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aktuality | Register účtovných závierok
V októbri 2013 Národná rada SR schválila novelu zákona o účtovníctve. Medzi najdôležitejšie 
ustanovenia patria ustanovenia o registri účtovných závierok (www.registeruz.sk).

Úvod
Register účtovných závierok sa  
zaviedol novelou zákona o účtovníctve  
č. 547/2011 Z. z. s účinnosťou od  
1. januára 2012. Do registra účtovných 
závierok sa pôvodne mali ukladať účtov-
né závierky, ktoré sa zostavovali k  
31. decembru 2012. Novela zákona  
o účtovníctve č. 440/2012 Z. z. odložila 
povinnosť ukladania účtovných závierok 
do registra závierok o jeden rok, a do 
registra sa ukladajú účtovné závierky, 
ktoré sa zostavujú k 31. decembru 2013 
a neskoršiemu dátumu.

Novela z októbra 2013 novelizovala 
pôvodné resp. zaviedla nové ustanove-
nia ohľadom registra účtovných závierok 
(RUZ alebo register). 

Od roku 2014 nezaniká účtovným jed-
notkám povinnosť ukladania účtovnej 
závierky do zbierky listín obchodného 
registra. Táto povinnosť však bude 
splnená uložením účtovnej závierky do 
RUZ, ktorý potom zabezpečí jej uloženie 
do zbierky listín Obchodného registra. 

Zaniká povinnosť zverejňovať súvahu, 
výkaz ziskov a strát a informáciu  
o názore audítora na účtovnú závierku  
v Obchodnom vestníku.

V týchto aktualitách uvedieme hlavné 
ustanovenia zákona o účtovníctve týka-
júce sa RUZ a povinnosti, ktoré stano-
vuje účtovným jednotkám ohľadom 
ukladania účtovných závierok a iných 
dokumentov do RUZ.

Členenie registra účtovných závierok
Register sa člení na verejnú a neverejnú 
časť (§ 23 ods. 6).

Do verejnej časti sa ukladajú dokumen-
ty (pozri nižšie):

• účtovnej jednotky, ktorá zostavuje 
individuálnu účtovnú závierku podľa 
IFRS/EU, okrem 

* pobočky zahraničnej banky

* pobočky zahraničnej správcovskej 
spoločnosti

* pobočky zahraničnej poisťovne

* pobočky zahraničnej zaisťovne

* pobočky zahraničnej finančnej 
inštitúcie

• účtovnej jednotky, ktorá zostavuje 
konsolidovanú účtovnú závierku podľa 
§ 22 zákona o účtovníctve

• obchodnej spoločnosti

• družstva

• štátneho podniku

• subjektu verejnej správy

• inej účtovnej jednotky, ktorej osobitný 
predpis ustanovuje, že dokumenty 
(pozri nižšie) týchto osôb majú byť 
verejne prístupné (odkaz je na zákon  
o bankách).

Správca registra sprístupní dokumenty 
vo verejnej časti registra všetkým oso-
bám prostredníctvom webového sídla  
v elektronickej podobe tak ako ich účtov-
ná jednotka uložila, bez poplatku. 

Do neverejnej časti sa ukladajú doku-
menty (pozri nižšie):

• fyzických osôb – podnikateľov,
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• cirkvi a náboženských spoločností

• občianskych združení

• záujmových združení právnických 
osôb

• spoločenstiev vlastníkov bytov  
a nebytových priestorov

• profesijných komôr

• pobočky zahraničnej banky

• pobočky zahraničnej správcovskej 
spoločnosti

• pobočky zahraničnej poisťovne

• pobočky zahraničnej zaisťovne

• pobočky zahraničnej finančnej 
inštitúcie. 

Poskytovanie informácií, ktoré budú  
uložené v neverejnej časti RUZ,  
nepodlieha zverejňovaniu v zmysle záko-
na o slobodnom prístupe k informáciám.

