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  Uloženie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2012 
 
 

Od začiatku roka 2013 mali pre ukladanie 

účtovných závierok platiť nové pravidlá. 
Daňový subjekt si svoju zverejňovaciu 

povinnosť mal splniť predložením účtovnej 
závierky, ktorá tvorí prílohu k daňovému 

priznaniu, už len správcovi dane. Správca 
dane mal následne zaslať účtovnú závierku 

na zverejnenie do Registra účtovných 
závierok. Register účtovných závierok 
(www.registeruz.sk) zriadilo v roku 2013 

Ministerstvo financií, momentálne je však 
ešte len v testovacej prevádzke. Databáza 

registra je naplnená údajmi za roky 2009 až 
2011 a priebežne sa dopĺňa o účtovné 

závierky za rok 2012. Keďže v ostrej 
prevádzke bude register fungovať až od 1. 

januára 2014, platia pre ukladanie účtovných 
závierok do zbierky listín resp. pre ich 

zverejnenie v obchodnom vestníku v roku 
2013 ešte doterajšie pravidlá. 
 

Povinnosť uložiť účtovnú závierku v zbierke 

listín majú všetky obchodné spoločnosti. 

Povinnosť zverejniť účtovnú závierku 

v obchodnom vestníku sa však týka len 

spoločností, ktorým zákon ukladá povinnosť 

overiť účtovnú závierku audítorom. Lehoty 

na uloženie účtovnej závierky v zbierke listín 

a zverejnenie v obchodnom vestníku ako aj 

povinnosti s tým spojené sú rozdielne v 

závislosti od formy obchodnej spoločnosti a 

od skutočnosti, či spoločnosť má alebo nemá 

povinnosť overenia účtovnej závierky 

audítorom. 

 

 

 

 

Akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením 

obmedzeným bez povinnosti auditu 

Štatutárny orgán je povinný v lehote do 6 

mesiacov od uplynutia účtovného obdobia 

predložiť valnému zhromaždeniu účtovnú 

závierku na schválenie, pričom valné 

zhromaždenie nemá zákonom určenú lehotu 

na jej schválenie. V lehote do 30 dní od 

schválenia účtovnej závierky je spoločnosť 

povinná uložiť ju v zbierke listín. V prípade, 

že valné zhromaždenie neschválilo účtovnú 

závierku do troch mesiacov od jej 

predloženia, je spoločnosť povinná v lehote 

do 30 dní od márneho uplynutia tejto 

trojmesačnej lehoty uložiť do zbierky listín 

neschválenú účtovnú závierku. 

 

Spoločnosť má vzhľadom na vyššie uvedené 

povinnosť uložiť do zbierky listín účtovnú 

závierku za rok 2012 najneskôr do 30. októbra 

2013. Platí to však len za predpokladu, že 

štatutárny orgán predloží účtovnú závierku 

30. júna 2013 na schválenie a následne valné 

zhromaždenie túto závierku schváli 30. 

septembra 2013 resp. ju v tejto lehote vôbec 

neschváli. 

 

Spoločnosť je okrem uloženia účtovnej 

závierky do zbierky listín povinná predložiť aj 

písomné vyhlásenie svojho štatutárneho 

orgánu, či predkladané listiny do zbierky 

listín valné zhromaždenie spoločnosti 

schválilo alebo neschválilo. 

 

 

 

http://www.registeruz.sk/
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V prípade uloženia neschválenej účtovnej 

závierky nie je spoločnosť zbavená povinnosti 

uložiť do zbierky listín aj schválenú účtovnú 

závierku, a to v lehote do 30 dní od jej 

schválenia. 

 

Akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením 

obmedzeným s povinnosťou auditu 

Aj pre akciovú spoločnosť a spoločnosť s 

ručením obmedzeným, ktorým zákon 

stanovuje povinnosť overenia účtovnej 

závierky audítorom, platia pri ukladaní 

účtovnej závierky do zbierky listín vyššie 

uvedené pravidlá a lehoty. 

 

Okrem týchto povinností stanovuje zákon pre 

spoločnosti s povinným auditom aj povinnosť 

uložiť do zbierky listín účtovnú závierku 

overenú audítorom spolu s audítorskou 

správou a výročnú správu.  

