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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0068/2013, ktorú predkladá Holger Bauermeister, nemecký štátny 
občan, o smernici 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov 
spoločností

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyhlasuje, že smernica 78/660/EHS by sa mala zrušiť. Tvrdí, že hoci 
smernica na začiatku vznikla s dobrým úmyslom, teraz sa zneužíva na získavanie peňazí. 
Okrem toho môžu k údajom podnikov získať prístup tretie strany. Pán Bauermeister tvrdí, že 
smernica je v rozpore so zásadou rovnosti, pretože subjekty, ktoré nie sú obchodnými 
spoločnosťami, vrátane veľkých podnikov, nepatria do rozsahu pôsobnosti ustanovení 
smernice a môžu túto situáciu zneužiť.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 19. decembra 2013

Štvrtou smernicou o účtovníctve sa stanovuje, že predkladanie a zverejňovanie ročných 
účtovných závierok a správ o hospodárení niektorých podnikov s ručením obmedzeným je 
z hľadiska ochrany spoločníkov a tretích strán veľmi dôležité, pretože aktivity týchto 
spoločností často prekračujú hranice svojich štátov, pričom tieto podniky neposkytujú tretím 
stranám záruky nad rámec výšky svojich čistých aktív.

V štvrtej smernici o účtovníctve sú okrem toho stanovené minimálne rovnocenné právne 
podmienky týkajúce sa rozsahu finančných informácií, ktoré majú povinnosť zverejňovať 
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konkurenčné spoločnosti.

Je potrebné uviesť, že štvrtá smernica o účtovníctve bola zrušená a nahradená novou 
smernicou o účtovníctve 2013/34/EÚ prijatou 26. júna 2013.

Pokiaľ ide o zverejňovanie, v novej smernici o účtovníctve sa v zásade prijíma rovnaký režim 
ako v štvrtej smernici o účtovníctve a zavádza sa ňou povinnosť zverejniť správu 
o hospodárení v primeranej lehote.

Postrehy predkladateľa petície vzali Rada a Európsky parlament do úvahy pri prijímaní 
smernice a prerokúvaní informácií na zverejnenie (a rozhodovaní o tom, ktoré informácie sa 
budú zverejňovať).

Skutočne, článkom 31 sa umožňuje v prípade malých podnikov režim ad hoc, keďže členské 
štáty môžu tieto podniky oslobodiť od povinnosti zverejňovať ich výkazy ziskov a strát 
a správy o hospodárení. V novej smernici o účtovníctve sa navyše zredukoval obsah 
poznámok k účtovnej uzávierke.

Novou smernicou o účtovníctve sa teda zjednodušujú pravidlá pre malé podniky tým, že sa v 
nej zredukovalo množstvo informácií, ktoré majú povinnosť podávať a zverejňovať, a tak sa 
pre ne vytvára jednoduchší účtovný režim.

Záver

Na základe informácií obsiahnutých v petícii útvary Komisie nezastávajú názor, že by došlo 
k porušeniu právneho poriadku Európskej únie.


