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BYROKRATICKÝ NEZMYSEL 2013  

2. ročník súťaže Byrokratický nezmysel 2013, ktorý spoluorganizujú HN, Národná agentúra pre rozvoj 
malého a stredného podnikania, Združenie mladých podnikateľov Slovenska a Republiková únia 
zamestnávateľov, odštartoval. Hlasujte za najväčšie problémy komplikujúce biznis a donúťte vládu k 
činom.  

Bratislava - "Nevidím v tom žiadny zmysel," hovorí Peter Bustin, riaditeľ firmy Hella Slovakia 
FrontLighting, o tom, že obchodné spoločnosti sú povinné bankám hlásiť, či musia alebo nemusia mať 
svoju účtovnú závierku auditovanú. Takéto opatrenie firmám vyplýva zo zákona o ochrane vkladov. 
Musia tak pritom urobiť vždy najneskôr 15 dní po skončení účtovného obdobia.  

Táto povinnosť sa dostala do rebríčka top desiatky administratívnych zbytočností, ktoré sa v 
tohtoročnej súťaži Byrokratický nezmysel 2013 uchádzajú o titul najväčšej úradníckej absurdity.  

Podľa firiem: šikana  

"Keď to nejaká banka chce, môže si to pozrieť sama v obchodnom registri a nemusí s tým otravovať 
nás," dodáva Peter Bustin. Podobne sa vyjadrili aj ďalšie spoločnosti - tvrdia, že ak firma nemá v banke 
úver, nemá ju zaujímať, či podnik musí mať závierku overenú audítorom, zistiť by si to mala sama.  

Hrozbu byrokracie, ktorá popri relevantných podnikoch dopadá aj na tie, ktorých by sa nemala 
dotýkať, v tom vidí aj Marián Letovanec, šéf sekcie národných a medzinárodných programov Národnej 
agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. "Tým, že sa toto hlásenie týka mnohých 
subjektov, byrokracia narastá. Keby sa to zameralo len na užšiu skupinu dotknutých podnikov, 
byrokracia by sa automaticky znižovala." Audit tak v súčasnosti musí mať zo zákona každá akciovka, ak 
má obrat vyše 2 miliónov eur a viac než 30 zamestnancov.  

Podľa Martina Hoštáka, tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov, ide o významný "nezmysel", 
keďže banka, ak vyžaduje v rámci obchodného vzťahu takúto informáciu, vie si ju vyžiadať od klienta. 
"My v únii celkovo vnímame povinnosť auditovať závierku za veľmi zaťažujúcu, pretože parametre na 
ňu nastavené na Slovensku sú oveľa prísnejšie než žiada EÚ."  

"Sankcie" zo strany bánk  

Banky k plneniu uvedenej povinnosti firiem pristupujú rôzne. Napríklad ČSOB tvrdí, že "hriešnikov" 
nesankcionuje, ale tí, čo tlačivo neprinesú, sú automaticky zaradení do skupiny tzv. nechránených 
vkladov. Je na zodpovednosti klienta, či si plní túto povinnosť. Ak neprinesie oznámenie, vklady na 
účtoch automaticky nie sú chránené podľa zákona," tvrdí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB. Rovnako 
postupuje VÚB. "Ak si povinná osoba nesplní povinnosť, jej vklad nie je chránený až do prvého dňa 
štvrťroka, ktorý nasleduje po dni, keď nám doručí toto oznámenie," konštatuje hovorkyňa VÚB Alena 
Walterová. Obe banky pripúšťajú, že je to zvýšená záťaž pre klienta aj inštitúciu a určite by zmenu 
privítali. "Bez súčasnej zmeny legislatívy to však nevidíme ako reálne," dodáva Walterová.  

Štát sa bráni, že opatrenie nadväzuje na európsku smernicu.  



Slovensko totiž vylúčilo z ochrany vkladov podniky, ktoré musia mať závierku overenú audítorom, 
naopak, pod ochranu spadajú tie, ktoré túto povinnosť nemajú. Prečo? Podľa informácie z ministerstva 
financií ide o to, že povinnosť sa zaviedla kvôli rozlišovaniu vkladov chránených a vkladov, ktoré sú z 
ochrany vylúčené. To znamená, že banky musia viesť osobitnú evidenciu na výpočet príspevkov z 
objemu chránených vkladov, ktoré ony následne odvádzajú do Fondu ochrany vkladov. A taktiež na 
výpočet náhrady za nedostupné vklady. Podľa rezortu sa však o okruhu povinných subjektov v tomto 
smere dá diskutovať. "V prípade opodstatnenosti sa dá pristúpiť k legislatívnej úprave," informovalo 
tlačové oddelenie ministerstva.  
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