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1. Úvod 
Jednou z možností ako môže spolu podnikať viac osôb bez založenia obchodnej 

spoločnosti alebo družstva, je založenie združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity. 

Táto problematika je upravená § 829 - § 841 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákonníku 

v znění pozdějších předpisů.  

Bakalárska práca je venovaná teoretickým a praktickým aspektom združenia fyzických 

osôb bez právnej subjektivity, a ďalej je zameraná na problematiku dane z prímu fyzických 

osôb a dane z pridanej hodnoty v združení.  

Cieľom mojej bakalárskej práce je podrobne popísať súvislosti týkajúce sa právnej 

úpravy združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity a konfrontovať účtovné a daňové 

aspekty združenia. Podnikanie v združení má isté nevýhody, riziká ale aj zvláštnosti. 

S využitím príkladov z praxe si ucelene objasniť problematiku združenia z viacerých hľadísk. 

Všetky skutočnosti môžu byť nápomocné pri rozhodovaní o výbere medzi jednotlivými 

formami podnikania. 

Združenie fyzických osôb má na jednej strane výhody ako napríklad minimálne 

náklady, nepovinnú registráciu na úradoch a na strane druhej nevýhody ako napríklad 

nezhody medzi účastníkmi alebo majetkové vyrovnanie. Hlavným problémom týkajúci sa 

združenia fyzických osôb je nedostatočná právna úprava, čo môže viesť k tomu, že nové 

združenia nebudú vznikať. 

Úvod mojej práce je venovaný teoretickým faktom, ktoré súvisia so vznikom 

združenia, zmluvou a jej náležitosťami. Ďalej je zameraný na typy spolupráce v združení ako 

aj na práva a povinnosti, ktoré vznikajú jednotlivým účastníkom. Podrobnejšie analyzujem 

hospodárenie a majetok podniku.  

Druhá časť mojej bakalárskej práce porovnáva účtové a daňové hľadisko združenia 

fyzických osôb. Pozornosť venujem aj vedeniu účtovníctva a daňovej evidencie, dani z príjmu 

fyzických osôb a dani z pridanej hodnoty. Uvádzam príklady z praxe, ktoré vedú k ľahšiemu 

pochopeniu problematiky daní.  

Záverečná časť poukazuje na zánik a zrušenie združenia fyzických osôb bez právnej 

subjektivity. Venuje sa problematike rozpustenia združenia a majetkového vyrovnania, ktoré 

väčšinou býva sprevádzané komplikáciami. V poslednej kapitole mojej práce sa venujem 

výhodám a nevýhodám združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity. Pri spracovaní 

mojej bakalárskej práce som použila metódu popisu, analýzy, syntézy a porovnania. 
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2. Teoretické aspekty združenia FO bez právnej 
subjektivity 

 

2.1. Združenie FO bez právnej subjektivity všeobecne 

 

Združenie fyzických osôb bez právnej subjektivity je najjednoduchšia 

a najdostupnejšia forma spolupráce niekoľkých, avšak najmenej dvoch fyzických osôb         

za účelom vymedzenia a dosiahnutia dohodnutého účelu. Vymedzenie účelu môže mať trvalý, 

dočasný alebo jednorázový charakter. Na rozdiel od založenia právnickej osoby nie sú 

potrebné pri vzniku takmer žiadne právne úkony.  

Z hľadiska právnej úpravy združenie FO bez právnej subjektivity upravujú § 829 a     

§ 841 občanského zákoníku. Tieto zákonitosti regulujú právne vzťahy účastníkov združenia. 

Združenie predstavuje záväzkovo – právny vzťah, ktorý nastáva po uzatvorení zmluvy. Podľa 

zákona je táto zmluva veľmi benevolentná, záleží iba na dohode účastníkov združenia. 

Uzatvorením zmluvy sa združenie nestáva právnym subjektom, nie je účastníkom 

právnych vzťahov, nemôže mať vlastných zamestnancov, nestáva sa daňovým poplatníkom 

ani platcom dane a nemôže sa nikde registrovať. V tejto súvislosti na veci nič nemení ani 

skutočnosť, ak by účastníci združenia obstarali názov. Ak teda pod spoločným menom 

podniká viac osôb, potom toto spoločné meno resp. názov nie je firmou. Účastníci združenia 

sú povinní plniť vzniknuté záväzky spoločne a bez rozdielu.  

Podľa § 829 odst. 1 OZ sa na dohodnutý účel môžu spoločne združiť podnikatelia, 

nepodnikatelia, alebo spoločne podnikatelia aj nepodnikatelia. Záleží iba na účele, za akým  

sa združujú, napr. sa môžu združiť iba nepodnikatelia za účelom kultúrnej, športovej alebo 

vzdelávacej akcie. Najmenšie problémy môže spôsobiť spojenie dvoch podnikateľov – 

živnostníkov s voľnou živnosťou a rôznymi predmetmi podnikania. 

V združení FO bez právnej subjektivity ide teda o spojenie síl niekoľkých 

podnikateľov, bez toho aby bolo nutné zdĺhavé zakladanie obchodnej spoločnosti. 

 

Hlavné dôvody združovania fyzických osôb: 

- využitie spoločných priestorov, 

- spoločné zákazky, 

- spoločné využitie strojov a prístrojov potrebných pri práci, 
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- nedostatok finančných prostriedkov, 

- a iné. 

2.2. Vznik združenia a zmluva o združení 

Založenie a vznik združenia nie je vôbec zložité. Nie je potrebná žiadna registrácia 

štátnym orgánom ani zápis do príslušného registra. Pre zmluvu o združení nie je zákonom 

predpísaná písomná forma, to znamená, že môže byť uzatvorená aj ústne. Napriek tomu, 

niektoré právne predpisy, ktoré súvisia s výkonom podnikateľskej činnosti formou združenia 

FO bez právnej subjektivity si písomnú formu výslovne vyžadujú. 

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že ak nie je zmluva uzatvorená medzi súčasne 

prítomnými osobami, tak sa jedná iba o návrh zmluvy. Tu je potrebná akceptácia zmluvy 

ostatnými zmluvnými stranami. Až po tomto úkone nadobudne zmluva platnosť, a tým 

vznikne združenie FO bez právnej subjektivity. 

 

Ak je združenie vytvorené za účelom podnikateľskej činnosti, tak účastníci musia 

disponovať príslušným oprávnením k vykonávaniu činnosti. Činnosti spojené s podnikaním 

môže teda prevádzkovať iba osoba, ktorá sa preukáže: 

 živnostenským oprávnením (živnostenský list alebo koncesná listina) podľa zákona   

č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v znění pozdějších předpisů, 

 pri poľnohospodárskej výrobe, lesnom a vodnom hospodárstve osvedčením o zápise 

do evidencie obecného úradu podľa § 12 písm. c) zákona č. 219/1991 Sb., 

 pri podnikaní podľa zvláštnych predpisov (napr. advokáti, lekári) registráciou podľa 

týchto predpisov. 

 

„Ak účastník združenia nemá oprávnenie potrebné k podnikaniu, v tom prípade 

nemôžu byť jeho príjmy zdaňované podľa §7 príjmy z podnikania ale ako §10 ostatné príjmy. 

Taký člen združenia vlastne neoprávnene podniká.“1 

Účastníkmi združenia sú osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu a ich menom je zmluva 

podpísaná, pričom uzatvárajú zmluvu za účelom jej splnenia. 

 

 

                                                
1 § 61 živnostenský zákon, § 3a odst. 2 obchodního zákoníka. 
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2.2.1. Náležitosti zmluvy o združení 

 

Medzi náležitosti zmluvy o združení patria: 

 označenie účastníkov, 

 vymedzenie predmetu činnosti, resp. účelu združenia, 

 označenie zmluvy, 

 doba, na ktorú sa uzatvára zmluva, 

 rozsah a spôsob vykonávania povinností účastníka voči jednotlivým účastníkom, 

 stanovenie majetkových hodnôt, 

 spôsob naloženia so získaným majetkom, 

 veľkosť vlastníckych podielov na spoločne získanom majetku, 

 rozdelenie príjmov a výdajov medzi účastníkov, 

 vymedzenie rozhodovacích práv jednotlivých účastníkov, 

 určenie správcu spoločného majetku, 

 určenie účastníka, ktorý bude viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu za celé 

združenie, 

 postup prijímania alebo pristúpenia ďalších účastníkov, 

 postup pri vylúčení alebo vystúpení účastníka zo združenia, 

 spôsob rozdelenia majetku pri rozpustení združenia, 

 dátum uzatvorenia zmluvy, 

 podpisy všetkých účastníkov, 

 a ďalšie náležitosti. 

 

Podľa § 831 OZ, ktorý stanovuje, že pokiaľ nie je v zmluve určená výška majetku 

združenia, má sa za to, že účastníci sú povinní poskytnúť rovnaké hodnoty. 

 

2.2.2. Jednanie menom združenia 

 

„Ak nie je v zmluve stanovené inak, rozhodujú účastníci o obstarávaní spoločných 

vecí jednomyseľne.“2 „Ak má podľa zmluvy rozhodovať väčšina hlasov, patrí každému 

                                                
2 § 836 odst.1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v znění pozdějších předpisů 
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účastníkovi jeden hlas, veľkosť podielu nerozhoduje.“3 Keď zmluva neobsahuje dohodu 

o spôsobe rozhodovania, musí byť rozhodnuté jednomyseľne. Pretože sú vyššie uvedené 

spôsoby rozhodovania komplikované, je vhodné aby sa do uzatvárania zmlúv o združení 

zahrnula aj úprava jednaní za združenie a to tak, že: 

 každý z účastníkov môže jednať menom všetkých účastníkov vo veciach združenia, 

 vo veciach združenia môžu jednať účastníci združenia vždy spoločne, 

 účastníci združenia zmocnia jedného z účastníkov aby jednal za združenie. 

 

2.2.3. Spoločné meno 

 

Podľa § 10 odst. 2 ObZ platí, že ak podniká pod spoločným menom viac osôb, a to  

bez založenia právnickej osoby (napr. účastníci združenia), majú povinnosť plniť si záväzky 

vzniknuté pri podnikaní spoločne a nerozdielne. Spoločné meno združenia môže byť pridané 

k obchodnému menu podnikateľa, účastníka združenia. 

 

2.3. Typy spolupráce v združení 

 

Jedná sa o typy spolupráce v združení fyzických osôb, s ktorými sa môžeme stretnúť 

v praxi. 

2.3.1. Spolupracujúca osoba 

 

Podľa § 13 ZDP je možné, aby akýkoľvek účastník združenia okrem svojej činnosti 

v rámci združenia spolupracoval s ďalšou osobou. Avšak spolupracujúca osoba sa viaže iba 

na podiel účastníka združenia, s ktorým spolupracuje.  

Spolupracujúca osoba nemusí byť podnikateľ, preto nepotrebuje žiadne oprávnenie 

k podnikaniu kvôli rozdeľovaniu príjmov a výdajov. 

 

 

 

                                                
3 § 836 odst.2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v znění pozdějších předpisů 
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Tab. 2.3.1.1. Príklad účastník združenia ako spolupracujúca osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Združenie medzi manželmi 

 

Združenie manželov upravuje § 318 zákoníku práce, ktorý vymedzuje, že v združení 

medzi manželmi nemôže byť pracovnoprávny vzťah. Zmluvu medzi manželmi reguluje         

§ 7 ZDP, ktorým sú ustanovené príjmy z podnikateľskej alebo inej samostatne zárobkovej 

činnosti. Motívom na uzatvorenie zmluvy o združení medzi manželmi býva ich tzv. spoločné 

imanie, pričom podľa OZ nemôžu medzi sebou obchodovať.  

V tejto súvislosti zmluvou o združení nie je rozdelenie príjmov a výdajov            

medzi manželmi uvedené v § 13 ZDP, teda rozdeľovanie príjmov a výdajov                          

na spolupracujúcu osobu. 

„Ak sa stane jeden z manželov za trvanie manželstva spoločníkom obchodnej 

spoločnosti alebo členom družstva, nezakladá nadobudnutie podielu, vrátane akcií,              

ani nadobudnutie členských práv a povinností členov družstva, účasť druhého manžela na 

tejto spoločnosti alebo družstve, s výnimkou bytových družstiev.“4 

                                                
4 § 143 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v znění pozdějších předpisů  

Príklad: Dvaja účastníci združenia (fyzické osoby) podnikateľ A a podnikateľ B majú 

medzi sebou uzatvorenú zmluvu o združení zo dňa 10. 3. 2009, podľa ktorej si rozdeľujú 

príjmy a výdaje vo výške 50 %. Účastníci dosiahli spoločnou činnosťou v združení 

zdaniteľné príjmy vo výške 10 000 000 Kč a zdaniteľné výdaje vo výške 5 000 000 Kč. 

S účastníkom podnikateľom A spolupracuje ešte jeho manželka. 

V tomto prípade ide o rozdelenie príjmov a výdajov podľa § 12 ZDP na každého 

z účastníkov pripadajú príjmy vo výške 5 000 000 Kč a výdaje vo výške 2 500 000 Kč. 

