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Schválenie účtovnej závierky a vyplatenie podielov na zisku  
 
 

Vypracovaním daňového priznania k dani 
z príjmov právnickej osoby, zostavením 
účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a 
strát a poznámky) a ich následným podaním 
na daňový úrad sa povinnosti právnických 
osôb týkajúce sa týchto dokumentov ešte 
nekončia. Obchodný zákonník ukladá 
príslušným orgánom právnických osôb 
povinnosť účtovnú závierku po jej zostavení 
predložiť na schválenie a zverejniť. V tomto 
vydaní newslettera sa budeme venovať 
schváleniu účtovnej závierky a následnému 
vyplateniu podielu na zisku. 
 

Schválenie účtovnej závierky 

Štatutárny orgán spoločnosti je po zostavení 
účtovnej závierky povinný predložiť ju 
v zákonnej lehote šesť mesiacov od uplynutia 
účtovného obdobia príslušnému orgánu 
spoločnosti na schválenie. Týmto príslušným 
orgánom je najčastejšie valné zhromaždenie. 
Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje 
účtovnú závierku po jej predložení 
štatutárnym orgánom na svojom zasadnutí. 
Obchodný zákonník nestanovuje, v akej lehote 
je valné zhromaždenie povinné účtovnú 
závierku spoločnosti schváliť.  

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

Okrem schválenia účtovnej závierky 
rozhoduje valné zhromaždenie na svojom 
zasadnutí aj o naložení s hospodárskym 
výsledkom za uplynulé účtovné obdobie, 
resp. za viac účtovných období. V prípade 
dosiahnutia straty je možné túto stratu 
napríklad preniesť do ďalších období 
prípadne ju kryť prostredníctvom ziskov 

minulých rokov alebo vkladmi od 
spoločníkov. 
 
V prípade vykázania kladného výsledku 
hospodárenia je spoločnosť povinná použiť 
dosiahnutý zisk v prvom rade na povinné 
prídely do rezervného fondu (platí pre 
spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú 
spoločnosť), prípadne ho môže použiť na 
prídely do ďalších fondov a na úhradu strát    
z minulých období. Valné zhromaždenie 
spoločnosti môže po doplnení zákonného 
rezervného fondu rozhodnúť aj o výplate 
zisku spoločníkom spoločnosti (prípadne 
iným osobám) alebo o prenesení zisku 
(ziskov) do ďalších rokov. 

Zdanenie a odvody z podielov na zisku 

Z vyplatených podielov na zisku (dividendy) 
spoločníkom resp. iným osobám, ktoré sa 
(ne)podieľajú na základnom imaní 
spoločnosti, sa na Slovensku neplatí daň z 
príjmov. Vyplatené podiely na zisku však 
podliehajú odvodom na zdravotné poistenie. 
 
Zdravotné odvody z podielov na zisku sa 
neplatia vždy. Zdravotné odvody sa neplatia 
z podielov na zisku za účtovné obdobia do 
konca roku 2010. Až podiely na zisku 
dosiahnuté v účtovných obdobiach, ktoré sa 
začali po 1. januári 2011 podliehajú plateniu 
zdravotných odvodov. 
 
Zároveň je nevyhnutné podotknúť, že platenie 
zdravotných odvodov z podielov na zisku sa 
vzťahuje len na tie fyzické osoby, ktoré 
povinne podliehajú zdravotnému poisteniu na 
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Slovensku. To znamená, že zahraničné fyzické 
osoby, ktoré sú povinne zdravotne poistené 
v inej krajine ako je Slovensko, neplatia 
zdravotné poistenie z podielov na zisku na 
Slovensku. 
 
Zákon o zdravotnom poistení zároveň 
stanovuje minimálny vymeriavací základ, 
kedy sú podiely na zisku oslobodené od 
platenia zdravotných odvodov. Fyzická 
osoba, ktorej bol v roku 2012 vyplatený podiel 
na zisku vo výške menej ako 339,89 EUR, 
neplatí zdravotné odvody z tohto podielu na 
zisku. 
 
Z podielu na zisku za rok 2012 (prípadne aj 
za rok 2011) nie je vyplácajúca spoločnosť 
povinná pri jeho vyplatení zraziť a následne 
ani odviesť odvod na zdravotné poistenie. 
Zdravotné odvody si vysporiada samotná 
fyzická osoba (napr. spoločník), a to na 
základe vykonania ročného zúčtovania 
zdravotného poistenia za rok, v ktorom bol 
podiel resp. podiely vyplatené. Z vyplatených 
podielov na zisku za roky 2011 a 2012 sa 
neplatia preddavky na zdravotné poistenie. 
 
Sadzba poistného na zdravotné poistenie 
z podielov na zisku za rok 2011 a 2012 je 
stanovená na 10 %. Osoby so zdravotným 
postihnutím sú povinné z podielov na zisku 
platiť zdravotné odvody v polovičnej výške. 

Fyzická osoba, ktorej bol v roku 2012 
vyplatený podiel na zisku vyšší ako 339,89 
EUR, je povinná o tejto skutočnosti 
informovať na predpísanom tlačive príslušnú 
zdravotnú poisťovňu, a to najneskôr do 31. 
mája 2013. 

Zmena v platení zdravotných odvodov 

Pre podiely na zisku za účtovné obdobia, 
ktoré sa začali po 31. decembri 2012 už budú 
platiť iné pravidlá ako v prípade podielov na 
zisku za roky 2011 a 2012.  
 
Z týchto podielov na zisku sa už budú platiť 
preddavky na zdravotné poistenie. Za 
vykazovanie a odvádzanie preddavkov na 
poistné bude zodpovedná vyplácajúca 
spoločnosť. Zároveň dochádza k zmene 
sadzby poistného z doterajších 10 % na 14 %. 
Fyzické osoby budú príslušnej zdravotnej 
poisťovni oznamovať už len vyplatenie 
podielov na zisku od spoločností so sídlom 
v zahraničí (v lehote do 31. mája 
nasledujúceho roka). 
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