Dokumenty sa sprístupnia iba:

• účtovnej jednotke, ktorej sa týkajú

• Národnej banke Slovenska

• subjektom verejnej správy na účely 
súvisiace s ich činnosťou. 

dokumenty, ktoré sa ukladajú  
do ruZ
Do registra sa ukladajú (§ 23 ods. 2):

a) riadne individuálne účtovné závierky

b) mimoriadne individuálne účtovné 
závierky

c) riadne konsolidované účtovné 
závierky

d) mimoriadne konsolidované účtovné 
závierky

e) súhrnné účtovné závierky verejnej 
správy

f) výkazy vybraných údajov z účtovných 
závierok podľa § 17a a 22

g) správy audítorov

h) individuálne výročné správy

i) konsolidované výročné správy

j) ročné finančné správy podľa 
osobitného predpisu (napríklad 
ročná finančná správa emitenta 
cenných papierov podľa § 34 zákona 
č. 429/2002 Z. z. o burze cenných 
papierov). 

Priebežné účtovné závierky sa do  
RUZ neukladajú.

ukladanie dokumentov do ruZ
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa  
ukladajú v elektronickej podobe alebo  
v listinnej podobe (§ 23a ods. 1). Nie-
ktoré dokumenty sa ukladajú povinne 
v elektronickej podobe a pri niektorých 
dokumentoch si môžu vybrané účtovné 
jednotky zvoliť, či ich uložia v elektronic-
kej podobe alebo v listinnej podobe.

všetky účtovné jednotky ukladajú  
povinne v elektronickej podobe  
tieto dokumenty:

• dokumenty uvedené v § 23 ods. 2 
písm. c) až i):

c) riadne konsolidované účtovné 
závierky

d) mimoriadne konsolidované účtovné 
závierky

e) súhrnné účtovné závierky verejnej 
správy

f) výkazy vybraných údajov z účtov-
ných závierok podľa § 17a a 22

g) správy audítorov

h) individuálne výročné správy

i) konsolidované výročné správy

• dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka 
rozhodla uložiť v cudzom jazyku. 

V elektronickej podobe sa povinne  
ukladajú dokumenty uvedené v § 23 
ods. 2 písm. a) a b), t. j. 

a) riadne individuálne účtovné závierky

b) mimoriadne individuálne účtovné 
závierky

• účtovných jednotiek, ktoré majú 
povinnosť doručovať podania 
elektronickými prostriedkami 
finančnej správe (§ 14 daňového 
poriadku), platitelia DPH

• účtovných jednotiek, ktoré postupujú 
podľa IFRS/EU

• Garančného fondu investícií

• Fondu ochranu vkladov

• zdravotných poisťovní.

Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť 
svoje

a) riadne individuálne účtovné závierky

b) mimoriadne individuálne účtovné 
závierky

v elektronickej podobe alebo listinnej 
podobe. 

Prehľadný zoznam nájdete v prílohe 
týchto aktualít. 

Lehoty na uloženie dokumentov  
do ruZ
Prehľad lehôt nájdete v prílohe týchto 
aktualít.

Zverejňovanie účtovných závierok, 
výročných správ a správ audítora
Doterajší § 21, ktorý upravoval zverejňo-
vanie sa ruší a zavádza sa nový § 23d.

V zmysle § 23d sa zverejňovaním rozu-
mie uloženie účtovnej závierky, výročnej 
správy, správy audítora do RUZ (§ 23 až 
23c).

Doručením dokumentov a oznámení 
(podľa § 23 ods.2 a § 23a ods. 4)

• daňovému úradu alebo

• do elektronickej podateľne 
(prevádzkuje ju Finančné riaditeľstvo, 
§ 23b ods. 3) alebo

• prostredníctvom štátnej pokladnice 
(subjekty verejnej správy)

účtovná jednotka splnila povinnosť 
uloženia a zverejnenia dokumentov  
a oznámenia. 

Zverejňovanie na webe
Podľa § 23d ods. 5, účtovné jednotky, 
ktoré zostavujú individuálnu účtovnú 
závierku podľa IFRS/EU, zverejňujú 
najmenej jeden rok na svojom webovom 
sídle informáciu o uložení individuálnej 
účtovnej závierky v registri.

Najmenej na jeden rok zverejnia na svo-
jom webovom sídle aj úplnú individuálnu 
účtovnú závierku v tom istom rozsahu  
a v tej istej lehote ako sa ukladá v regis-
tri. 

