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TABUĽKA  ZHODY 

návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. 

mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní 

využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí 

alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 

2013/36/EÚ (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 

2018) 

Právne predpisy Slovenskej republiky 

 

 návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Článok 

(Č, O, 

B, V, P) 

Text Spôsob 

transp. 

(N, O, 

D, n.a.) 

Číslo Článok 

(Č, §, 

O, V, 

P) 

Text Zhoda Poznámky 

 

Č: 1 

B: 19 

19. Vkladá sa tento článok: 

„Článok 32a 

1. Členské štáty zavedú centralizované 

automatizované mechanizmy, ako sú napríklad 

centrálne registre alebo centrálne elektronické 

systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú 

včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo 

právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú 

platobné účty a bankové účty identifikované číslom 

IBAN, ako sú vymedzené v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (*7), a 

bezpečnostné schránky vedené úverovou inštitúciou 

na ich území. Členské štáty oznámia Komisii 

charakteristické znaky uvedených vnútroštátnych 

mechanizmov. 

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie 

uchovávané v centralizovaných mechanizmoch 

uvedených v odseku 1 tohto článku okamžite a 

nefiltrovane priamo sprístupnili vnútroštátnej FIU. 

Tieto informácie musia byť sprístupnené aj 

vnútroštátnym príslušným orgánom na účely plnenia 

ich povinností podľa tejto smernice. Členské štáty 

zabezpečia, aby každá FIU bola schopná včas 

poskytnúť informácie uchovávané v 

centralizovaných mechanizmoch uvedených v 

odseku 1 tohto článku akejkoľvek inej FIU v súlade 

s článkom 53. 

 

N návrh 

zákona 

§ 3 

O: 1 

 

 

 

 

§ 4 

O: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zriaďuje sa centrálny register účtov. Centrálny register účtov je informačný 

systém verejnej správy, ktorý sa vedie na účely uľahčenia prístupu orgánov 

uvedených v § 5 ods. 1 (ďalej len „oprávnený orgán“) k údajom o účtoch a 

bezpečnostných schránkach v rozsahu podľa § 4 ods. 1 vedených alebo 

prenajímaných na území Slovenskej republiky. 

 

Do centrálneho registra účtov sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny: 

a) názov alebo obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo13) finančnej 

inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku, 

b) dátum založenia účtu, 

c) dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky, 

d) číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN,14) ak bolo pridelené 

e) jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky, 

f) identifikačné údaje klienta v rozsahu: 

1. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo 

pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 

2. údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a 

identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 

3. názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, 

g) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo 

pridelené a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod 

klienta,15) 

h) dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými 

prostriedkami na účte, 

i) dátum zrušenia účtu, 

j) dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky. 

 
13) § 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
14) Čl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, 

ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012) v platnom znení. 

Ú  
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3. Prostredníctvom centralizovaných mechanizmov 

uvedených v odseku 1 sa sprístupnia a dajú sa 

vyhľadávať tieto informácie: 

— v prípade klienta, ktorý je držiteľom účtu, a v 

prípade akejkoľvek osoby, ktorá tvrdí, že koná v 

mene klienta: meno doplnené buď ďalšími 

identifikačnými údajmi požadovanými podľa 

vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 

13 ods. 1 písm. a) alebo jedinečným identifikačným 

číslom; 

— v prípade končeného užívateľa výhod v súvislosti 

s klientom, ktorý je držiteľom účtu: meno doplnené 

buď ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými 

podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich 

článok 13 ods. 1 písm. b) alebo jedinečným 

identifikačným číslom; 

— v prípade bankového účtu alebo platobného účtu: 

číslo IBAN a dátum založenia a zrušenia účtu; 

— v prípade bezpečnostných schránok: meno 

prenajímateľa doplnené buď ďalšími 

identifikačnými údajmi požadovanými podľa 

vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 

13 ods. 1 alebo jedinečným identifikačným číslom a 

trvanie nájmu. 

 

4. Členské štáty môžu zvážiť, či budú vyžadovať, 

aby ďalšie informácie, ktoré sa považujú za dôležité 

pre FIU a príslušné orgány na účely plnenia ich 

povinností podľa tejto smernice, boli prístupné a 

vyhľadateľné prostredníctvom centralizovaných 

mechanizmov. 

 

5. Komisia do 26. júna 2020 predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi 

podmienky, technické špecifikácie a postupy na 

zaistenie bezpečného a účinného prepojenia 

centralizovaných automatizovaných mechanizmov. 

K tejto správe sa v náležitých prípadoch pripojí 

legislatívny návrh. 

 
(*7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 

zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné 
požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 

22). 

 

 

 

 

 

§ 5 

O: 1 

P: a) 

 

 

 

§ 5 

O: 2 

V: 1 

15) § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 

 

Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú  

osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru  na účely plnenia 

úloh podľa osobitného predpisu,17) 

 
17) Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú v elektronickej podobe 

priamym, nepretržitým a diaľkovým spôsobom. 
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LEGENDA: 

   V stĺpci (1): 

   Č – článok 

   O – odsek 
   B – bod  

   V – veta 

   P – písmeno (číslo) 
 

V stĺpci (3): 

N – bežná transpozícia 

O – transpozícia s možnosťou voľby 
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) 

n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje 

V stĺpci (5): 

Č – článok 

§ – paragraf 
O – odsek 

V – veta 

P – písmeno (číslo) 

V stĺpci (7): 

Ú – úplná zhoda 

Č – čiastočná zhoda 
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti) 

n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať) 

 


