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423
ZÁKON
z 11. novembra 2015
o tatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z.
o úètovníctve v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

je zapísaná v zozname audítorských spoloèností, ktorý
vedie úrad, a má licenciu okrem audítorskej spoloènosti pod¾a § 7.

Èl. I

(4) Asistent tatutárneho audítora je fyzická osoba,
ktorá je zapísaná v zozname asistentov tatutárneho
audítora, ktorý vedie komora.

PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky na výkon tatutárneho auditu,
b) postavenie a èinnos tatutárnych audítorov, audítorských spoloèností a asistentov tatutárneho audítora,
c) doh¾ad nad výkonom tatutárneho auditu (ïalej len
doh¾ad),
d) pôsobnos Slovenskej komory audítorov (ïalej len
komora),
e) pôsobnos Úradu pre doh¾ad nad výkonom auditu
(ïalej len úrad).
(2) Na tatutárnych audítorov, audítorské spoloènosti, subjekty verejného záujmu a úrad sa vzahuje
tento zákon a osobitný predpis.1)
§2
Základné pojmy
(1) tatutárny audit je overovanie individuálnej úètovnej závierky alebo konsolidovanej úètovnej závierky
a overovanie individuálnej výroènej správy alebo konsolidovanej výroènej správy pod¾a osobitného
predpisu2) alebo na základe rozhodnutia úètovnej jednotky,3) ktorá nemá povinnos overovania individuálnej úètovnej závierky alebo konsolidovanej úètovnej závierky a overovania individuálnej výroènej správy alebo
konsolidovanej výroènej správy.
(2) tatutárny audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname tatutárnych audítorov, ktorý vedie
úrad, a má oprávnenie na vykonávanie tatutárneho
auditu (ïalej len licencia) okrem audítora pod¾a § 7.
(3) Audítorská spoloènos je právnická osoba, ktorá
1

(5) Európsky audítor je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname tatutárnych audítorov
v inom èlenskom táte Európskej únie alebo v inom táte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom
hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát).
(6) Audítorská spoloènos z iného èlenského tátu je
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je
zapísaná v zozname audítorských spoloèností v inom
èlenskom táte, prièom nie je rozhodujúca jej právna
forma.
(7) Audítor z tretej krajiny je fyzická osoba, ktorá má
licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom táte
ako èlenskom táte.
(8) Audítorská spoloènos z tretej krajiny je právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorských spoloèností v inom táte
ako èlenskom táte, prièom nie je rozhodujúca jej právna forma.
(9) tatutárny audítor konsolidovaného celku4) je
tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos, ktorá
vykonáva tatutárny audit konsolidovanej úètovnej závierky a tatutárny audit súladu konsolidovanej výroènej správy a konsolidovanej úètovnej závierky.5)
(10) Domovský èlenský tát je èlenský tát, v ktorom
je tatutárny audítor pod¾a odseku 2 zapísaný v zozname tatutárnych audítorov, alebo audítorská spoloènos pod¾a odseku 3 zapísaná v zozname audítorských
spoloèností.
(11) Hostite¾ský èlenský tát je èlenský tát, v ktorom
tatutárny audítor registrovaný vo svojom domovskom èlenskom táte iada o zápis pod¾a § 4 alebo audítorská spoloènos registrovaná vo svojom domovskom èlenskom táte iada o zápis pod¾a § 5 ods. 2, ak
jej k¾úèový audítorský partner spåòa podmienky pod¾a
§ 4 ods. 1.