Vzťah s manželkou ako spolupracujúcom osobou upravuje § 13 ZDP ,ktorý dokazuje,       

že v tomto prípade nesmie čiastka pripadajúca na manželku podnikateľa A presiahnuť         

540 000 Kč, ktoré nesmú činiť viac ako 50 % z celkovej čiastky za celé zdaňovacie 

obdobie. 

Určenie základu dane pre jednotlivých účastníkov združenia: 

Podnikateľ A   1 960 000 Kč 

Manželka podnikateľa A    540 000 Kč 

Podnikateľ B   2 500 000 Kč 
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Tab. 2.3.2.1. Príklad združenie medzi manželmi 

 

2.4. Práva a povinnosti účastníkov združenia 

Práva a povinnosti nemôžu vznikať združeniu, ale vznikajú iba jeho účastníkom.  

2.4.1. Práva účastníkov združenia 

Medzi práva účastníkov združenia patria napr.: 

 

Právo bezplatne užívať vec určenú individuálne 

Právo existuje po celú dobu, kedy trvá účasť vlastníka tejto veci v združení. Právo 

môže aj zaniknúť, a to nielen z dôvodu zániku účasti vlastníka v združení ale aj inak, a to bez 

ohľadu na trvajúcu účasť vlastníka veci v združení. 

 

Právo kontroly hospodárskeho stavu 

Každý z účastníkov združenia má právo, aj keď nie je poverený zo zmluvy byť 

správcom majetku na kontrolu hospodárskeho stavu združenia. Má právo kedykoľvek 

nahliadať do všetkých dokladov, t.j. dokladov účtovných, dokladov týkajúcich sa činnosti 

združenia, atď. 

Je možné odporučiť, aby sa účastníci združenia dohodli, že budú spolu určitý čas 

venovať práve kontrole hospodárenia. 

 

Právo na majetkové vyrovnanie pri skončení účasti v združení 

Ak účasť v združení zanikla vystúpením alebo vylúčením, teda jednostranným 

právnym úkonom má účastník právo na: 

 vrátenie vecí, ktoré sú v jeho vlastníctve a doposiaľ ich bezplatne používali účastníci 

združenia, 

Príklad: Manželia ako účastníci združenia dosiahli zdaniteľné príjmy vo výške      

8 000 000 Kč a zdaniteľné výdaje vo výške 4 000 000 Kč spoločnou činnosťou v združení. 

V tejto súvislosti manželia postupujú podľa § 12 ZDP. 

Rozdeľujú si príjmy vo výške 8 000 000 Kč a výdaje vo výške 4 000 000 Kč. 

Určenie základu dane pre jednotlivých účastníkov združenia: 

Manžel  2 000 000 Kč  

Manželka  2 000 000 Kč 
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 vyrovnanie práv svojho podielu na veciach v združení, 

 vyrovnanie práv alebo iných majetkových hodnôt, ktoré slúžili pre účely združenia, 

 výplatu svojho podielu na majetku v peniazoch, získaného pri činnosti v združení. 

 

Vlastnícke právo k majetku, ktorý bol získaný činnosťou združenia 

„Nejedná sa o vlastnícke právo ľubovoľné, ale zo zákona ide o nadobudnutie majetku 

do podielového spoluvlastníctva účastníkov združenia.“5 Tento podiel nadobúdajú všetci 

účastníci združenia bez ohľadu na to, či sa na nadobudnutí tohto majetku podieľali alebo nie. 

Samozrejme zmluva o združení toto právo nemôže vylúčiť, pretože by bolo v rozpore 

s nariaďujúcim ustanovením § 834 OZ. 

 

Právo vylúčenia účastníka zo združenia 

Účastníci združenia majú určené toto právo priamo zo zákona, pričom musia byť 

splnené dve podmienky, a to: 

 existencia vážnych dôvodov pre vylúčenie účastníka zo združenia, pričom OZ 

nedefinuje vážne dôvody. Preto treba opäť odporučiť, aby sa účastníci združenia 

bližšie dohodli na podmienkach a odôvodnili čo považujú za vážne dôvody, pre ktoré 

môže byť účastník združenia vylúčený, 

 rozhodnutie ostatných spoločníkov združenia o vylúčení, pričom OZ podporuje 

princíp jednomyseľného rozhodnutia zostávajúcich účastníkov. Samozrejme              

sa účastníci môžu v zmluve dohodnúť aj inak. 

 

Právo kedykoľvek na základe dohody zmeniť zmluvu o združení 

To znamená, že účastníci združenia môžu hocikedy po vzájomnej dohode zmeniť 

stanovy zmluvy, a tým sa vyvarovať prípadným problémom. 

 

Povinnosť náhrady škody ostatným účastníkom 

Účastníci združenia by si mali počínať tak, aby nedochádzalo k škodám, to znamená 

aby ďalším účastníkom nespôsobili ujmu napr. na majetku. V prípade, že by účastník 

                                                

5 KOLEKTIV AUTORŮ. Sdružení bez právní subjektivity 2008-2009. 1. vyd. Praha: Aspi Publishing, 
2007. 242 s. ISBN 978-80-7357-303-4. 

 



 9 

združenia spôsobil škodu ostatným účastníkom, je povinný či už zmluvne alebo zákonom 

stanoveným túto škodu nahradiť. 

2.4.2. Povinnosti účastníkov združenia 

Medzi povinnosti účastníkov združenia patria napr.: 

 

Povinnosť poskytnúť združeniu iné veci 

Podľa OZ môžu účastníci združenia poskytnúť pre účely združenia peniaze alebo iné 

veci (t.j. práva hlavne k nehmotným statkom ako patenty, ochranné známky, know-how a i.), 

bez toho aby ich v rovnakej hodnote poskytli všetci účastníci. Ak sa jedná o veci hnuteľné, 

tak účastník tento majetok iba poskytuje a nevkladá (t.j. v zmysle ObZ ako vklad                  

do obchodnej spoločnosti, pretože združenie nemá právnu subjektivitu, teda nemôže majetok 

vlastniť) pre účely združenia. Aby sa predišlo budúcim sporom, mali by sa účastníci 

jednoznačne v zmluve dohodnúť na hodnote iných vecí. Vzťah účastníkov združenia 

k poskytnutým veciam na spoločnú činnosť upravuje § 833 OZ. 

 

Povinnosť viesť účtovníctvo, stať sa platcom DPH 

Ak jeden z účastníkov združenia vedie účtovníctvo alebo je platcom DPH, sú povinní 

všetci účastníci účtovníctvo viesť a stať sa platcami DPH. 

 

Tab. 2.4.2.1. Príklad povinnosť vedenia účtovníctva a platenie DPH 

 

 

„Porušenie povinností účastníka môže mať za následok zodpovednosť za škodu,     

teda vznik novej povinnosti k náhrade škody spôsobenej porušením pôvodnej povinnosti.“6 
                                                
6 PRAŽÁK, Z. Společné podnikání na základě smlouvy o sdružení podle občanského zákonníku: 

praktická příručka. 1. vyd. Praha: Linde a. s., 2005. 224 s. ISBN 80-7201-574-5. s. 79 

Príklad: Dvaja podnikatelia podnikateľ A a podnikateľ B sa rozhodli, že uzatvoria spolu 

zmluvu o združení bez právnej subjektivity. Dňa 26. 8. 2009 bola podpísaná zmluva. 

Podnikateľ A vedie účtovníctvo a je platcom DPH. Podnikateľ B doposiaľ viedol daňovú 

evidenciu a nebol platcom DPH. Z podnikateľa B sa v súvislosti s uzatvorením zmluvy 

o združení stáva dňom 26. 8. 2009 platca DPH podľa § 94 odst. 2 ZDPH a ďalej mu        

od 1. 1. 2010 vzniká povinnosť viesť účtovníctvo, pokiaľ si za účtovné obdobie zvolí 

kalendárny rok. 
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Účastníci združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity majú ešte ďalšie práva 

a povinnosti súvisiace so združením. 

2.5. Hospodárenie a majetok združenia 

 

Majetok združenia FO bez právnej subjektivity upravujú § 831 - § 835 OZ. 

Poskytnutie majetku nie je nutné pre vznik združenia, ale je predpokladom pre jeho dobré 

fungovanie. Tento majetok nie je vkladom do spoločnosti, pretože združenie bez právnej 

subjektivity nemôže byť jeho vlastníkom. Je však potrebné si uvedomiť aj to, že pre účely 

združenia nemôže byť poskytnutý hocijaký majetok, ale iba taký, ktorý môže pomôcť 

účastníkom združenia k dosiahnutiu dohodnutého účelu. 

2.5.1. Majetok poskytnutý do združenia 

 

Môže sa jednať o majetok ako napr. veci určené jednotlivo, druhovo určené veci alebo 

peniaze.  

 

Veci jednotlivo určené 

Ide o vzájomne nezastupiteľné veci, zameniteľné pre svoje individuálny charakter      

ako napr. počítačové programy, patenty, atď. Vlastnícke právo účastníka, ktorý vec vlastní 

nezaniká a ostatným účastníkom prináša právo bezplatného používania. 

 

Druhovo určené veci 

Jedná sa o veci vzájomne zastupiteľné, pretože nemajú individuálny charakter. 

Môžeme ich bežne nahradiť vecami toho istého druhu a kvality ako napr. materiál, tovar, atď. 

Vlastnícke právo účastníka, ktorý vec vlastní zaniká a stáva sa tak podielovým 

spoluvlastníkom, teda sa o tieto veci spoločné delí s ostatnými účastníkmi. Práve preto          

sa odporúča dohodnúť v zmluve na hodnote druhovo určených vecí. 

 

Peniaze 

V tejto súvislosti je umožnené účastníkom združenia vložiť peniaze v cudzích menách 

a rôznymi spôsobmi. Peniaze môžu poskytnúť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom, 

bežne je to v tuzemskej (českej) mene. Popri tom nesmie prekročiť limit 15 000 Kč/deň. Tieto 

isté podmienky platia aj pre platby v cudzích menách. Na prepočet mien použijeme aktuálny 
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smený kurz podľa ČNB. Pri bezhotovostnom prevode je treba, aby účastníci združenia mali 

spoločný bankový účet. Je neprípustné zhromažďovanie finančných prostriedkov s úmyslom 

sprostredkovania bankových, burzových a iných činností, ktoré sú vyhradené iba pre subjekty, 

ktoré disponujú mimoriadnym povolením ako napr. banky, poisťovne, atď. 

 

Tab. 2.5.1.1. Príklad výpočet podielov jednotlivých spoločníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad: Traja podnikatelia: podnikateľ C, podnikateľ D, podnikateľ E – stolári poskytli   

do združenia v roku 2009 rôzny majetok, veci určené jednotlivo i druhovo a peniaze 

v hotovosti, ktoré tvoria: 

Podnikateľ C      400 000 Kč 

Podnikateľ D      500 000 Kč 

Podnikateľ E      300 000 Kč 

V priebehu roku použili vložené peniaze na nákup zásob 400 000 Kč. Za predaj 

vyrobeného nábytku zinkasovali 600 000 Kč. Odberatelia uhradili do konca roku 2009 

50% z celkovej faktúry.  

V priebehu roku si zobrali úver na kúpu haly vo výške 600 000 Kč. Podiely sú v zmluve 

stanovené v pomere 50:40:10. 

  

Konečný stav peňazí na konci roku: 

Peniaze od účastníkov (400 000 + 500 000 + 300 000)  = 1 200 000 Kč 

Nákup zásob       -     400 000 Kč 

Uhradená faktúra (50 %)     +    300 000 Kč 

Prijatý úver z banky      +    600 000 Kč 

           1 700 000 Kč 

 Podiely účastníkov na konečnom stave peňazí: 

Podnikateľ C 50 %           850 000 Kč 

 Podnikateľ D 40 %           680 000 Kč 

Podnikateľ E 10 %           170 000 Kč 
 
Vypočítané podiely vykáže každý z účastníkov združenia vo svojom majetku na konci 

roka bez ohľadu na výšku príjmov a výdajov, pripadajúcich zo spoločnej činnosti. 
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2.5.2. Majetok vyrobený združením 

 

Pokiaľ bol majetok vyrobený združením, znamená to, že predtým neexistoval 

a vznikol až činnosťou účastníkov združenia. 

2.5.3. Majetok získaný činnosťou združenia 

 

Majetok, ktorý je získaný pri výkone činnosti združenia sa stáva podielovým 

spoluvlastníctvom všetkých účastníkov, bez ohľadu podielov jednotlivých účastníkov 

združenia na majetku. Tento majetok môže byť obstaraný napr. kúpou, darom alebo výrobou. 

2.5.4. Požičaný majetok 

 

Podľa § 659 - § 662 OZ môžu účastníci združenia používať pri výkone činností 

v združení aj požičaný majetok. Zmluvu o požičaní uzatvárajú jednotlivý účastníci za seba, 

pričom ho poskytnú do združenia na bezplatné používanie. 

2.5.5. Prenajatý majetok 

 

Môže sa jednať o majetok zadovážený operatívnym alebo finančným prenájmom.    

