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Register účtovných závierok 
 Testovacia prevádzka Registra účtovných závierok 

(RUZ) od mája 2013 www.registeruz.sk  

 neúplné účtovné závierky za obdobie 2009 až 2011 

 Dáta za roky 2012 po spracovaní finančnou správou 
priebežne začlenené do systému počas r. 2013 prípadne 
v roku 2014. 

 V súčasnosti je možné 
 vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek, 

 prezerať dostupné účtovné závierky, 

 prezerať a tlačiť účtovné výkazy. 

http://www.registeruz.sk/


 Verejná časť RUZ – obchodné spoločnosti, družstvá, 
štátne podniky, rozpočtové  a príspevkové organizácie, 
obce, VÚC, subjekty verejnej správy, organizácie, 
ktorým to ustanovuje ich hmotno-právny predpis. 

 Neverejná časť RUZ – fyzické osoby (podnikatelia), 
cirkvi a náboženské spoločností, občianske združenia, 
záujmové združenia právnických osôb, spoločenstvá 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, profesijné 
komory, pobočky zahraničných bánk a poisťovní... 



 
Novela zákona o účtovníctve 

 ČPT 666 – schválená 17. 10. 2013 
 Rozšírenie rozsahu dokumentov a počtu účtovných 

jednotiek, ktoré budú ukladať dokumenty do RUZ v 
elektronickej podobe. 

 V RUZ sa budú zverejňovať  
 účtovné závierky (riadna, mimoriadna, konsolidovaná),  
 výročné správy (individuálne, konsolidované) a 
 správy audítora. 

 Konsolidovaná UZ, výročná správa, správa audítora a 
dokumenty v cudzom jazyku sa budú ukladať do RUZ 
vždy v elektronickej podobe. 

  Zjednotenie predkladacích miest pre výročné správy – 
novelizuje sa ďalších 44 zákonov. 



 Dokumenty  ukladajú v elektronickej podobe: 

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

 účtovné jednotky, ktoré postupujú podľa IFRS/EÚ, 

 Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov, 

 zdravotné poisťovne. 

 Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť účtovnú 
závierku v elektronickej alebo listinnej podobe. 

 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, ak 
bola uložená neschválená účtovná závierka. (§ 23a ods.4) 



Výročná správa  
 Ak má účtovná jednotka povinnosť vyhotoviť výročnú 

správu ukladá ju do RUZ do jedného roka od skončenia 
účtovného obdobia, za ktoré sa táto výročná správa 
vyhotovuje. (§ 23a ods. 7) 

 Pri zmene obsahu výročnej správy, účtovná jednotka ukladá 
bez zbytočného odkladu celú novú výročnú správu. (§ 23a 
ods. 6) 

 Konsolidovaná výročná správa sa ukladá do RUZ do 
jedného roka. (§ 23a ods. 7) 

 Ak je v RUZ už uložená účtovná závierka a správa audítora, 
účtovná jednotka nie je povinná ich opätovne ukladať ako 
súčasť výročnej správy. (§ 23a ods. 7) 



Správa audítora 

 Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť 
auditu zverejňuje správu audítora – uložením do 
RUZ. (§ 23d ods. 2) 

 Ukladá sa vždy v  elektronickej podobe. (§ 23a ods. 2) 

 Ukladá sa do RUZ do 6 mesiacov spolu s účtovnou 
závierkou alebo najneskôr do jedného roka. (§ 23a 
ods. 3  a  ods. 4) 

 



Nový § 23d - zverejňovanie 

 zverejnenie = uloženie do RUZ 

 Ukladanie dokumentov 

 listinné podanie daňovému  úradu,  

 elektronické podanie – prostredníctvom elektronickej 
podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo SR, 

 systém štátnej pokladnice – subjekty verejnej správy. 



 Zaniká povinnosť ukladania priebežných účtovných 
závierok do RUZ. 

 Pobočky zahraničnej banky, poisťovne, správcovskej 
spoločnosti, zaisťovne a finančnej inštitúcie ukladajú 
dokumenty do neverejnej časti RUZ. 

 Oslobodenie od zostavenia výročnej správy pre 
pobočky – organizačné zložky, ktoré sú súčasťou 
výročnej správy obchodnej spoločnosti, ktorá ich 
zriadila. 



Sprístupňovanie dokumentov z 
neverejnej časti RUZ 

 Dokumenty sa sprístupnia: 

 účtovnej jednotke, ktorej sa týkajú, 

 NBS, 

 subjektom verejnej správy na účely súvisiace s ich 
činnosťou. 

 Poskytovanie informácii, ktoré budú uložené v 
neverejnej časti RUZ, nepodlieha zverejňovaniu v 
zmysle zákona o slobode informácií ! 



Účtovná jednotka postupujúca 
podľa § 22 ods. 8 (rovnako ako pred novelou) 
 Zostavuje konsolidovanú UZ § 22 ods. 9 písm. a) 

 Ukladá  

 konsolidovanú účtovnú závierku, 

 správu audítora a  

 konsolidovanú výročnú správu 

do zbierky listín obchodného registra do jedného 
roka od skončenia jej účtovného obdobia. 

 Konsolidovaná účtovná závierka môže byť uložená ako 
súčasť konsolidovanej výročnej správy. (§ 23d ods. 4) 



Ďalšie zmeny 
 Vo všeobecných náležitostiach účtovnej závierky 

sa vypúšťa 

 podpis osoby zodpovednej za zostavenie UZ a 

 osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva. 

 Táto zmena sa týka už účtovnej závierky za rok 2013. 

 Mierne sa zvyšujú veľkostné podmienky na 
zostavovanie UZ podľa IFRS/EÚ. 

 Zvyšuje sa podmienka pre audit z titulu prijatia 
podielu prijatých daní – 35.000 eur. 



 Znižuje sa periodicita na inventarizáciu dlhodobého 
majetku 2 roky  4 roky. 

 Peňažné prostriedky v pokladnici je účtovná jednotka 
povinná inventarizovať len ku dňu, ku ktorému sa 
uskutočňuje účtovná závierka – 31. 12. 

 Zverejňovanie súvahy a výkazu ziskov a strát za obdobie 
do 31. 12. 2008 – v Obchodnom vestníku. 

 Zverejňovanie súvahy a výkazu ziskov a strát za obdobie 
od 1.1.2009 do 31.12.2012 – v RUZ. 



Ďakujem Vám za pozornosť  

a prajem príjemné  

pokračovanie seminára  
 

 


