
Schvaľovanie účtovnej závierky v rámci jednoosobovej s. r. o. 

Fyzické a právnické osoby, ktorú sú povinné viesť účtovníctvo musia schvaľovať riadnu individuálnu 

účtovnú závierku spôsobom uvedeným pre jednotlivé druhy obchodných spoločností, družstvo, ako 

aj štátne podniky a iné subjekty, ktorým sa to ukladá v zákone. Kapitálové spoločnosti ich schvaľujú 

na valnom zhromaždení a družstvo na členskej schôdzi. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má len jedného spoločníka musí preto tiež  schváliť riadnu 

individuálnu účtovnú závierku. S prihliadnutím na to, že má len jedného spoločníka, zo zákona nemá 

valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 132 Obchodného zákonníka      

vykonáva jediný spoločník. 

Jediný spoločník môže pri svojom rozhodovaní o schválení riadnej účtovnej závierke prizvať aj 

zamestnanca alebo externého pracovníka, ktorý ju spracoval na objasnenie sporných otázok, 

prípadne prizvať ďalších zamestnancov, ktorí môžu podať vysvetlenia k sporným otázkam. Jediný 

spoločník pri rozhodovaní tým, že vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, postupuje obdobne, 

ako by sa konalo valné zhromaždenie. 

  Jediný spoločník svojim rozhodnutím buď schváli riadnu individuálnu účtovnú závierku a vyjadrí to 

v písomnom rozhodnutí, alebo ju neschváli s tým, že svoje výhrady vyjadrí v písomnom rozhodnutí. 

Každé rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúce pôsobnosť valného zhromaždenia musí mať 

písomnú formu a musí byť jediným spoločníkom podpísané.       

Podpis na rozhodnutí jediného spoločníka, ktorým schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku 

nemusí byť úradne osvedčený. Úradné osvedčenie podpisu jediného spoločníka sa vyžaduje len pri 

rozhodovaní v prípadoch podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2 (ide o prípady rozhodovania 

o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie 

konateľa, rozhodovanie o zrušení spoločnosti, alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská 

zmluva pripúšťa, rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku a v prípade zmlúv uzavieraných 

medzi spoločnosťou a jej jediným spoločníkom). 

Spoločník preskúma účtovnú závierku a vyjadrí sa k jej vecnej správnosti. Ak sa domnieva, že riadna 

individuálna účtovná závierka verne a bez pochybností odzrkadľuje stav hospodárenia spoločnosti 

a stav majetku, pohľadávok a záväzkov tak vydá písomné rozhodnutie o jej schválení. Písomné 

rozhodnutie o schválení riadnej účtovnej závierky tvorí prílohu daňového priznania podávaného 

spoločnosťou na príslušný daňový úrad.   

V prípade výhrad voči riadnej individuálnej účtovnej závierke, môže vydať aj písomné rozhodnutie o 

jej neschválení, ktoré musí podpísať s uvedením dátumu jej neschválenia. Spoločnosť môže podať  

 

 

 

 



daňové priznanie, ktorého prílohou je neschválená riadna individuálna účtovná závierka. V takomto 

prípade musí zabezpečiť jej opravu a po oprave doručiť na príslušný daňový úrad.  

Právnické osoby zapísané do obchodného registra sú povinné zakladať oznámenie o schválení riadnej 

individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín vedenej obchodným registrom. Svoju povinnosť 

splnili aj oznámením o neschválení účtovnej závierky.  

S účinnosťou od 1. januára 2014 bol zavedený Register účtovných závierok, do ktorého sa zakladajú 

ročné individuálne účtovné závierky a následne sa rieši aj založenie riadnej účtovnej závierky do 

zbierky listín. Správcom registra je Data Centrum. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má len jediného spoločníka postupuje pri ukladaní 

účtovných závierok rovnako ako ostatné daňové subjekty, ktoré ich musia predkladať.  