Pri finančnom leasingu ide o to, že po skončení sa najatá vec bezplatne alebo za zostatkovú 

cenu prenechá nájomcovi. Zmluva by mala obsahovať určité náležitosti týkajúce sa združenia 

napr. podiely na majetku, na splátkach pripadajúce na jednotlivých účastníkov združenia, atď. 

Nájomné by malo byť súčasťou spoločných výdajov združenia. 

2.6. Združenie a zamestnanci 

 

Združenie, ktoré nemá právnu subjektivitu, nemôže byť účastníkom 

pracovnoprávnych vzťahov, teda nemôže byť zamestnávateľom. Tým môžu byť iba jednotliví 

účastníci združenia. Skutočnosťou však je, že zamestnanci jedného z účastníkov pracujú 

prevažne iba pre potreby všetkých účastníkov zapojených v združení. V tejto súvislosti nie je 

potrebné uzatvárať medzi účastníkmi dohody o poskytovaní pracovníkov, prípadne o ich 

vzájomnej výmene apod. Podľa § 830 OZ je každý z účastníkov povinní vyvíjať činnosť 

k dosiahnutiu zjednaného účelu spôsobom stanoveným v zmluve, z toho vyplýva oprávnenie 
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využívať vlastne cudzieho zamestnanca k spoločnej práci. Pričom činnosť nie je nijako 

obmedzená, môže sa jednať o vlastnú prácu samotného podnikateľa alebo o pracovnú činnosť 

jeho zamestnancov.  

 

2.7. Združenie fyzických osôb verzus s. r. o. 

 

Pokiaľ podnikatelia nechcú zložité zakladanie spoločnosti spojené s administratívnymi 

ťažkosťami môžu si založiť združenie fyzických osôb. Ak ale plánujú podnikať dlhodobo 

a dosahovať vysoké zisky v tomto prípade je lepším riešením založenie spoločnosti s ručením 

obmedzeným.  

Založenie združenia fyzických osôb môže byť pre fyzické osoby v praxi tzv.„skúškou“ 

predtým, než založia s. r. o. Ide o praktický test ako spoločne podnikať v jednoduchšej forme, 

ktorá sa odporúča hlavne začínajúcim podnikateľom. 

 

Medzi výhody v spoločnosti s ručením obmedzeným patria: 

 

Výhody 

- obmedzené ručenie za záväzky spoločnosti t. j. iba do výšky nesplatených vkladov, 

- založenie s. r. o. aj jednou osobou, 

- pri odchode spoločníka nehrozí zrušenie spoločnosti, 

- a i. 

 

K nevýhodám v spoločnosti s ručením obmedzeným môžeme zaradiť nevýhody, ktoré 

ju sprevádzajú ako právnickú osobu. 

 

Nevýhody 

- povinnosť tvoriť základný kapitál spoločnosti (podľa ObZ je to min. 200 000,–Kč), 

- povinnosť viesť účtovníctvo, 

- zisk je zdaňovaný sadzbou dane pre právnické osoby, 

- administratívna náročnosť, 

- a i. 

 

 



 14 

3. Účtové a daňové hľadisko združenia fyzických osôb      
bez právnej subjektivity 

 

3.1. Účtovníctvo 

 

V Českej republike účtovníctvo reguluje štát a to pomocou Ministerstva financií ČR. 

Právne normy upravujúce účtovníctvo sú: 

- Zákon o účetnictví č 563/1991 Sb. v znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č 500/2002 Sb., 

- české účetní standardy pro podnikatele, 

- směrná účetní osnova. 

 

„Podľa § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v znění pozdějších předpisů, 

ktorý vymedzuje fyzické a právnické osoby, ktoré vedú účtovníctvo je pre združenie 

fyzických osôb dôležité, že účtovnou jednotkou sú a účtovníctvo vedú:“7 

- fyzické osoby, ktoré sú ako podnikatelia zapísaní v obchodnom registri, 

- ostatné fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, pokiaľ ich obrat v rámci ich 

podnikateľskej činnosti podľa zákona o DPH presiahol za bezprostredne 

predchádzajúci kalendárny rok čiastku 25 000 000 Kč, 

- ostatné fyzické osoby, ktoré vedú účtovníctvo dobrovoľne na základe svojho 

rozhodnutia, 

- ostatné fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a sú účastníkmi združenia bez právnej 

subjektivity, pokiaľ aspoň jeden z účastníkov tohto združenia je osobou,       

ktorá vedie účtovníctvo povinne alebo dobrovoľne. 

 

Všetky fyzické osoby, ktoré vedú účtovníctvo sú „účtovnými jednotkami“. 

Samozrejme, ak bude fyzická osoba v združení s inou osobou uvedenou vyššie, potom vzniká 

povinnosť viesť účtovníctvo od 1. dňa účtovného obdobia nasledujúceho po období, 

v ktorom: 

- sa stala účastníkom združenia, 

- sa niektorý z účastníkov združenia stal účtovnou jednotkou. 
                                                
7 § 1 odst. 2 zák. č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, v znění pozdějších předpisů 
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Účastníci združenia sa teda musia dohodnúť, či niektorý z účastníkov podniká            

aj mimo združenia a akou formou vedie svoje záznamy, to znamená: 

- vedie účtovníctvo dobrovoľne, 

- je zapísaný v obchodnom registri, a preto musí viesť účtovníctvo, 

- prekročil obrat pre povinné vedenie účtovníctva (obrat 25 000 000 Kč za bezprostred- 

ne predchádzajúci kalendárny rok), 

- je právnickou osobou. 

Pokiaľ bola splnená aspoň jedna z týchto podmienok, potom majú povinnosť viesť 

účtovníctvo všetci účastníci združenia bez ohľadu na to, akou formou viedli svoje záznamy 

doteraz. 

 

Ak účastník združenia prekročí limit obratu k 30. 9. 2009, stáva sa od 1. 1. 2010 

účtovnou jednotkou a od 1. 1. 2011 musí viesť účtovníctvo tak on, ako aj ostatní 

účastníci združenia. 

 

Účtovné jednotky môžu podľa ZoÚ ukončiť vedenie účtovníctva najskôr po uplynutí 

piatich po sebe idúcich účtovných obdobiach8, v ktorých viedli účtovníctvo. Samozrejme, táto 

povinnosť sa nevzťahuje na prípady ukončenia podnikateľskej činnosti. Ak však účastník 

združenia po ukončení činnosti v združení neukončí aj individuálne podnikanie, musí viesť 

účtovníctvo celkom najmenej 5 rokov z dôvodu predošlej účasti v združení. Opäť neplatí 

povinnosť pokiaľ prestane v tejto dobe podnikať. Ak však ukončí svoju činnosť za združenie 

po šiestich rokoch, môže na konci účtovného obdobia ukončiť aj vedenie účtovníctva        

a od následujúceho obdobia môže prejsť na vedenie daňovej evidencie. 

 

Tab. 3.1.1.2. Príklad vedenie účtovníctva 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 § 4. odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v znění pozdějších předpisů 

Príklad: Podnikateľ H sa 1. 3. 2009 zapojil do združenia iných dvoch podnikateľov, 

pričom nikto z nich nevedie účtovníctvo. Podnikateľovi H sa v roku 2008 podarilo a jeho 

obrat dosiahol 28 000 000 Kč. Preto sa stal účtovnou jednotkou od 1. 1. 2009. Povinnosť 

viesť účtovníctvo od 1. 1. 2010 vzniká nielen podnikateľovi H ale aj obom zostávajúcim 

účastníkom združenia. 
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Podľa § 9 odst. 5 ZoÚ, ktorý hovorí, že účastníkom združenia ktoré sú fyzickými 

osobami umožňuje viesť účtovníctvo v zjednodušenom rozsahu, pokiaľ nemajú povinnosť 

mať účtovnú uzávierku overenú audítorom. 

Ak vedú fyzické osoby za združenie účtovníctvo, potom sú povinné ho viesť podľa                 

§ 4 odst. 5 ZoÚ a to, až do posledného dňa účtovného obdobia, v ktorom prestali byť 

účastníkmi združenia. 

3.1.1. Účtovníctvo v združení fyzických osôb bez právnej subjektivity  

 

Podľa § 829 OZ združenie fyzických osôb nemá právnu subjektivitu, teda nie je 

samostatným právnym subjektom a v súvislosti s tým nie je ani účtovnou jednotkou v zmysle 

§ 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v znění pozdějších předpisů. To znamená,               

že vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie sú povinní jednotliví účastníci združenia. 

Na základe zmluvy o združení môže byť poverený buď účastník združenia alebo iná 

osoba mimo združenia, ktorá môže viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu za združenie. 

 

3.1.1.2. Účtovanie  

 

Podľa § 13 odst. 1 ZoÚ je v účtovníctve povinnosť viesť nasledujúce účtovné knihy: 

- hlavná kniha (vecné usporiadanie účtových zápisov), 

- účtový denník (chronologické usporiadanie účtových zápisov), 

- knihy analytickej evidencie, 

- knihy podrozvahovej evidencie. 

 

Fyzická osoba, ktorá podniká v združení začína s účtovaním na základe dobrovoľného 

rozhodnutia. Mala by si ale uvedomiť, že tým že začne účtovať budú musieť povinne účtovať 

aj všetci ostatní účastníci združenia povinne zo zákona, čo je v praxi najčastejší prípad. 

 

Účastník poverený zo zmluvy o združení vedením účtovníctva otvára účtovné knihy 

v prípade: 

- zahájenia činnosti združenia (prvé účtovné doklady sú zápisy o majetkových 

hodnotách vložených jednotlivými účastníkmi), 
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- prvého dňa ďalšieho účtovného obdobia (a to prostredníctvom účtu 701 – začiatočný 

účet súvahový, kde stavy jednotlivých položiek musia nadväzovať na účet                     

702 – konečný účet súvahový). 

 

Každý z účastníkov združenia (s výnimkou účastníka povereného vedením 

účtovníctva za združenie) účtuje o svojich podieloch na spoločných výnosoch a nákladoch 

prakticky opačne než účastník poverený účtovníctvom za združenie. 

 

Tab. 3.1.1.3. Účtovné prípady 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účtovanie prevedených podielov na účte 398 – Spojovací účet pri združení (alebo iný účet 

v rámci účtovej skupiny 39). Ďalšími účtami pre účtovanie v združení sú účty 358 – 

Pohľadávky k účastníkom združenia a 368 – Záväzky k účastníkom združenia. V tejto 

súvislosti je dôležité spomenúť, že označenie jednotlivých účtov si dnes volia účtovné 

jednotky samy, zo zákona, resp. vyhláškou ale sú viazané iba v rámci účtových tried 

a účtových skupín.  

3.1.2. Daňová evidencia 

 

Daňová evidencia je nástupcom jednoduchého účtovníctva. Od roku 2004 majú 

fyzické osoby povinnosť viesť buď podvojné účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, pričom 

daňová evidencia sa vzťahuje na fyzické osoby ktoré majú príjmy podľa § 7 ZDP a uplatňujú 

si výdaje v skutočne vynaloženej výške. Je upravená zákonom č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu.  

 Obsahuje údaje o: 

- príjmoch a výdajoch, v členení potrebnom pre zistenie základu dane, 

- majetku a záväzkoch. 

Účtovný prípad                   MD D 

Prevedený podiel na výnosoch zo združenia                 398    6xx 

Prevedený podiel na nákladoch zo združenia                5xx    398 

Pohľadávka vyrovnávajúca rozdiel na účte 398 (účastníci združenia)             358    398 

Záväzok vyrovnávajúci rozdiel na účte 398 (účastníci združenia)              398    368 

Úhrada pohľadávky účastníkmi združenia                 2xx    358 

Úhrada záväzku voči účastníkom združenia                 368    2xx
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Dobrovoľne môžu viesť aj pomocné knihy ako napr. kniha pohľadávok, záväzkov, kniha 

DHM, DNM, kniha zásob, evidencia cenín, atď. 

 

Pre vedenie daňovej evidencie za združenie platia rovnaké podmienky ako pre vedenie 

účtovníctva. To teda znamená, že poverený účastník združenia vedie daňovú evidenciu         

za združenie. Pokiaľ majú ostatní účastníci nejakú ďalšiu činnosť mimo združenia, tak si vedú 

vlastnú daňovú evidenciu.  

Ak teda združenie vedie daňovú evidenciu, tak ich evidencia bude vždy prebiehať     

od 1.1. do 31.12. každého kalendárneho roku. Výnimkou sú iba roky, v nich bude činnosť 

zahájená, ukončená alebo prerušená behom roku kedy povedie daňovú evidenciu v kratšom 

období. Podľa § 3 ZoÚ, kto vedie daňovú evidenciu nemá nárok na uplatňovanie 

hospodárskeho roku. 

Pre vedenie daňovej evidencie nestanovuje zákon žiadnu formu, záleží iba                 

na podnikateľovi akú formu si zvolí. Samozrejme musí byť preukázaná evidencia a všetky 

údaje musia byť pravdivé a podložené príslušnými dokladmi. 