Táto povinnosť sa nevzťahuje na poboč-
ky zahraničnej banky, pobočky zahranič-
nej správcovskej spoločnosti, pobočky 
zahraničnej poisťovne, pobočky zahra-
ničnej zaisťovne, pobočky zahraničnej 
finančnej inštitúcie. 

Účtovné jednotky, ktoré nemajú 
povinnosť ukladať dokumenty  
do ruZ
Povinnosť uložiť dokumenty (podľa  
§ 23 ods. 2) do RUZ nemajú  
(§ 23a ods.2):

• Slovenská informačná služba



• účtovná jednotka, ktorá nie je 
založená alebo zriadená na účel 
podnikania, okrem subjektu verejnej 
správy, ak 

* nemá povinnosť predkladať daňové 
priznanie alebo

* nemá povinnosť overenia účtovnej 
závierky audítorom podľa osobitné-
ho predpisu (napríklad zákon  
o neziskových organizáciách, zákon 
o neinvestičných fondoch), alebo 

* ak jej povinnosť uloženia dokumen-
tov neustanovuje osobitný predpis 
(napríklad zákon o neziskových 
organizáciách, zákon o neinvestič-
ných fondoch, zákon o nadáciách). 

Ukladanie do zbierky listín 
obchodného registra
Účtovná jednotka, ktorá nezostavuje 
konsolidovanú účtovnú závierku z dôvo-
du oslobodenia na medzistupni skupiny 
(§ 22 ods. 8) ukladá do zbierky listín 
obchodného registra

• konsolidovanú účtovnú závierku

• správu audítora

• konsolidovanú výročnú správu

materskej účtovnej jednotky, do konso-
lidovanej účtovnej závierky ktorej sa táto 
účtovná jednotka a všetky jej dcérske 
účtovné jednotky zahŕňajú.

Lehota na uloženie je do jedného roka 
od skončenia účtovného obdobia.

Tieto dokumenty sa teda neukladajú 
do registra účtovných závierok alebo na 
daňový úrad, ale priamo do zbierky listín 
obchodného registra (§ 23d ods. 4).

Účinnosť ustanovení o RUZ
Ustanovenia týkajúce sa registra  
účtovných závierok nadobúdajú  
účinnosť 1. januára 2014.

To znamená, že do RUZ sa budú ukladať 

• účtovné závierky

• výročné správy

zostavené k 31. decembru 2013  
a neskôr. 

Od roku 2014 zaniká obchodným spoloč-
nostiam povinnosť ukladania účtovnej 
závierky do zbierky listín obchodného 
registra a zverejňovania súvahy a výkazu 
ziskov a strát v Obchodnom vestníku. 
Podľa prechodných ustanovení v § 39j, 
ak účtovné jednotky  ukladajú súvahu 
a výkaz strát do Obchodného vestníka 
oneskorene po 1. januári 2014, pričom 

• ide o súvahu a výkaz ziskov a strát za 
účtovné obdobia končiace najneskôr  
k 31. decembru 2008, budú 
postupovať ešte podľa predpisov 
platných k 31. decembru 2013,  
t.j. ešte podľa starých predpisov  
(v Obchodnom vestníku),

• ide o súvahu a výkaz ziskov a strát  
za účtovné obdobia končiace  
v období od 1. januára 2009 do  
31. decembra 2012, budú už 
postupovať podľa § 23b zákona,  
t.j. už podľa nových predpisov (v RÚZ).
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tab. 2

dokumenty, ktoré sa 
ukladajú do ruZ

Elektronická podoba
(§ 23a ods. 2) 

Listinná podoba 
(§ 23a ods. 2)

Lehoty na uloženie

Riadna a mimoriadna 
individuálna účtovná závierka

Povinne:

• účtovné jednotky, ktoré majú 
povinnosť doručovať podania 
elektronickými prostriedkami 
finančnej správe (§ 14 daňového 
poriadku), platitelia DPH

• účtovné jednotky, ktoré postupujú 
podľa IFRS/EU

• Garančný fond investícií

• Fond ochrany vkladov

• zdravotné poisťovne

Dobrovoľne (= voliteľnosť; môžu si vy-
brať, či v elektronickej alebo listinnej 
podobe):

