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  Spracované pre potreby projektu „Cesta k modernej škole“, ktorý je realizovaný  s podporou EÚ  

Tematický celok:  

Účtovanie o pohľadávkach a záväzkoch 



• Trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy 

• v triede 3 sa účtujú: 

• pohľadávky a záväzky z obchodných vzťahov, 

• pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, 

• pohľadávky a záväzky voči orgánom sociálneho 

zabezpečenia a zdravotného poistenia, 

• pohľadávky a záväzky vyplývajúce z daní, 

• pohľadávky a záväzky voči spoločníkom 

a združeniu, 

• očakávané pohľadávky a záväzky vrátane rôznych 

iných pohľadávok a záväzkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 

 

 



• Skupina  31 – Pohľadávky 

• Účet 311 – Odberatelia 

• doklad – VFA – Vystavená faktúra 

• na účte 311 sa účtujú: 

• vystavené faktúry za predaj výrobkov, tovarov 

a služieb, 

• inkaso fakturovaných súm od odberateľov. 

• analytická evidencia k účtu 311 – Odberatelia  

• vedie sa podľa jednotlivých odberateľov, a to 

domácich aj zahraničných = saldokonto 

odberateľa. 
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Schéma účtu 311 – Odberatelia 
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MD        311 - Odberatelia            D 

Začiatočný  

stav 

+ vznik    - zníženie  

pohľadávky pohľadávky 

(VFA za predaj) (inkaso FA) 

   

  Konečný zostatok 

  (prevod na KÚS) 

 



Príklady: 

 

1) VFA – Predaj výrobkov odberateľovi na faktúru 

a) cena výrobkov 1 000,-   - /601 

b) DPH 20 %    200,-   - /343 

c) suma faktúry 1 200,-                            311/ - 

2) VFA – Predaj tovaru odberateľovi na faktúru 

a) cena tovaru   100,-   - /604 

b) DPH 20 %     20,-   - /343 

c) suma faktúry   120,-                             311/ - 

3) VBÚ – Inkaso pohľadávky od odber. 1 320,-  221/311 

4) PPD – Predaj služieb v hotovosti 

a) cena služieb   500,-   - /602 

b) DPH 20 %   100,-   - /343 

c) suma faktúry   600,-                          211/ - 
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• Skupina  32 – Záväzky 

• Účet 321 – Dodávatelia 

• doklad – PFA – Prijatá faktúra 

• na účte 321 sa účtujú: 

• prijaté faktúry za nákup materiálu, tovaru, energie, 

služieb, DM a iných dodávok, 

• úhrady faktúr dodávateľom. 

• analytická evidencia k účtu 321 – Dodávatelia sa vedie 

podľa jednotlivých dodávateľov, a to domácich aj 

zahraničných  = saldokonto dodávateľa. 
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Schéma účtu 321 – Dodávatelia 
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MD        321 - Dodávatelia            D 

  Začiatočný  

  stav 

- zníženie + vznik záväzku 

  záväzku (PFA za nákupy) 

(úhrada FA) 

   

Konečný zostat.   

(prevod na KÚS) 

 



Príklady: 

1) PFA – Nákup materiálu od dodávateľa 

a) cena materiálu 1 000,-   111/- 

b) DPH 20 %    200,-   343/- 

c) suma faktúry 1 200,-         - /321 

2) VBÚ – Úhrada dodáv. faktúry z BÚ 1 200,- 321/221  

3) VPD  – Nákup tovaru v hotovosti 

a) cena tovaru    500,-   131/ - 

b) DPH 20 %    100,-   343/ - 

c) suma faktúry    600,-                   - /211 
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Ďakujem za pozornosť 

 

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 

 

 