 

Daňovú evidenciu je možné viesť ručne alebo pomocou softvéru (na vedenie daňovej 

evidencie alebo predošlého jednoduchého účtovníctva). Taktiež je možné využívať peňažný 

denník. Výhodou daňovej evidencie je, že pri jej vedení nemusia byť spracované žiadne 

výkazy, ktoré sú potrebné v účtovníctve a ani sa neprikladajú k daňovým priznaniam a nie sú 

potrebné takmer žiadne účtovné znalosti. Postačí sa riadiť zákonom o daních z příjmu. 

 

Príjmy je vhodné v daňovej evidencii diferencovať na príjmy, ktoré: 

- nie sú predmetom dane z príjmu (napr. prijaté úvery a pôžičky), 

- sú od dane z príjmu oslobodené (napr. príjmy z vodných elektrární). 

 

Výdaje je vhodné v daňovej evidencii diferencovať na výdaje, ktoré: 

- sú výdajmi na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov podľa § 24, 

- sú daňovo neuznateľné podľa § 25. 

 

Pre potreby dane z príjmu je postačujúce, keď poplatník, ktorý vedie daňovú 

evidenciu sleduje iba príjmy a výdaje. Nie je potrebné aby zisťoval výšku a stav pokladne 

a bežného účtu ani prevody alebo výbery medzi pokladňou a bankových účtom, pretože zákon 

o daních z příjmu túto povinnosť nestanovuje. 
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Oceňovanie majetku 

Hmotný majetok sa pre oceňovanie majetku a záväzkov v daňovej evidencii oceňuje 

podľa § 29 ZDP a pohľadávky sa oceňujú podľa § 5 ZDP. 

 

3.1.2.1. Prechod z daňovej evidencie na vedenie účtovníctva 

 

„Pri prechode z daňovej evidencie na účtovníctvo sa z daňového hľadiska základ dane 

za rok zahájenia účtovníctva9:“ 

- zvýši o hodnotu zásob, cenín, pohľadávok vrátane poskytnutých záloh (okrem 

investičných), 

- zníži o hodnotu záväzkov vrátane prijatých záloh. 

 

Ak sa jedná o platcu DPH, rozumie sa pre tieto účely hodnota záväzku bez DPH. 

 

Pri prevode majetku a záväzkov z daňovej evidencie do účtovníctva môžeme 

z hľadiska dane z príjmu rozdeliť položky do 3 kategórií a to podľa dopadu na základ dane: 

- položky zvyšujúce základ dane, 

- položky znižujúce základ dane, 

- položky neovplyvňujúce základ dane. 

 

Podľa § 23 ZDP je možné, aby si poplatník sám zvolil hodnotu pohľadávok a zásob        

pri prechode z daňovej evidencie na účtovníctvo. Tieto pohľadávky a záväzky avšak evidoval 

v dobe zahájenia vedenia účtovníctva a zahrnul ich do základu dane a to buď: 

- jednorázovo v dobe zahájenia vedenia účtovníctva alebo  

- postupne za 9 nasledujúcich zdaňovacích období, počínajúc zdaňovacím obdobím, 

v ktorom zahájil vedenie účtovníctva. 

 

 

 

                                                

9 KOLEKTIV AUTORŮ. Sdružení bez právní subjektivity 2008-2009. 1. vyd. Praha: Aspi Publishing, 
2007. 242 s. ISBN 978-80-7357-303-4. 

 



 20 

Pokiaľ poplatník prejde z vedenia daňovej evidencie na vedenie účtovníctva musí     

pri jeho zahájení resp. pri zahájení účtovania prejsť týmito fázami: 

- previesť inventarizáciu, teda zistenie skutočných stavov k poslednému dňu daňovej 

evidencie, 

- oceniť jednotlivé zložky majetku a záväzkov súlade s účtovnými metódami, 

- stavy majetku vloží do účtovného systému ako začiatočné stavy aktívnych súvahových 

účtov, 

- stavy záväzkov a rezerv vloží do účtovného systému ako začiatočné stavy pasívnych 

súvahových účtov, 

- pri finančnom leasingu dá do časového rozlíšenia nákladov daňovo neuplatnenú časť 

výdajov, 

- na špeciálnom účte fyzických osôb zostaví rozdiel medzi začiatočným stavom aktív 

a pasív, 

- účtuje a vykazuje položky štandardnými metódami ako všetci ostatní podnikatelia, 

ktorí účtujú. 

3.1.2.2. Archivácia 

 

 Nielen účtovníctvo, ale aj daňovú evidenciu sprevádza archivácia daňových 

podkladov. Poplatník dane z príjmov je povinný uschovávať daňovú evidenciu za všetky 

zdaňovacie obdobia, pre ktoré ešte neskončila lehota pre vymeranie dane stanovená ZDP 

alebo zvláštnym právnym predpisom.  

„Ak je niektorý z účastníkov združenia zo zmluvy poverený vedením daňovej 

evidencie za združenie, zodpovedá za metodickú stránku vedenia tejto evidencie a za uloženie 

(archiváciu) kníh, dokladov a ďalších písomností, vzťahujúcich sa k činnosti združenia.“10 

 

 

 

 

                                                
10 HAKALOVÁ, J.; PŠENKOVÁ, Y. Daňová evidence. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2008. 104 s.                    
ISBN 978-80-248-1798-9, s. 11. 
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3.2. Daň z príjmu 

 

Účastník združenia, ktorý vedie za združenie účtovníctvo alebo daňovú evidenciu 

musí byť schopný zistiť základ dane z príjmov za jednotlivých účastníkov združenia.        

Jeho povinnosťou je rozdeliť príjmy a výdaje na jednotlivých účastníkov, a to buď podľa 

podielu uvedeného v zmluve, alebo rovným dielom medzi všetkých účastníkov.  

 

Pre zistenie základu dane z príjmov sa vychádza: 

- z výsledku hospodárenia, či už je to zisk alebo strata, teda z rozdielu medzi výnosmi 

a nákladmi u poplatníkov, ktorí vedú účtovníctvo alebo 

- z rozdielu medzi príjmami a výdajmi u poplatníkov, ktorí vedú daňovú evidenciu 

alebo, ktorí si uplatňujú výdaje percentom z príjmu. 

 

3.2.1. Špecifiká v združení týkajúce sa dane z príjmu 

 

Medzi osobitosti v združení, ktoré sa týkajú daní z príjmu môžeme zaradiť nasledujúce 

a to: 

- zdanenie príjmov v združení, 

- spoločné verzus individuálne výdaje, 

- spoločné verzus individuálne príjmy. 

 

Zdanenie príjmov v združení 

 Keďže združenie bez právnej subjektivity nemôže samostatne prijímať a ani zdaňovať 

príjmy dosiahnuté spoločnou činnosťou účastníkov tieto príjmy je potreba evidenčne             

aj daňovo previesť jednotlivým účastníkom združenia. Ak nie sú príjmy a výdaje rozdelené 

medzi účastníkov združenia rovným dielom, tak môžu účastníci združenia uplatniť iba výdaje 

na ne pripadajúce iba v preukázanej výške. Pokiaľ nie je podiel každého účastníka                

na spoločných príjmoch rovnaký, ako jeho podiel na spoločných výdajoch, tak nemôžu 

využiť paušálne výdaje podľa § 7 odst. 7 ZDP, ale iba skutočné výdaje, ktoré sú preukázané 

v daňovej evidencii podľa § 7b ZDP alebo v účtovníctve. Samozrejme, ak by nebolo 

využívané toto obmedzenie dochádzalo by často k špekulatívnej daňovej optimalizácii.  
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Spoločné verzus individuálne výdaje 

 Príčinou väčšiny daňových problémov v rámci združenia je, že ZDP bližšie 

nevymedzuje, čo sa presne rozumie pod pojmom „spoločné výdaje združenia“. Teda často    

sa jedná o subjektívny názor pri rozlišovaní čo je a čo nie je spoločným výdajom               

resp. príjmom za združenie. V praxi združenia prevažujú hlavne spoločné príjmy a výdaje              

nad individuálnymi. Ide hlavne o príjmy a výdaje, ktoré súvisia s prevádzkovou činnosťou 

(výrobná, obchodná alebo poskytujúca služby) napr. spotreba energií, subdodávky a pod.  

 

Spoločné verzus individuálne príjmy 

 Presne tak, ako výdaje aj príjmy môžu mať v rámci združenia spoločný alebo 

individuálny charakter. V rámci bežnej prevádzkovej činnosti budú prevyšovať spoločné 

príjmy napr. príjmy za služby, dodaný tovar a pod. Medzi spoločné príjmy môžeme zaradiť  

aj nájomné za majetok v spoluvlastníctve všetkých účastníkov atď. 

 V združení sa taktiež vyskytujú príjmy, ktoré nejde zhodnotiť ako spoločné ale ako 

individuálne napr. príjem z predaja hmotného majetku vo výlučnom vlastníctve, vrátenie 

poistného, vrátené preplatky daní, atď. Individuálne príjmy jedného účastníka združenia budú 

tie, ktoré súvisia s jeho individuálnou podnikateľskou činnosťou mimo združenie, rovnako 

ako výdaje na dosiahnutie, zaistenie a udržanie týchto príjmov boli jeho individuálnymi 

výdajmi.   

 

Tab. 3.2.1.1. Príklad rozdelenie príjmov a výdajov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad: Traja účastníci združenia podnikateľ C, podnikateľ D a podnikateľ E sa dohodli, 

že spoločné príjmy dosiahnuté v rámci činnosti v združenia si rozdelia v pomere              

50 : 40 : 10, bude sa jednať o rozdelenie príjmov a výdajov rovným dielom to znamená: 

Podnikateľ C   50 % spoločných príjmov 50 % spoločných výdajov 

 Podnikateľ D   40 % spoločných príjmov 40 % spoločných výdajov 

 Podnikateľ E  10 % spoločných príjmov 10 % spoločných výdajov 

 

Oproti tomu o rozdelenie príjmov a výdajov a rovným dielom sa nebude jednať: 

- ak sa príjmy rozdelia v pomere 50 : 40 : 10 a výdaje v pomere 40 : 40 : 20, 

- alebo sa príjmy rozdelia v pomere 50 : 40 : 10 a výdaje rovnomerne, teda každému 

1/3,  

- alebo sa príjmy rozdelia rovnomerne, teda každému 1/3 a výdaje v pomere  

40 : 30 : 30. 
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3.2.2. Daňové výdaje (náklady) 

 

 Výdaje (náklady), ktoré vznikajú pri spoločnej činnosti všetkých účastníkov združenia 

musia byť rozdelené najneskôr na konci roku. A to tak, aby bolo možné zistiť základ dane 

z príjmu na výdaje (náklady) spoločné pre všetkých účastníkov a výdaje uplatnené iba 

jednotlivým účastníkom združenia. 

 Účastníci združenia si môžu rozdeliť iba výdaje (náklady), ktoré dosiahli pri spoločnej 

činnosti. 

 

Výdaje na zamestnanca 

Výdaje na mzdy, sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov sú daňovým výdajom 

toho účastníka združenia, ktorý je ich zamestnávateľom, teda podnikateľom, ktorý má so 

zamestnancami uzatvorený pracovnoprávny vzťah podľa zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce. Sociálne a zdravotné poistenie bude individuálnym výdajom, preto by nebolo vhodné 

aby sa tieto výdaje hradili so spoločného bankového účtu. 

Samozrejme, ak sa bude jednať o práce zaistené zamestnancami niektorého účastníka 

združenia v prospech všetkých účastníkov združenia, je tu možnosť, aby zamestnávateľ 

ostatným účastníkom združenia príslušnú časť týchto výdajov rozdelil.  

V súčasnosti sú prípustné tieto varianty uplatňovania miezd zamestnancov účastníkov 

združenia: 

 zamestnanci vykonávajú činnosť pre individuálne podnikanie daného účastníka 

mimo združenie: 

-   jedná sa o individuálny daňový výdaj účastníka, ktorý je zároveň aj zamestnávateľom, 

 zamestnanci vykonávajúci činnosť pre účely združenia pracujúci v prospech všetkých 

účastníkov združenia: 

-   znova ide o individuálny daňový výdaj tohto účastníka, ktorý je ich zamestnávateľom, 

- môžu sa zaradiť medzi spoločné výdaje v rámci združenia, ktoré budú rozdelené                      

medzi všetkých účastníkov. 

 

Zásoby 

 Z hľadiska dane z príjmu je poskytnutie vlastných zásob pre účely združenia najmenej 

vhodnou verziou. Zásoby, obzvlášť materiál a tovar vyjadrujú väčšinou hodnotovo 

najpodstatnejšiu zložku spoločných výdajov v rámci združenia. Obvykle sa pri zásobách, 
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ktoré sú poskytnuté v prospech združenia jedná o veci druhovo určené, pričom sa výlučné 

vlastníctvo jedného účastníka mení na podielové spoluvlastníctvo viacerých účastníkov 

združenia. V tom prípade je potrebné určiť výšku podielov jednotlivých účastníkov.  

