 2022, sa v zmysle 
§ 39 u ods. 3 zákona o účtovníctve posudzuje splnenie aspoň dvoch z veľkostných podmienok nasledovne: 

 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa posudzujú podmienky v znení účinnom od 1.1.2021,  
t. j. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka počas roka 2022, sa posudzuje splnenie aspoň dvoch 
z nasledovných podmienok: celkový majetok 3 000 000 eur, čistý obrat 6 000 000 eur a priemerný prepočítaný 
počet zamestnancov 40; 

 za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa posudzujú podmienky v znení účinnom do 31.12.2020, 
t. j. za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa posudzuje splnenie aspoň dvoch z nasledovných 
podmienok: celkový majetok 2 000 000 eur, čistý obrat 4 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 30. 

  
Prehľad postupu pri posudzovaní podmienok podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve pre obchodné 
spoločnosti a družstvá, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok začínajúci v roku 2021 a končiaci 
v priebehu roka 2022 (príklad hospodárskeho roka, ktorý trvá od 1.5. do 30.4 nasledujúceho roka) uvádzame 
v tabuľke č. 3. 
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Tabuľka č. 3 
Účtovné obdobie ÚZ zostavená 

k 
Veľkostné podmienky za posudzované obdobia Ustanovenie 

zákona  
o účtovníctve 

Bežné ÚO* 
 

Bezprostredne 
predchádzajúce ÚO 

1.5.2021-30.04.2022 30.04.2022 1.5.2021-30.04.2022 
M :  3 000 000 eur 
ČO: 6 000 000 eur 
Z: 40 

1.5.2020-30.04.2021 
M:   2 000 000 eur 
ČO: 4 000 000 eur 
Z: 30 

§ 39u ods. 3 

* ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

 
 
2. Lehota na overenie účtovnej závierky audítorom a na uloženie správy audítora do registra účtovných 

závierok 
 
Lehota na overenie účtovnej závierky audítorom je ustanovená v § 19 ods. 3 zákona o účtovníctve,  
podľa ktorého účtovná závierka účtovnej jednotky podľa § 19 ods. 1 zákona o účtovníctve musí byť audítorom 
overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. Osobitným predpisom je napríklad § 40 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a 
o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Tieto osobitné 
predpisy sa netýkajú obchodných spoločností a družstiev.   
 
Lehota na uloženie správy audítora do registra účtovných závierok je ustanovená v § 23 ods. 5 zákona 
o účtovníctve, podľa ktorého ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú audítorom v lehote  
podľa § 23 ods. 3 zákona o účtovníctve, ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri 
účtovných závierok dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná 
závierka zostavuje. 
 

 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  
                   Odbor daňovej metodiky  
                   Apríl 2022 