• ostatné účtovné jednotky  
(§ 23a ods. 2)

Dobrovoľne (= voliteľnosť; môžu 
si vybrať, či v elektronickej alebo 
listinnej podobe):

Ostatné účtovné jednotky  
(§ 23a ods. 2)

Do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, ak 
osobitný predpis nestanovuje inak 
(napríklad zákon o dani z príjmov 
stanovuje 3 mesiace od skončenia 
účtovného obdobia). (§ 23a ods. 3)

Ak sa ukladá valným zhromaždením 
ešte neschválená účtovná závierka, 
uvedie sa, že sa ukladá neschválená 
účtovná závierka. Oznámenie  
o dátume schválenia účtovnej 
závierky sa ukladá do RUZ dodatočne, 
najneskôr do piatich pracovných dní 
od jej schválenia. (§ 23a ods. 4)

Ak po uložení účtovnej závierky 
do RUZ účtovná jednotka otvorila 
účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 
zákona o účtovníctve, uloží do RUZ 
novú schválenú účtovnú závierku 
bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do piatich pracovných dní od jej 
schválenia. (§ 23a ods. 6)

Riadna a mimoriadna 
konsolidovaná účtovná 
závierka zostavená podľa § 22 
a 22a zákona o účtovníctve

P X Do jedného roka od skončenia 
účtovného obdobia. (§ 23a ods. 3)

Ak po uložení účtovnej závierky 
do RUZ účtovná jednotka otvorila 
účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 
zákona o účtovníctve, uloží do RUZ 
novú konsolidovanú účtovnú závierku 
bez zbytočného odkladu.  
(§ 23a ods. 6)

Správa audítora (audit  
podľa § 19, 22 a 22a zákona  
o účtovníctve)

P X O overení individuálnej účtovnej 
závierky: Do 6 mesiacov od dátumu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, spolu s účtovnou závierkou. 
(§ 23a ods. 3 a 5).

O overení konsolidovanej účtovnej 
závierky: do jedného roka od 
skončenia účtovného obdobia, spolu  
s účtovnou závierkou. (§ 23a ods. 3 
a 5)

Ak účtovná jednotka nemá v tejto 
lehote účtovnú závierku ešte overenú, 
uvedie, že ukladá neoverenú závierku. 
Správu audítora uloží do RUZ 
dodatočne, najneskôr do jedného roka 
od skončenia účtovného obdobia, za 
ktoré sa účtovná závierka zostavuje.  
(§ 23a ods. 5)
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Príloha k aktualitám

Register účtovných závierok (RUZ)
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dokumenty, ktoré sa 
ukladajú do ruZ

Elektronická podoba
(§ 23a ods. 2) 

Listinná podoba 
(§ 23a ods. 2)

Lehoty na uloženie

Individuálna výročná správa 
(riadna a mimoriadna)

P X Do jedného roka od skončenia 
účtovného obdobia, za ktoré sa 
výročná správa vyhotovuje, ak 
osobitný predpis nestanovuje inak 
(napríklad zákon o neinvestičných 
fondoch, zákon o nadáciách a ďalšie). 
(§ 23a ods. 7)

Ak po uložení výročnej správy  
v RUZ účtovná jednotka mení obsah 
výročnej správy, uloží do RUZ novú 
výročnú správu bez zbytočného 
odkladu. (§ 23a ods. 6)

Konsolidovaná výročná sprá-
va (riadna a mimoriadna)

P X Do jedného roka od skončenia 
účtovného obdobia, za ktoré sa 
konsolidovaná výročná správa 
vyhotovuje. (§ 23a ods. 7)

Ak po uložení výročnej správy  
v RUZ účtovná jednotka mení obsah 
výročnej správy, uloží do RUZ novú 
výročnú správu bez zbytočného 
odkladu. (§ 23a ods. 7)

Výkazy vybraných údajov  
z účtovných závierok podľa 
§ 17a a 22 zákona

P X Lehoty budú stanovené príslušnými 
opatreniami. 

Príloha k aktualitám

Register účtovných závierok (RUZ)