 

Úroky z úveru alebo pôžičky 

 Medzi spoločné výdaje v združení osôb bez právnej subjektivity môžeme zaradiť       

aj úroky z úveru alebo pôžičky, ktorý bol poskytnutý pre účely združenia. Samozrejme záleží 

na dobre spísanej zmluve medzi účastníkmi združenia.  

 Úver alebo pôžička sú záväzkom, za ktorý všetci účastníci ručia spoločne 

a nerozdielne.  

 

Odpisy 

Ak sa jedná o majetok v spoluvlastníctve, potom odpisuje každý zo spoluvlastníkov 

svoju pomernú časť hodnoty majetku resp. časť vstupnej ceny vo výške spoluvlastníckeho 

podielu na veci. Rôznorodosť situácie nastáva v prípade hmotného majetku v zmysle              

§ 26 ZDP, ktorý sa premieta do daňových výdajov nepriamo prostredníctvom daňových 

odpisov, prípadne v zostatkovej cene. Daňové odpisy má právo uplatňovať vlastník. Odpisy 

teda nepatria medzi spoločné výdaje v rámci združenia, ale sa jedná o individuálne výdaje 

účastníkov združenia.  

„V praxi sa stáva, že vlastník nehnuteľnosť poskytne k bezplatnému užívaniu ďalším 

účastníkom združenia (§ 833 OZ) a na tejto nehnuteľnosti účastníci združenia spoločne 

vybudujú pre spoločnú činnosť prístavbu, nadstavbu alebo objekt modernizujú                        

či zrekonštruujú, teda realizujú tzv. technické zhodnotenie (§ 33 ZDP). Technické 

zhodnotenie smie odpisovať buď vlastník, alebo nájomca (§ 28 ZDP), ale nie účastník 

združenia, ktorý nie je ani vlastníkom ani nájomcom.“11 

 

Účastníci združenia môžu využiť na majetok obstaraný tri druhy odpisov: 

 rovnomerné,  

 zrýchlené, 

                                                

11 KOLEKTIV AUTORŮ. Sdružení bez právní subjektivity 2008-2009. 1. vyd. Praha: Aspi Publishing, 
2007. 242 s. ISBN 978-80-7357-303-4 
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 mimoriadne, majú prívlastok „protikrízové“12 Účastníkom združenia umožňujú veľmi 

rýchlo odpísať majetok, ktorý bol zakúpený v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 

a poplatník musí byť jeho prvým vlastníkom. Jedná sa o majetok, ktorý je zaradený 

v 1. alebo 2. odpisovej skupine.  

Majetok z 1. odpisovej skupiny je možnosť odpísať za 12 mesiacov (100 % zo VC) 

a majetok z 2. odpisovej skupiny je možnosť odpísať za 24 mesiacov (60 % VC prvý 

rok a 40 % VC v ďalšom roku)  

 

Tab. 3.2.2.1. Príklad odpisovanie majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údržba a opravy 

Podľa § 47 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví sa opravou 

odstraňujú účinky čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia 

do predošlého alebo prevádzky schopného stavu. Údržbou sa rozumie sústavná činnosť, 

ktorou sa spomaľuje fyzické opotrebenie a predchádza sa poruchám a odstraňujú sa 

drobnejšie závady. 

Ak ide o opravy a údržbu majetku opäť záleží na jeho vlastníctve, pričom údržbu 

a opravy, ktoré súvisia s bežným užívaním veci by mali hradiť všetci účastníci združenia. 

 

 

                                                
12 Pozn. „Protikrízové“ opatrenie sa netýka iba združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity. 

Príklad: Podnikaeľ A a podnikateľ B si obstarali v roku 2009 v rámci spoločného 

podnikania v rámci združenia osobný automobil v cene 350 000 Kč a počítač v cene 

42 000 Kč. Podiel je podľa zmluvy rovnaký. 

Hmotný majetok obstaraný v rámci spoločnej činnosti z peňažných prostriedkov 

poskytnutých účastníkmi pri založení združenia alebo z peňažných prostriedkov získaných 

v rámci združenia je spoluvlastníctvom oboch účastníkov. Každý účastník združenia 

odpisuje hmotný majetok zo vstupnej ceny, ktorý odpovedá výške jeho podielu. Keďže 

podiel účastníkov združenia je rovnaký a tvorí 50 % budú účastníci jednotlivo odpisovať 

osobný automobil zo vstupnej ceny 175 000 Kč a počítač zo vstupnej ceny 21 000 Kč. 

Pritom môže dôjsť k situácií kedy podnikateľ A bude tento majetok odpisovať 

rovnomerným spôsobom a podnikateľ B ho bude odpisovať zrýchleným spôsobom. Takéto 

ročné odpisy budú u každého účastníka odlišné. 
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Opravy majetku, ktorý je : 

a) vo výlučnom vlastníctve iba jedného z účastníkov sú tiež ako odpisy individuálnymi 

výdajmi dotyčného účastníka,  

b) v spoluvlastníctve, sú považované za spoločné výdaje v rámci združenia, to znamená, 

že sa rozdeľujú medzi všetkých účastníkov v dohodnutom pomere. 

 

Nájomné 

 Čo sa týka združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity, užívanie cudzieho 

majetku formou nájmu veci je prirodzenou súčasťou. Pokiaľ si účastníci združenia zjednávajú 

nájomnú zmluvu, ako nájomca vystupuje väčšinou jeden účastník, ktorý je poverený správou 

združenia. 

Ak účastník uzatvorí zmluvu o finančnom leasingu pred vznikom združenia, jedná sa 

o výdaje tohto účastníka. Ak sa účastníci združenia dohodnú na spoločnom obstaraní majetku 

prostredníctvom finančného leasingu, potom si každý z účastníkov môže do výdajov zahrnúť 

svoju pomernú časť nájomného. Taktiež po skončení leasingovej zmluvy si do daňových 

výdajov môže každý účastník zahrnúť časť ceny. 

 

Rezervy na opravy hmotného majetku 

„Rezerva na opravu hmotného majetku, ktorá je výdajom (nákladom) na dosiahnutie, 

zaistenie a udržanie príjmov, jej doba odpisovania stanovená zákonom o daniach z príjmu je  

5 a viac rokov“13, môžu ju tvoriť účastníci združenia, vlastníci ale aj spoluvlastníci daného 

hmotného majetku. Ak bude tvorená rezerva od roku 2009 a bude pokračovať, tak účastníci 

združenia musia založiť samostatný bankový účet. Sú povinní ho vytvoriť do termínu          

pre podanie daňového priznania za príslušný kalendárny rok, za ktorý bola rezerva vytvorená. 

Tento účet bude podľa § 7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Zb. o rezervách, v znění pozdějších 

předpisů určený iba na ukladanie peňazí vo výške tvorenej rezervy. Ak to nebude splnené, tak 

v tejto súvislosti nebude rezerva posudzovaná za daňovo uznateľný výdaj. 

 

Poplatky za vedenie bežného účtu 

 Na financovanie spoločnej činnosti si účastníci združenia otvoria v banke bežný účet 

určený na podnikateľskú činnosť. Za zriadenie a vedenie účtu si banka účtuje poplatky, ktoré 

                                                
13 § 7 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v znění pozdějších 

předpisů 
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Príklad: Dvaja podnikatelia zo základom dane poskytli dary. Základ dane (neznížený 

o nezdaniteľné položky) činí 300 000 Kč. Pričom 2 % zo ZD tvoria 6 000 Kč, čo je viac   

ako 1 000 Kč, preto stačí pre daňové účely poskytnúť dary v celkovej hodnote 1 000 Kč.    

10 % zo ZD činí 30 000 Kč. Môže ísť o prípady daru v hodnote napr.: 

a) 600 - Kč dar nesplnil podmienky minimálnej čiastky 1 000 nie je možné ho daňovo 

uplatniť, 

b) 10 000 Kč - základ dane môže byť znížený o celú čiastku darov , 

c) 40 000 Kč - základ dane môže byť znížený najviac o 30 000 Kč (čo tvorí 10 % ZD) 

a ostatných 10 000 Kč prepadne. 

sú súčasťou bežných výdajov združenia. Vzhľadom na to, sa tieto výdaje rozdeľujú medzi 

účastníkov podľa pomeru, ktorý je určený v zmluve. 

 

Dary 

 Dary nie sú výdajom (nákladom), ktorý môže byť uznaný ako výdaj na dosiahnutie 

zaistenie a udržanie príjmov. Ak sa účastníci združenia rozhodnú poskytnúť dar podľa            

§ 15 ZDP, je potrebné uviesť možnosť odpočtu od základu dane do darovacej zmluvy a to 

vždy menovite darcu aj s darovanou čiastkou, ktorú účastník združenia daroval. 

  

Ak sa rozhodnú účastníci združenia poskytnúť dar je potrebné uviesť ktorí účastníci sa 

podieľajú a akou časťou tak, aby si mohol každý z nich po splnení podmienok stanovených 

zákonom uplatniť svoj podiel ako nezdaniteľnú výšku daru v daňovom priznaní. 

  

Od základu dane je možné odčítať hodnotu darov, ak „úhrnná hodnota darov 

v zdaňovacom období presiahne 2 % zo základu dane alebo činí aspoň 1 000 Kč. V úhrne 

možno odčítať najviac 10 % zo základu dane.“14 

 

Tab. 3.2.2.2. Príklad poskytnutie daru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi ďalšie výdaje spojené so združením fyzických osôb bez právnej subjektivity môžu   

byť výdaje spojené s platením daní a i. 

 

                                                
14 § 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v znění pozdějších předpisů 
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3.2.2.3. Výdaje stanovené paušálnou čiastkou 

 

Predstavujú výdaje z dosiahnutých príjmov a to tak, že si môžu členovia združenia 

uplatniť tieto paušálne výdaje v percentuálnej výške, ak si rozdeľujú príjmy a výdaje rovným 

dielom tzn. percento na príjmoch je rovnaké ako percento na výdajoch. Percentuálne podiely 

nie sú zjednotené, to znamená nutnosť ich preukázaného diferencovania. Spôsob uplatnenia 

výdajov paušálnou čiastkou nejde už spätne zmeniť. Ak si účastníci združenia nerozdeľujú 

príjmy a výdaje rovným dielom alebo si ich rozdeľujú iba niektorí z nich, tak potom nemôže 

žiadny z účastníkov združenia uplatňovať výdaje paušálnou čiastkou. 

 

„Ak si teda poplatník neuplatní výdaje preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, 

zaistenie a udržanie príjmov, môže si uplatniť výdaje“:15 

- 80 % z príjmu z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (platí 

iba pre podnikateľov, ktorí sú zaevidovaní ako poľnohospodári u miestne príslušného 

obecného úradu), 

- 80 % z príjmov zo živnosti remeselných, 

- 60 % z príjmov zo živností s výnimkou živností remeselných, 

- 40 % z príjmov z iného podnikania podľa zvláštnych predpisov, ďalej z použitia  

alebo poskytnutia práv z priemyslového alebo iného duševného vlastníctva, autorské 

práva atď. 

 

Výdaje, ktoré si v roku 2009 mohol uplatniť poplatník, ktorý si neuplatnil výdaje 

preukázateľne vynaložené na dosiahnutie zaistenie a udržanie príjmov, mohol si uplatniť 

výdaje % z príjmu. Pre porovnanie spomeniem percentuálne sadzby, ktoré si mohol poplatník 

uplatniť. 

- 80 % z príjmu z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (platí 

iba pre podnikateľov, ktorí sú zaevidovaní ako poľnohospodári u miestne príslušného 

obecného úradu), 

- 80 % z príjmov zo živnosti remeselných, 

- 60 % z príjmov zo živností s výnimkou živností remeselných, 

                                                
15 § 7 odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v znění pozdějších předpisů, rok 2010 
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- 60 % z príjmov z iného podnikania podľa zvláštnych predpisov, ďalej z použitia alebo 

poskytnutia práv z priemyslového alebo iného duševného vlastníctva, autorské práva 

atď. 

3.2.3. Príjmy 

 

 Spoločné príjmy v združení inkasuje väčšinou v priebehu roka účastník, ktorý je 

poverený správou združenia. Následne po skončení kalendárneho roku tieto príjmy rozdelí 

ostaným účastníkom.  

 

Príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti § 7 

Združenie nemá právo prijímať ani zdaňovať príjmy zo spoločnej činnosti. Ak má teda 

združenie príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti je potreba            

aby zmocnení účastník tieto príjmy rozdelil na konci zdaňovacieho obdobia medzi účastníkov 

rovným dielom ak v zmluve nie je určené inak. 

 

Čiastkovým základom dane je podiel na príjmoch (výnosoch) znížený o podiel          

na výdajoch (nákladoch) na ich dosiahnutie, zaistenie a udržanie. Ak účastníkovi združenia 

pri výpočte dane vzíde strata, je možné ju podľa § 34 odst. 1 ZDP odčítať a to najdlhšie 

v piatich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich bezprostredne po sebe. 
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Tab. 3.2.3.1. Výpočet ZD podľa § 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad: Podnikateľ J (fyzická osoba) je od roku 2009 účastníkom združenia podnikajúci 

v oblasti ekonomického poradenstva (účastníci si rozdeľujú medzi sebou príjmy a výdaje 

rovným dielom), pracuje individuálne ako znalec, likvidátor a píše články do časopisov. 

