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STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
zo 14.októbra 2011
k registru účtovných závierok
(CON/2011/80)

Úvod a právny základ
Európska centrálna banka (ECB) prijala 14. septembra 2011 žiadosť Ministerstva financií Slovenskej
republiky o stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).
Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní
Európskej Únie a článku 2 ods. 1 tretej zarážke rozhodnutia Rady 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení
sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi ohľadom návrhu právnych predpisov1,
nakoľko sa návrh zákona týka Národnej banky Slovenska. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou
rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.

Účel návrhu zákona

V návrhu zákona sa ustanovuje register účtovných závierok, ktorý spravuje ministerstvo financií.
Centralizovaná registrácia účtovných závierok v podstate zbaví účtovné jednotky povinnosti predkladať
takéto účtovné závierky rôznym ďalším orgánom. Niektoré z týchto účtovných jednotiek, nad ktorými
vykonáva dohľad Národná banka Slovenska (NBS), majú v súčasnosti povinnosť predkladať svoje
účtovné závierky NBS. V dôsledku navrhovaných zmien a doplnení2, účtovné jednotky budú ukladať
svoje účtovné závierky do registra namiesto toho, aby ich prekladali NBS. Register sa bude členiť na
verejnú a neverejnú časť. Do verejnej časti registra budú ukladať svoje účtovné závierky aj banky,
pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky správcovských spoločností, poisťovne,
pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní, dôchodkové správcovské
spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti a Burza cenných papierov3 (ďalej len „finančné
inštitúcie“). Dokumenty vo verejnej časti registra sa sprístupnia všetkým osobám prostredníctvom
webového sídla elektronickou formou, bez poplatku4.
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Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kapitola 1/zv. 1, s. 446.
Články XII, XVII, XXVIII, XXXIV a XL návrhu zákona.
Článok I, body 22 a 10 návrhu zákona.
Článok I, bod 22 návrhu zákona, navrhovaný článok 23c ods. 1.
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V súčasnosti sú finančné inštitúcie povinné zverejňovať svoje účtovné závierky na internete. Podľa
návrhu zákona si môžu finančné inštitúcie zvoliť možnosť zverejniť na svojich webových sídlach len
informáciu, že ich účtovné závierky boli uložené v registri.5
Návrhom zákona sa ustanovuje, že finančné inštitúcie budú mať tiež povinnosť zostaviť výkazy
vybraných údajov z účtovných závierok6 a menia a dopĺňajú sa ustanovenia o spôsoboch oceňovania7
a o režime ukladania pokút8.

2.

Všeobecné pripomienky

ECB má za to, že hoci účtovné jednotky už nebudú priamo predkladať účtovné závierky NBS, budú mať
povinnosť ukladať ich v registri v rámci nezmenených lehôt a NBS k nim bude mať prístup. Ak sa v
návrhu zákona zavádza len takáto zmena v postupe a požadované informácie budú naďalej dostupné NBS
ako orgánu dohľadu nad finančných trhom, ECB nemá žiadne pripomienky.

Toto stanovisko sa uverejní na internetovej stránke ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. októbra 2011

[podpis]

Viceprezident ECB
Vítor CONSTÂNCIO
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Článok I, bod 14 návrhu zákona, navrhovaná zmena a doplnenie článku 21 ods. 5.
Článok 1, body 13, 19 a bod 22 návrhu zákona, navrhovaný článok 23 ods. 2 písm. h).
Článok I, body 23 a 30 návrhu zákona.
Článok I, bod 34 návrhu zákona.
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