 Daňové subjekty neukladajú účtovnú závierku do Registra účtovných závierok priamo. Ak ide 

o subjekty súkromného práva spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, obdobne 

ako iné právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, plnia svoju zákonnú povinnosť uložiť účtovnú 

závierku prostredníctvom  finančnej správy  príslušnými Daňovými úradmi, kde ich zakladajú spolu 

s daňovým priznaním.  

Daňový subjekt splní svoju oznamovaciu povinnosť  aj založením oznámenia o neschválenej účtovnej 

závierke. Následne je povinný oznámiť príslušnému Daňovému úradu jej schválenie do piatich 

pracovných dní od dátumu schválenia.  

V prípade nedostatkov alebo chýbajúcich podkladov Daňový úrad, alebo štátna pokladnica  vyzve 

subjekt na ich odstránenie. Ak daňový subjekt  v lehote neodstráni nedostatky, považujú sa účtovné 

závierky za nedoručené a  za nesplnenie povinnosti daňového subjektu predložiť účtovnú závierku do 

Registra účtovných závierok.  

Riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku aj s príslušnými prílohami môžu subjekty podať 

v elektronickej alebo listinnej podobe. Lehota na jej uloženie je 6 mesiacov od jej zostavenia. Riadna 

konsolidovaná účtovná závierka musí byť založená do 1 roka od skončenia účtovného obdobia.  

Dôležitou povinnosťou osoby konajúcej v mene právnickej osoby je podanie vyhlásenia, či riadna 

alebo mimoriadna účtovná závierka s predkladanými listinami bola schválená jej príslušným 

orgánom, čo v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom znamená, že 

vyhlási, že rozhodol o schválení, alebo neschválení  riadnej individuálnej účtovnej závierky. 

Dôležitou zmenou povinnosti uloženia riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky právnickou osobou 

do zbierky listín je, že od 1. januára 2014  sa uloženie aj neschválenej účtovnej závierky do Registra  

 

 

 

 



účtovných závierok   považuje za splnenie povinnosti ich ukladania do zbierky listín a nevyžaduje sa 

jej osobitné ukladanie do zbierky listín. Prevádzkovateľ Registra účtovných závierok  dokumenty, 

ktoré sa ukladajú do zbierky listín vedenom obchodným registrom  zasiela do 30 dní od zverejnenia 

v Registri účtovných závierok prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR  na založenie do 

zbierky listín vedenej obchodným registrom. 

Povinnosť založiť účtovnú závierku do zbierky listín podľa zák. č. 530/2003 Z. z. nebola zrušená. Podľa 

§ 27 ods. 3 Obch. zák. účinnosť zápisu údajov do zbierky listín pri účtovných závierkach voči tretím 

osobám nastáva pri účtovných závierkach odo dňa, keď boli zverejnené v registri účtovných závierok 

podľa osobitného predpisu.  

 Podľa § 23b ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 333/2014 Z.z. 

prevádzkovateľ systému Registra účtovných závierok Data Centrum zverejnené dokumenty zasiela do 

30 dní prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR do zbierky listín obchodného registra. 

Uloženie dokumentov do Registra účtovných závierok sa pokladá za splnenie povinnosti 

ich uloženia do zbierky listín. 

Podľa § 23b ods. 5 zákona o účtovníctve sa má za to, že doručením dokumentov uvedených v § 23 

ods. 2 týkajúce sa účtovnej závierky sa má za to, že subjekt splnil svoju povinnosť uloženia a 

zverejnenia dokumentov. 

Treba upozorniť na to, že podľa § 68 ods. 9  Obch. zák., ak si spoločnosť nesplní povinnosť uložiť do 

zbierky listín individuálnu účtovnú závierku, je to dôvod na začatie konania o zrušení právnickej 

osoby. Od 1.  januára 2014 však spoločnosť svoju povinnosť založiť účtovnú závierku do zbierky listín 

nemusí plniť priamo, ale táto povinnosť sa považuje za splnenú odovzdaním účtovnej závierky spolu 

s daňovým priznaním príslušnému daňovému úradu. 
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