 

V roku 2009 mal podnikateľ J tieto príjmy a výdaje: 

a) zo združenia podľa § 7 odst. 1, písm. b) 

Príjmy   1 500 000 Kč 

Výdaje      650 000 Kč 

b) znalec podľa § 7 odst. 2 písm. c) 

Príjmy     160 000 Kč 

Výdaje       30 000 Kč 

c) príspevky do časopisov 

Príjmy     180 000 Kč 

Výdaje       20 000 Kč 

K tomu ešte zaplatil v roku 2009 poistné v sume 90 000 Kč. 

Výpočet jednotlivých čiastkových základov dane § 7 podľa skutočných príjmov a výdajov: 

Druh príjmu Príjmy Skutočné výdaje Výdaje % z príjmu 

a) 1 500 000  910 000 60 % = 900 000 

b) 160 000 40 000   40 % = 64 000 

c) 115 000 38 000   40 % = 46 000 

Spolu 1 775 000 988 000           1 010 000 

Základ dane pri uplatnení výdajov v skutočnej výške: 

1 775 000 – 988 000 – 90 000 = 697 000 Kč 

Základ dane pri uplatnení výdajov percentom z príjmu: 

1 775 000 – 1 010 000 – 90 000 = 675 000 Kč  

 

Podnikateľ J uplatní podľa všetkého výdaje percentom z príjmu, pretože v tomto prípade 

má nižší základ dane pre výpočet dane z príjmu. Výdaje uplatnené percentom z príjmu nie 

sú výhodné iba v bode a) ale naopak v bodoch b) a c) je tento spôsob prospešnejší. 

Celkový rozdiel pri uplatnení percentom z príjmu je o 22 000 Kč výhodnejší. 
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Príjmy z kapitálového majetku § 8 

V súvislosti s príjmami z kapitálového majetku môžu mať účastníci združenia príjmy 

týkajúce sa napr. podielov na zisku, úrokov, výhier a iných výnosov z vkladov na vkladných 

knižkách, a i. Najčastejšie sa jedná o podiely na výnosoch z majetku, ktorý získali účastníci 

spoločnou činnosťou v rámci združenia.  

 „Predovšetkým úroky z vkladov na bežných účtoch, ktoré sú podľa podmienok banky 

určené k podnikaniu, a ktoré sa používajú pre financovanie spoločnej činnosti v združení       

sa považujú za spoločné príjmy všetkých účastníkov združenia.“16 

 V zmysle § 8 sa nedá pri príjmoch uplatniť strata vtedy, ak sú výdaje vyššie ako 

príjmy, pretože na rozdiel sa neprihliada.  

 

Príjmy z prenájmu § 9 

Účastníci združenia môžu mať prirodzene aj príjmy z prenájmu podľa § 9. Patria       

tu napr. príjmy z prenájmu nehnuteľností (ich častí) alebo bytov (ich častí) alebo príjmy 

z prenájmu hnuteľných vecí okrem príjmov z príležitostného prenájmu podľa                          

§ 10 odst. 1 písm. a). 

Základom dane sú príjmy znížené o výdaje vynaložené na ich dosiahnutie, zaistenie 

a udržanie. Podľa § 34 je možnosť uplatniť si stratu pre daňové účely. 

Podľa § 9 odst. 4 ak si poplatníci teda aj účastníci združenia neuplatnia výdaje, ktoré 

sú preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov, môže si ich 

uplatniť vo výške 30 % z príjmov. Ak si poplatníci zvolia uplatnenie percentom z príjmu 

musia viesť evidenciu pohľadávok a záznamy o príjmoch, ktoré vznikli v rámci prenájmu. 

 

Ostatné príjmy § 10 

Účastníci združenia môžu zaradiť medzi ostatné príjmy napr. príjmy z príležitostných 

činností, príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, príjem z predaja automobilu 

(obstaraného formou finančného prenájmu s následnou kúpou a poplatník ho predal do 1 roka 

po skončení zmluvy o prenájme) a i.  

Ak sú výdaje vyššie ako príjmy, tak nie je možné uplatniť stratu. Čiastkovým 

základom dane je príjem znížení o výdaje preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. 

                                                
16 JINDROVÁ, B. Daňové a účetní aspekty spoločného podnikání. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2006. 

239 s. ISBN 80-7201-622-9. 
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3.2.3.2. Daňové priznanie 

 

V rámci činnosti združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity sú účastníci 

združenia (iba fyzické osoby) povinní priznávať podiely na dani z príjmu fyzických osôb. 

Každý poplatník má povinnosť sám podať daňové priznanie miestne príslušnému správcovi 

dane, a to do konca tretieho mesiaca po konci zdaňovacieho obdobia. Tento dátum býva 

stanovený vo väčšine prípadov na 31. marec roku nasledujúceho a v tento deň je aj daň 

splatná. V prípade rozdielu vzniknutého pri platení záloh je povinný účastník združenia 

uhradiť do 31. marca roku nasledujúceho po zdaňovacom období. 

3.3. Daň z pridanej hodnoty 

 

Podnikanie v združení fyzických osôb bez právnej subjektivity má aj v rámci dane 

z pridanej hodnoty určité špecifiká. Keďže združenie nemá právnu subjektivitu, nie je ani 

samostatným daňovým subjektom, a teda sa nestáva ani platcom dane. Jednotliví účastníci 

združenia pristupujú k DPH ako fyzické osoby dobrovoľne alebo povinne zo zákona. 

3.3.1. Povinná registrácia 

 

Existujú tri hlavné dôvody kedy vzniká povinnosť registrácie k DPH, ak dôjde k: 

a) prekročeniu povoleného obratu, 

b) uzatvoreniu zmluvy s platcom DPH, 

c) prvej registrácii k DPH aspoň jedného z účastníkov združenia. 

 

Prekročenie povoleného obratu 

Vzniká podľa § 6 ZDPH, ak úhrnný obrat všetkých účastníkov združenia v súvislosti 

s činnosťou v združení aj mimo presiahol limit 1 000 000 Kč za najviac 12 bezprostredne 

predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. A teda sa stáva platcom               

od 1 dňa 3 mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol obrat prekročený. Prihlášku musí 

podať do 15 dňa od dňa kedy bol limit prekročený. 
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Uzatvorenie zmluvy s platcom DPH 

Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy s platcom DPH v združení, tak aj osoba povinná 

k dani sa stáva platcom dane a to dňom uzatvorenia zmluvy. Vzniká povinnosť podať 

prihlášku k registrácii do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. 

 

Tab. 3.3.1.1. Príklad uzatvorenie zmluvy s platcom DPH 

DPH

 

Prvá registrácia k DPH aspoň jedného účastníka združenia 

Osoba povinná k dani sa stáva platcom DPH a to dňom nadobudnutia účinnosti 

rozhodnutia o registrácii účastníka združenia, ktorý sa stal platcom ako prvý. Prihlášku musí 

podať opäť do 15 dní odo dňa, kedy sa o registrácii účastníka združenia dozvedel. 

Pozn. Ešte pred novelizáciou zákona o DPH do 31.12.2008 platilo, že účastník 

združenia musel stihnúť podať prihlášku o registrácii k DPH do dňa účinnosti registrácie 

iného účastníka združenia. Čo si domáhalo dokonalé vzťahy medzi účastníkmi, ktorým v praxi 

nebolo vždy vyhovené. 

3.3.2.Obrat v súvislosti s DPH 

 

Obrat je kľúčovým pojmom pre registráciu osôb povinných k dani z pridanej hodnoty. 

Obratom sa rozumie súhrn úplat bez dane vrátane dotácie k cene, ktoré osobe povinnej k dani 

prináleží za uskutočnené plnenie, ktorými sú dodanie tovaru, prevod nehnuteľnosti 

a poskytnutie služieb, s miestom plnenia v tuzemsku, ak ide o úplatu za: 

a) zdaniteľné plnenie, 

b) plnenie oslobodené s nárokom na odpočet dane alebo, 

c) plnenie oslobodené od dane bez nároku na odpočet dane podľa § 54 až § 56 pokiaľ nie 

sú doplnkovou činnosťou uskutočňovanou príležitostne. 

 

Príklad: Dvaja podnikatelia podnikateľ A a podnikateľ B sa rozhodli, že uzatvoria spolu 

zmluvu o združení bez právnej subjektivity. Dňa 26. 8. 2009 podpísali zmluvu. Podnikateľ 

A vedie účtovníctvo a je platcom DPH. Podnikateľ B doposiaľ viedol daňovú evidenciu 

a nebol platcom DPH. Z podnikateľa B sa v súvislosti s uzatvorením zmluvy o združení 

stáva dňom 26. 8. 2009 platca DPH podľa § 94 odst. 2 ZDPH a ďalej mu od 1. 1. 2010 

vzniká povinnosť viesť účtovníctvo, pokiaľ si za účtovné obdobie zvolí kalendárny rok. 
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Úplata z predaja hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku ďalej z pozemkov 

evidovaných ako dlhodobý hmotný majetok sa nezahŕňa do obratu. 

 

Obrat pre účely účtovníctva verzus obrat pre účely DPH 

Obrat sa podľa § 6 odst. 2 ZDPH pre účtovné účely hodnotí s tou výnimkou, že sa      

do účtovného poňatia obratu započítavajú aj plnenia oslobodené od DPH, ktoré sa inak         

do obratu pre účely DPH nezapočítavajú. 

Ďalšou odlišnosťou účtovného obratu od obratu pre DPH je, že sa tu zohľadňujú iba 

príjmy (výnosy), ktoré boli dosiahnuté počas podnikateľskej činnosti. Oproti tomu podľa 

ZDPH je ekonomickou činnosťou aj sústavné využívanie hmotného a nehmotného majetku  

za účelom dosiahnutia príjmov, aj keď nejde o podnikanie. 

Účastníci združenia majú rozhodnú výšku obratu pre účtovné účely posudzovanú      

na každého poplatníka samostatne, teda bez ohľadu na celkový obrat za združenie. S ohľadom 

na celkový obrat dosiahnutý v rámci združenia bez právnej subjektivity sa započítava     

podiel na obrate združenia, a to v pomere, v akom sa podľa zmluvy o združení podieľajú      

na spoločných príjmoch. 

3.3.3. Zrušenie registrácie 

 

Vo všeobecnosti môže o zrušenie registrácie k DPH platca požiadať pri splnení týchto 

podmienok: 

 najskôr po uplynutí jedného roku od dátumu účinnosti uvedeného v rozhodnutí 

o registrácii, 

 pokiaľ obrat nepresiahol za najbližších 12 predchádzajúcich po sebe idúcich 

kalendárnych mesiacov 1 mil. Kč, 

 celková hodnota tovaru, ktorý bol obstaraný z iného členského štátu neprekročila 

v bežnom kalendárnom roku čiastku 326 000 Kč a nebola prekročená ani v roku 

minulom, ak ZDPH nestanoví inak. 

 

Podľa § 106 odst. 2 ZDPH môžu platcovia, ktorí podnikajú na základe zmluvy 

o združení požiadať o zrušenie registrácie aj pri splnení týchto podmienok a iba pri vystúpení 

alebo vylúčení účastníka zo združenia: 

 po tom, ako prestane byť osobou povinnou k dani, 

 po vyrovnaní majetku, 
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 pri rozpustení združenia. 

Samozrejme, každý z účastníkov je povinný preukázať dôvody pre zrušenie registrácie 

a že spĺňa jednotlivé podmienky. 

 

Tab. 3.3.3.1. Príklad zrušenie registrácie 

 

 

 

 

3.3.4. Odpočet dane, daň na výstupe  

 

V združení fyzických osôb bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení 

platia všeobecné pravidlá pre uplatnenie nároku na odpočet dane a dane na výstupe, ktoré 

treba rešpektovať. 

 

Odpočet dane 

Účastník združenia poverený vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie uplatňuje 

nárok na odpočet dane. Ak si uplatňujú nárok aj ostatní účastníci združenia, ktorí sú platcami 

dane jednotlivo, sú povinní uplatniť daň na výstupe voči určenému účastníkovi, ktorý 

priznáva daň na výstupe za celé združenie. Právo uplatniť si nárok na odpočet preukazuje 

platca daňovým dokladom, ktorý je zaúčtovaný podľa účtovných predpisov a musí obsahovať 

všetky potrebné zákonom stanovené údaje. 

Nárok na odpočet si môže platca dane uplatniť buď v daňovom priznaní alebo           

pri daňovej kontrole. Ak si chce uplatniť nárok na odpočet dane za zdaňovacie obdobie 

v daňovom priznaní, v ktorom sa uskutočnilo buď zdaniteľné plnenie, alebo bola prijatá 

platba pokiaľ táto skutočnosť nenastala pred uskutočnení zdaniteľného plnenia a z tejto platby 

potom vznikla platcovi povinnosť priznať daň. 