 

V prípade, že štatutárny orgán akciovej 

spoločnosti a spoločnosti s ručením 

obmedzeným predloží valnému 

zhromaždeniu na schválenie v lehote do 6 

mesiacov od uplynutia účtovného obdobia už 

účtovnú závierku overenú audítorom a valné 

zhromaždenie v trojmesačnej lehote účtovnú 

závierku aj schváli, do zbierky listín stačí 

v lehote do 30 dní od schválenia uložiť už len 

túto overenú účtovnú závierku spolu s 

audítorskou správou. 

 

Pre akciovú spoločnosť a spoločnosť s 

ručením obmedzeným s povinnosťou auditu 

ukladá zákon okrem uloženia účtovnej 

závierky do zbierky listín aj povinnosť 

zverejnenia účtovnej závierky v obchodnom 

vestníku, a to v lehote do 30 dní od schválenia 

účtovnej závierky valným zhromaždením. V 

obchodnom vestníku sa nezverejňuje úplná 

účtovná závierka, ale len súvaha a výkaz 

ziskov a strát. Dokumenty na zverejnenie  v 

obchodnom vestníku sa zasielajú výlučne 

elektronicky. 

 

Verejná obchodná spoločnosť a komanditná 

spoločnosť 

Verejná obchodná spoločnosť a komanditná 

spoločnosť mali v prípade účtovnej závierky 

za rok 2012 povinnosť uložiť ju do zbierky 

listín v lehote do 31. júla 2013. Zodpovednosť 

za uloženie účtovnej závierky do zbierky listín 

majú členovia štatutárneho orgánu 

spoločnosti. Verejná obchodná spoločnosť a 

komanditná spoločnosť nemajú povinnosť 

zverejniť účtovnú závierku v obchodnom 

vestníku. 

 

Organizačné zložky zahraničných 

spoločností 

Všetky vyššie uvedené lehoty stanovené pre 

slovenské spoločnosti v plnom rozsahu platia 

aj pre organizačné zložky zahraničných 

spoločností. Za splnenie povinnosti uloženia 

účtovnej závierky v zbierke listín 

zodpovedajú spoločne vedúci organizačnej 

zložky a štatutárny orgán zriaďovateľa. 

 

Do zbierky listín sa okrem účtovnej závierky 

organizačnej zložky ukladá aj účtovná 

závierka zriaďovateľa zostavená podľa 

právnych predpisov a v jazyku štátu 

zriaďovateľa vrátane overeného prekladu do 

slovenského jazyka. 

 

Poplatková povinnosť a sankcie 

Za uloženie účtovnej závierky do zbierky 

listín sa neplatí žiadny poplatok. Za 

zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom 

vestníku sa platí poplatok 99,50 EUR. Do 

zbierky listín stačí uložiť kópiu účtovnej 

závierky a bez notárskeho overenia. 

 

Za nesplnenie povinnosti uloženia účtovnej 

závierky v zbierke listín môže súd uložiť 

členovi štatutárneho orgánu spoločnosti 

pokutu až do výšky 3 310,- EUR. Okrem toho 

za porušenie povinností týkajúcich sa 

uloženia účtovnej závierky v zbierke listín a  
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zverejnenia v obchodnom vestníku môže 

daňový úrad uložiť spoločnosti pokutu až do 

výšky 2 % celkovej sumy majetku (maximálne 

do výšky 1 000 000,- EUR). 

 

Navyše súd na návrh štátneho orgánu, na 

návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, 

alebo aj z vlastného podnetu môže rozhodnúť 

o zrušení spoločnosti, ak spoločnosť nesplnila 

povinnosť uložiť do zbierky listín účtovnú 

závierku za najmenej dve účtovné obdobia 

nasledujúce po sebe. 

 
 

 

For more than 10 years 
on the Slovak  market. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. 

Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa užívateľ 

týchto stránok rozhodne urobiť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť. 

AUDITOR je auditorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 10 rokov ponúka služby v oblasti 

auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového poradenstva. 

Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v Rakúsku (tu pod menom Stöger & Partner) poskytuje 

kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje 

nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje efektívne riešiť globálne poradenské aspekty. 

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik 

daňový poradca 

T: +421 2 544 14 660 

lubos.candik@auditor.eu 

Viac informácií na www.auditor.eu 