 

Daň na výstupe 

V prípade platcov dane uskutočňujúcich zdaniteľné plnenia na základe zmluvy 

o združení, by mal daň na výstupe v svojom daňovom priznaní uplatniť účastník, ktorý je 

poverený vedením účtovníctva a daňovej evidencie za združenie ako celok. 

Príklad: Podnikateľ (platca dane) je zaregistrovaný od 1. 1. 2008 a k 30. 6. 2009 požiadal 

o zrušenie registrácie DPH. Podnikateľ dosiahol sa obdobie od 1. 7. 2008 až 30. 6. 2009 

obrat vo výške 870 000 Kč. Podmienka pre splnenie registrácie bola splnená, takže 

k dátumu 30. 6. 2009 dôjde k zrušeniu registrácie podnikateľa. 
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Medzi zdaniteľné plnenie nepatrí a daň na výstupe sa neuplatňuje pri poskytnutí 

majetkových hodnôt účastníkom združenia pre účely združenia. Ak však jeden z účastníkov 

vykonáva podnikateľskú činnosť aj mimo rámec združenia a dodáva tovar alebo poskytuje 

služby v rámci tejto svojej činnosti jeho účastníkom, jedná sa o zdaniteľné plnenie. 

 

3.3.5. Evidencia DPH, sadzby DPH, zdaňovacie obdobie a daňové priznanie 

 

Podľa § 100 odst. 3 ZDPH sú platcovia, ktorí uskutočňujú zdaniteľné plnenia            

na základe zmluvy o združení spoločne, sú povinní viesť evidenciu za združenie oddelene. 

Daňovými dokladmi pre účely DPH sa podľa § 28 ZDPH odst. 1 rozumie bežný 

daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, súhrnný daňový doklad, atď. V rámci               

§ 28 odst. 2 musí bežný daňový doklad obsahovať určité povinné náležitosti. Účastník 

združenia poverený vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie za združenie je povinný 

zabezpečiť aj úschovu dokladov a všetkých písomností, ktoré sa týkajú DPH a to po dobu     

10 rokov. Až po skončenie tejto doby zodpovedá za dôveryhodnosť, neporušiteľnosť 

a čitateľnosť dokladov.  

Od 1.1.2010 boli prijaté zmeny v ZDPH a išlo o zmeny základnej sadzby DPH, 

zníženej sadzby DPH a prechodných ustanovení.  

Novela DPH sa dotkla konkrétne aj § 47 odst. 1 písm. a) a písm. b) , ktorý sa týka 

týchto sadzieb. Pre porovnanie uvádzam tabuľku. 

 

Tab. 3.3.4.1. Porovnanie sadzieb DPH 2010 s rokom 2009 

SADZBA DPH ROK 2009 ROK 2010 

Základná sadzba 19 % 20 % 

Znížená sadzba 9 % 10 % 

 

Zdaňovacie obdobie sa podľa § 99 ZDPH u platcu, ktorý podniká spoločne s inými 

platcami ako účastníkmi združenia na základe zmluvy o združení stanoví zo súčtu obratov, 

ktorý dosiahli všetci účastníci v rámci združenia a obratu platcu, ktorý dosiahol mimo 

združenie. 

Zdaňovacím obdobím môže byť: 

 kalendárny mesiac, ak obrat účastníkov združenia za predchádzajúci kalendárny rok 

dosiahol 10 000 000 Kč, 
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 kalendárny štvrťrok, ak obrat účastníkov združenia za predchádzajúci kalendárny rok 

nedosiahol 10 000 000 Kč. 

 

S ohľadom na tieto skutočnosti existuje aj možnosť, ak obrat účastníkov združenia    

za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol 2 000 000 Kč, tak si môžu zvoliť za zdaňovacie 

obdobie kalendárny mesiac a túto zmenu oznámiť správcovi dane najneskôr do 31. januára 

budúceho roku. 

Podľa § 101 odst. 5 ZDPH podáva daňové priznanie za združenie fyzických osôb     

bez právnej subjektivity účastník združenia, ktorý je poverený vedením účtovníctva alebo 

daňovej evidencie za združenie. Tento musí uviesť vo svojom daňovom priznaní zdaniteľné 

plnenia a daňovú povinnosť zo svojej činnosti aj z činnosti za združenie. Ostatní účastníci 

združenia uvádzajú v daňovom priznaní iba zdaniteľné plnenia a riadne stanovenú daňovú 

povinnosť za svoju podnikateľskú činnosť, a to aj v prípade, že nevykonávajú mimo 

združenie žiadnu ďalšiu činnosť(„nulové daňové priznanie“)  

Účastník združenia, ktorému je zverené vedenie účtovníctva alebo daňovej evidencie 

je povinný podať daňové priznanie k DPH v stanovenej lehote, a to do 25 dní od skončenia 

zdaňovacieho obdobia. Daňová povinnosť je splatná v lehote pre podanie daňového priznania. 

 

4. Zánik a zrušenie združenia fyzických osôb bez právnej 

subjektivity 

4.1. Zánik združenia 

 

Zánik (rozpustenie) združenia sa dostaví reflexívne, teda bez ohľadu na vôľu 

účastníkov združenia. Táto skutočnosť nastane momentom, ktorý je v zmluve o združení 

predpokladaný ako dôvod ukončenia združenia. 

 

Skutočnosti, ktoré môžu nastať sú: 

a) uplynutie doby 

Ak je v zmluve o združení presne vymedzená doba existencie združenia, tak v tomto 

prípade môže dôjsť k ukončeniu združenia z tohto dôvodu. Uplynutím doby je teda doba,     

na ktorú bolo toto združenie založené. Samozrejme nemusí to vždy doba, ktorá je daná 
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presným dátumom, ale môže ísť dostavenie sa určitej udalosti, ktorá nie je známa,                

ale prirodzene nastane. 

Pokiaľ účastníci združenia v tejto súvislosti nehodlajú ukončiť činnosť združenia, 

musia pred uplynutím tejto doby zmeniť v zmluve dobu existencie združenia. 

b) dosiahnutie účelu 

Pokiaľ združenie dosiahne stanovený účel, na ktorý bolo združenie vytvorené, a je táto 

skutočnosť zapísaná v zmluve o združení, môže dôjsť k ukončeniu činnosti združenia. 

c) ďalšia právna skutočnosť 

 

Účastníci združenia sa môžu v zmluve o združení dohodnúť na tom, že k rozpusteniu 

združenia a zániku zmluvy o združení môže dôjsť aj v iných prípadoch a to: 

- smrťou účastníka združenia (FO), 

- zánikom účastníka združenia (PO), 

- prehlásením konkurzu na majetok účastníka združenia (FO, PO), 

- stratou podnikateľského oprávnenia účastníka združenia. 

4.2. Ukončenie činnosti účastníka združenia 

 

K ukončeniu činnosti účastníka združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity     

na základe rozhodnutia účastníkov združenia môže dôjsť buď vystúpením účastníka, alebo 

vylúčením účastníka zo združenia. 

 

4.2.1.Vystúpenie účastníka 

 

Podľa § 838 OZ môže účastník zo združenia vystúpiť, a to učinením jednostranného 

právneho úkonu, samozrejme nie v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných účastníkov. 

Oznámenie o vystúpení zo združenia musí byť ústne alebo písomne a musia s ním byť 

oboznámení ostatní účastníci združenia. Vystupujúci účastník musí ostatných účastníkov 

oboznámiť aj s presným dátumom alebo musí rešpektovať ustanovenia o vystúpení, ktoré sú 

dané v zmluve o združení. 

Kvôli vážnym dôvodom ako sú napr. zdravotné, rodinné, osobné a i. môže účastník 

vystúpiť zo združenia kedykoľvek aj vtedy, ak bola dohodnutá výpovedná lehota. Ak nie sú 
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účastníci združenia s určitosťou presvedčení o závažnosti, je možnosť podať podnet              

na preskúmanie súdom. 

 

Tab. 4.2.1.1. Príklad vystúpenie účastníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad: V združení s troma účastníkmi (FO) podnikateľ X, podnikateľ Y a podnikateľ Z 

dochádza k vystúpeniu jedného z nich. K dátumu vystúpenia bola uzatvorená daňová 

evidencia a vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov. Stav majetku a záväzkov, 

príjmov výdajov: 

Spoločné príjmy    780 000 Kč 

Spoločné výdaje    420 000 Kč 

 

Peniaze v pokladni      18 000 Kč 

Peniaze na bankovom účte     72 000 Kč 

Zásoby materiálu      18 000 Kč 

Pohľadávky       90 000 Kč 

Záväzky       54 000 Kč 

 

Zásoby materiálu boli získané spoločnou činnosťou združenia. Každý z účastníkov 

vložil sumu v hodnote 15 000 Kč. Podiel na príjmoch a výdajoch je podľa zmluvy 1/3 

a dôjde k finančnému vyrovnaniu. 

Podiel vystupujúceho účastníka (podiel 1/3) 

Príjmy     260 000 Kč 

Výdaje     140 000 Kč 

Podiel na spoločnom majetku 

 Zásoby materiálu       6 000 Kč 

 Pohľadávky      30 000 Kč 

 Záväzky      18 000 Kč 

Finančné vyrovnanie 

Vrátenie vkladu     15 000 Kč 

Zostatok v pokladni       6 000 Kč 

Zostatok na bankovom účte    24 000 Kč 

 

Účastník združenia má podiel na príjmoch 260 000 Kč, na výdajoch 140 000 Kč a náleží 

mu finančné vyrovnanie v hodnote 45 000 Kč. 
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4.2.2. Vylúčenie účastníka 

 

„Z vážnych dôvodov ide účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným 

uznesením ostatných účastníkov združenia, ak nestanoví zmluva inak.“17 Medzi tieto dôvody 

môžeme zaradiť okrádanie, podvádzanie, obohacovanie sa účastníka združenia na úkor 

ostatných účastníkov a i. 

4.3. Rozpustenie združenia 

 

Združenie fyzických osôb môže byť rozpustené buď rozhodnutím účastníkov 

združenia o rozpustení združenia alebo zo zákona. 

4.3.1. Rozpustenie na základe rozhodnutia účastníkov 

 

Rozhodnutie účastníkov o rozpustení združenia môže byť učinené kedykoľvek        

bez obmedzenia a z akýchkoľvek dôvodov alebo bez udania dôvodov. Ide o vzájomnú dohodu 

(konsens) všetkých účastníkov združenia.  

Samozrejme, dohodu nie je možné uzatvoriť vtedy, ak sa jedná o združenie dvoch 

osôb, z ktorých jedna vystúpi alebo je vylúčená, pretože za týchto podmienok zaniká celé 

združenie. 

OZ nestanovuje žiadne dôvody, pre ktoré by účastníci združenia mali povinnosť 

uzavrieť dohodu o rozpustení združenia, z čoho vyplýva, že naozaj záleží len na vzájomnej 

dohode účastníkov združenia. K prípadom kedy sa účastníci rozhodnú rozpustiť združenie 

patria väčšinou stratovosť spoločného podnikania alebo neefektívnosť ich spolupráce. 

4.3.2. Rozpustenie zo zákona 

 

V prípade, ak by sa jednalo o rozpustenie združenia podľa stanov OZ alebo zvláštneho 

zákona, tak hovoríme o rozpustení združenia zo zákona. 

Za rozpustenie zo zákona sa považuje aj vtedy, ak napríklad v dvojčlenom združení 

bol jeden z účastníkov vyhlásený za mŕtveho, zomrel alebo zanikli všetci účastníci združenia. 

 
                                                
17 § 833 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v znění pozdějších předpisů 
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Tab. 4.3.1.1. Majetkové vyrovnanie pri rozpustení združenia 

Majetok Vrátenie vecí vložených           

do združenia (vyrovnanie) 

Podiely na majetku získaného 

spoločnou činnosťou v združení 

(vyrovnanie) 

Peniaze Vrátenie peňazí Podľa zmluvy alebo rovným 

dielom 

Veci druhovo 

určené 

Vrátenie vecí Podľa zmluvy alebo rovným 

dielom 

Veci určené 

špecificky 

Ukončenie bezplatného používania Podľa zmluvy 

 

4.4. Majetkové vyrovnanie 

 

Účastníci združenia majú pri rozpustení združenia nárok na vrátenie hodnôt 

poskytnutých do združenia a majetku, ktorý bol získaný pri spoločnej činnosti v združení. OZ 

stanovuje vykonať majetkové vyrovnanie pri rozpustení združenia to buď spôsobom 

stanoveným v zmluve o združení alebo rovným dielom. 

4.4.1. Vyrovnanie s vystupujúcim alebo vylúčením účastníkom 

 

Jednou z možností je dohoda medzi účastníkmi združenia, ktorí si môžu v zmluve 

určiť deň majetkového vyrovnania. Najvhodnejší deň je k 31.12., kedy sa v tejto súvislosti 

môže vychádzať z riadnej účtovnej uzávierky alebo z uzatvorenej daňovej evidencie. Ak nie 

je v zmluve určený ako deň „majetkového vyrovnania“ musí sa k dátumu vystúpenia       

alebo vylúčenia účastníka zo združenia zostaviť „mimoriadna účtovná uzávierka“            

alebo uzatvoriť daňovú evidenciu a zostaviť výkazy s tým súvisiace. 

Samozrejme môže nastať aj skutočnosť, kedy dôjde k smrti účastníka združenia.        

Aj vtedy je potrebné vykonať majetkové vyrovnanie tak ako pri zániku účastníka v združení. 

Dedičom vzniká tak nárok na vrátenie vecí a majetkové vyrovnanie po mŕtvom účastníkovi. 

V rámci prechodu majetkových práv pri vyrovnaní prechádzajú na dedičov aj záväzky. 

 

 

 



 42 

Účastník, ktorému zanikla jednostranným právnym aktom účasť v združení má právo 

na: 

 vrátenie individuálne určených vecí, ktoré bezplatne užívali účastníci združenia, 

 vyrovnanie druhovo určených vecí poskytnutých pre účely združenia, 

 vyrovnanie práv a iných majetkových hodnôt využívaných v združení spoločne 

účastníkmi združenia, 

 v peniazoch vyplatený svoj podiel na majetku združenia, ktorý získali účastníci 

združenia spoločnou činnosťou v združení. 

4.4.2. Vyrovnanie pri rozpustení združenia 

 

„Pri rozpustení združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt poskytujúcich 

k účelu združenia a vyrovnajú sa medzi sebou s majetkom získaným výkonom spoločnej 

činnosti združenia spôsobom stanoveným v zmluve, inak rovným dielom.“18 

 

Majetok určený individuálne 

Veci určené individuálne (jednotlivo) boli po celú dobu, kedy bol účastníkom 

združenia jeho majetkom a boli poskytnuté pre združenie. Účastníkom z tohto vyplývalo 

právo bezplatného používania.  

Medzi účastníkmi združenia môže byť uzatvorená dohoda, v ktorej sa účastník 

združenia môže vzdať práva na vrátenie individuálne určených vecí. 

 

Majetok určený druhovo 

Veci určené druhovo, ktoré boli vložené jednotlivými účastníkmi do spoločnej 

činnosti v združení a po dobu trvania združenia sú v podielovom vlastníctve všetkých 

účastníkov. Ak dôjde k zániku združenia podiel sa vyrovnáva v naturálnej alebo peňažnej 

forme. 

 

Majetok získaný v dôsledku spoločnej činnosti 

Majetok, ktorý účastníci združenia nadobudli spoločnou činnosťou v združení si 

rozdelia spôsobom, ktorý je upravený v zmluve o združení (inak rovným dielom) Každý 

účastník má právo na svoj podiel. 

                                                
18 § 841 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákonník, v znění pozdějších předpisů 
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Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 

Existujú dve možnosti postupovania pri DHM a DNM. Prvý spôsob zahŕňa predaj 

spoločného majetku a rozdelenie podielov vyplatených v peniazoch. Druhým spôsobom je 

prevzatie majetku jedným z účastníkov, ktorý následne vyplatí ostatným účastníkom ich 

podiel. Prijatie tejto peňažnej čiastky je zdaniteľným príjmom. 

 

Rezerva na opravu 

 Pri zániku združenia si účastník zahrnie do svojich zdaniteľných príjmov nielen svoj 

podiel vyplatených v peniazoch ale aj svoj podiel na vytvorenej rezerve. 

 

Zásoby 

Vyrovnanie môže byť troma spôsobmi a to: 

a) zásoby rozdeliť medzi všetkých účastníkov podľa podielov a to v naturálnej forme, 

b) zásoby v naturálnej forme prevezme jeden z účastníkov a ostatným účastníkom vyplatí 

podiel v peňažnej forme, 

c) zásoby sa predajú a peniaze sa rozdelia medzi účastníkov v pomere akom sú             

ich jednotlivé podiely. 

 

Ak súčasne so zánikom združenia prestanú účastníci združenia vykonávať svoju 

podnikateľskú činnosť, tak fyzická osoba, ktorá vedie daňovú evidenciu má povinnosť zvýšiť 

svoj základ dane o cenu nespotrebovaných zásob. A ak dôjde k predaju vyradených zásob 

z obchodného majetku do piatich rokov od ukončenia podnikania je táto tržba podľa               

§ 4 odst. 1 písme. c) ZDP zdaniteľným príjmom. 

 

Drobný hmotný majetok nesplňujúci podmienky pre zaradenie do DHM, je vedený 

v daňovej evidencii aj v účtovníctve ako súčasť zásob, takže pri zániku združenia sa postupuje 

rovnakým spôsobom ako pri zásobách. 

 

Peňažné prostriedky 

Podiel účastníka na peňažných prostriedkoch združenia už bol raz zdanený ako výnos 

(príjem), preto už nepodlieha zdaneniu. 
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Pohľadávky 

 Podielové spoluvlastníctvo platí aj pri pohľadávkach. Samozrejme, môže sa stať,       

že k dňu rozpustenia resp. zániku združenia ostanú niektoré pohľadávky neuhradené. 

 Ako pri zásobách, tak aj pri pohľadávkach účastník združenia, ktorí ukončí svoju 

podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, musí podľa § 23 odst. 8 písm. b)         

bod 2 ZDP zvýšiť svoj základ dane o hodnotu svojho podielu na pohľadávke. 

 Ak účastník združenia pokračuje aj po rozpustení združenia vo svojej zárobkovej 

činnosti, tak jeho spoluvlastnícky podiel na pohľadávke je daňovo neutrálny. 

 

Záväzky 

Rozpustenie združenia nemá vplyv na ďalšie existovanie záväzkov, ktoré vznikli      

pri spoločnej činnosti združenia. Účastníci aj naďalej ručia záväzky spoločne a nerozdielne. 

Všetky zmeny je potrebné zjednať s veriteľmi. 

Ak zmluva neobsahuje nejaké zvláštne ustanovenia a nedôjde ani k dohode medzi 

účastníkmi združenia sú solidárne záväzky všetkých účastníkov aj naďalej v nezmenenom 

rozsahu. 

 

Vyrovnanie spoločných (solidárnych) záväzkov môže byť troma spôsobmi: 

1. Zaniknú ich uhradeným, a to všetkými účastníkmi podľa jednotlivých podielov. Dôjde 

k zániku záväzkov, pri ktorom nevzniknú medzi účastníkmi združenia navzájom 

žiadne pohľadávky. 

2. Zaniknú uhradením iba niektorými účastníkmi združenia, ktorý takto uhradia             

aj záväzky ostatných účastníkov, čím im vznikne pohľadávka voči týmto účastníkom 

a to vo výške podielu týchto ostatných účastníkov na spoločných záväzkoch. 

3. Niektorí z účastníkov prevezmú podiel na záväzkoch od ostatných účastníkov podľa 

písomnej zmluvy so súhlasom veriteľov. Týmto účastníkom vznikne pohľadávka voči 

ostatným účastníkom vo výške podielu, ktorý majú ostatní účastníci na spoločných 

záväzkoch. 
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4.5. Výhody a nevýhody združenia 

 

Združenie fyzických osôb bez právnej subjektivity má rôzne výhody a nevýhody.  

4.5.1. Výhody 

 

Medzi výhody združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity môžeme zaradiť 

napr.: 

 jednoduchý spôsob pre uzatvorenie zmluvy - nie je pevne daná písomná forma 

(ako pri obchodných spoločnostiach),  

 spojenie síl viacerých podnikateľov, bez potreby založenia obchodnej spoločnosti, 

 neexistuje povinnosť poskytnúť akékoľvek majetkové alebo iné hodnoty, 

združenie umožňuje podnikanie aj nemajetným účastníkom alebo rodinným 

príslušníkom, 

 nulové alebo minimálne náklady na vytvorenie združenia (nie sú potrebné žiadne 

notárske zápisy, výpisy z registra trestov ani následne podávať návrh na zápis            

do obchodného registra alebo iného registra), 

 nepovinná registrácia na ktoromkoľvek úrade, 

 nie je povinnosťou vytvárať základný kapitál (ako pri kapitálových spoločnostiach 

a družstvách) postačuje iba výkon pracovnej činnosti, 

 spoločné a bezplatné využívanie cudzích vecí všetkými účastníkmi, 

 možnosť viest daňovú evidenciu – pri splnení určeným podmienok, ak žiadny 

z účastníkov nevedie účtovníctvo. 

4.5.2. Nevýhody 

 

Medzi nevýhody združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity môžeme zaradiť 

napr.: 

 združenie nemá právnu subjektivitu – nemá spôsobilosť na práva a povinnosti, 

neregistruje sa na žiadnom úrade, 

 neobmedzená zodpovednosť účastníkov za záväzky, ktoré vznikajú pri výkone 

spoločnej činnosti trvajúcej aj po ukončení účasti v združení (účastníci ručia celým 

svojím majetkom), 
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 diferencovanie majetku poskytnutého účastníkom pre spoločnú činnosť a jeho 

ďalším majetkom, 

 rozlišovanie príjmov a výdajov týkajúcich sa činnosti účastníka združenia 

a činnosti vykonávanej za účelom naplnenia dohodnutého účelu a cieľa združenia, 

 vedenie účtovníctva a prechod na platcu DPH pokiaľ jeden z účastníkov vedie 

účtovníctvo alebo je platcom DPH , 

 nepostačujúca právna dispozícia v obchodnom zákonníku, 

 nezhody medzi účastníkmi združenia pri nevyjasnení majetkových vzťahov       

a to hlavne pri ukončení činnosti združenia. 
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5. Záver 
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo objasniť problematiku združenia fyzických osôb 

bez právnej subjektivity z teoretického a praktického hľadiska, a zároveň vymedziť účtové 

a daňové aspekty.  

Po formálnej stránke je založenie združenia jednoduchou záležitosťou, pretože          

so vznikom sú spojené minimálne náklady, nie je povinná registrácia na akomkoľvek úrade 

a administratívna jednoduchosť Je to záväzkový vzťah, ktorý vznikne zo zmluvy                  

ale nevznikne žiadny nový subjekt.  

V združení sa môžeme stretnúť s problémami, ktoré pramenia hlavne z nedostatočnej 

právnej úpravy. Jednotlivé ustanovenia § 829 - § 841 v občianskom zákonníku sú veľmi 

stručné, preto je dôležité pri uzatváraní zmluvy o združení vymedziť práva a povinnosti. 

Podstatné je aj riadne uzatvorenie zmluvy, aj keď nie je povinné zmluvu uzatvoriť písomne.  

V združení fyzických osôb bez právnej subjektivity sa musia účastníci združenia 

vyrovnať aj s tým, že majetok nadobudnutý spoločnou činnosťou je v podielovom 

spoluvlastníctve a majetok poskytnutý do združenia je bezplatne využívaný ostatnými 

účastníkmi. 

Z účtového hľadiska ja nevýhodou, že ak jeden z účastníkov združenia vedie 

účtovníctvo, tak musia aj ostatní účastníci prejsť z daňovej evidencie na vedenie účtovníctva. 

Z daňového hľadiska je nevýhodou, pokiaľ je jeden z účastníkov platca DPH, tak sa aj ostatní 

účastníci stávajú platcami DPH. 

Pri problematike dane z príjmu je príčinou väčšiny daňových problémov v rámci 

združenia vymedzenie spoločných a individuálnych výdajov a spoločných a individuálnych 

príjmov. Keďže ZDP presne nevymedzuje tieto pojmy v súvislosti so združením fyzických 

osôb bez právnej subjektivity. Ťažkosti sprevádzajú združenie aj v súvislosti s DPH, dôvodom 

je rozdielne posúdenie pre účely účtovníctva a pre účely DPH. 

Najväčšie ťažkosti môžu nastať s majetkovým vyrovnaním pri ukončení činnosti, 

rozpustení združenia alebo vylúčení či vystúpení účastníka zo združenia, pretože každý 

z účastníkov má právo na majetkové vyrovnanie. 

V poslednej kapitole mojej bakalárskej práce sa venujem výhodám a nevýhodám,      

na ktoré som chcela poukázať. Na základe znalostí, ktoré som získala počas spracovania 

bakalárskej práce, som sa presvedčila, že združenie fyzických osôb bez právnej subjektivity je 

veľmi zle právne opatrené a hlavne v prípade zániku a zrušenia združenia. K majetkovému 

vyrovnaniu dochádza väčšinou súdnou cestou. Preto väčšina podnikateľov nepodstupuje toto 



 48 

riziko a nevstupuje do združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity ako účastník 

združenia. 

Táto právna forma je výhodná hlavne vtedy, ak majú podnikatelia záujem získať 

väčšiu investičnú zákazku, ktorá by bola pre nich samotných nedostupná. Ak by podnikateľ 

dosahoval solídny obrat a zisk lepšou variantou pred združením fyzických osôb je založenie 

právnickej osoby. 

So všetkými poznatkami, ktoré o združení mám, by som túto formu podnikania 

neodporučila. Moje presvedčenie je, že nevýhody združenia prevládajú nad výhodami. 
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