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných poiadavkách týkajúcich sa tatutárneho
auditu subjektov verejného záujmu a zruení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).
2
) § 19, § 20 ods. 3 a § 22 a 22b zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
3
) § 1 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) § 6 ods. 4 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5
) § 22 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(12) Sie je zoskupenie zamerané na spoluprácu, ku
ktorému patrí tatutárny audítor alebo audítorská
spoloènos,
a) ktoré je jednoznaène zamerané na podie¾anie sa na
zisku alebo nákladoch alebo
b) má spoloèné vlastníctvo, kontrolu alebo riadenie,
spoloèné zásady a postupy kontroly kvality, spoloènú podnikate¾skú stratégiu, pouíva spoloènú obchodnú znaèku alebo významnú èas odborných
zdrojov.
(13) Pridruená spoloènos audítorskej spoloènosti
je spoloènos bez oh¾adu na jej právnu formu, ktorá je
prepojená s audítorskou spoloènosou prostredníctvom spoloèného vlastníctva, kontroly alebo riadenia.
(14) K¾úèový audítorský partner je
a) tatutárny audítor urèený audítorskou spoloènosou na vykonanie konkrétneho tatutárneho auditu,
ktorý je primárne zodpovedný za vykonanie tatutárneho auditu v mene audítorskej spoloènosti,
b) pri tatutárnom audite konsolidovaného celku tatutárny audítor urèený audítorskou spoloènosou
na vykonanie konkrétneho tatutárneho auditu na
úrovni konsolidovaného celku, ktorý je primárne
zodpovedný za vykonanie tatutárneho auditu v mene audítorskej spoloènosti, a tatutárny audítor urèený audítorskou spoloènosou na vykonanie konkrétneho tatutárneho auditu, ktorý je primárne
zodpovedný za vykonanie tatutárneho auditu na
úrovni významných dcérskych spoloèností, alebo
c) tatutárny audítor, ktorý podpisuje správu audítora.
(15) Dohliadaným subjektom je
a) tatutárny audítor a audítorská spoloènos,
b) audítorská spoloènos, ktorá je zaregistrovaná pod¾a § 5 ods. 2, prièom predmetom doh¾adu je tatutárny audit pod¾a odseku 1,
c) audítor z tretej krajiny a audítorská spoloènos z tretej krajiny, ktorí sú zaregistrovaní pod¾a § 7,
d) komora,
e) subjekt verejného záujmu,
f) obchodná spoloènos od úètovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce úètovné obdobia, v ktorých spåòala najmenej dve z týchto
podmienok:
1. celková suma jej majetku presiahla 170 000 000
eur, prièom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o poloky
pod¾a osobitného predpisu,6)
2. èistý obrat pod¾a osobitného predpisu7) presiahol
170 000 000 eur,
3. priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov v jednotlivom úètovnom období presiahol 2 000.
(16) Subjektom verejného záujmu je
a) úètovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere,
6

)
)
8
)
9
)
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a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu ktoréhoko¾vek èlenského tátu,
b) banka a poboèka zahraniènej banky,
c) Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
d) poisovòa a poboèka zahraniènej poisovne,
e) zaisovòa a poboèka zahraniènej zaisovne,
f) zdravotná poisovòa,
g) správcovská spoloènos a poboèka zahraniènej
správcovskej spoloènosti,
h) dôchodková správcovská spoloènos,
i) doplnková dôchodková spoloènos,
j) Burza cenných papierov,
k) eleznice Slovenskej republiky,
l) úètovná jednotka zostavujúca konsolidovanú úètovnú závierku ústrednej správy,8)
m) vyí územný celok,
n) úètovná jednotka, ktorá je obcou, mestom alebo
mestskou èasou pod¾a osobitných predpisov,9) od
úètovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce úètovné obdobia, v ktorých spåòala tieto podmienky:
1. celková suma jej majetku presiahla 100 000 000
eur, prièom sumou majetku sa rozumie suma zistená z konsolidovanej úètovnej závierky úètovnej
jednotky verejnej správy,10)
2. poèet obyvate¾ov presiahol 50 000.
(17) Uisovacími a súvisiacimi audítorskými slubami je poskytovanie sluieb pod¾a medzinárodných
usmernení na kontrolu kvality, tatutárny audit, preverenie, iné uisovacie a súvisiace audítorské sluby
vydaných Medzinárodnou federáciou úètovníkov
(IFAC) (ïalej len medzinárodné audítorské tandardy). Uisovacie a súvisiace audítorské sluby môe
poskytova tatutárny audítor a audítorská spoloènos. Na poskytovanie uisovacích a súvisiacich audítorských sluieb sa tento zákon vzahuje primerane.
(18) Etický kódex audítora je vnútorný predpis vydaný komorou, ktorý je v súlade s Etickým kódexom vydaným Medzinárodnou federáciou úètovníkov (IFAC), ak
tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje
inak.
DRUHÁ ÈAS
TATUTÁRNY AUDÍTOR,
AUDÍTORSKÁ SPOLOÈNOS
A ASISTENT TATUTÁRNEHO AUDÍTORA
§3
Podmienky na výkon tatutárneho auditu
(1) Podmienkou na výkon tatutárneho auditu je získanie osvedèenia o spôsobilosti na výkon tatutárneho
auditu (ïalej len certifikát), ktorý vydá úrad uchádzaèovi, ak

§ 26 ods. 3 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 198/2007 Z. z.
§ 2 ods. 15 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 333/2014 Z. z.
§ 22a ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
§ 1a zákona Slovenskej národnej rady è. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorích predpisov.
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb. o meste Koice v znení neskorích predpisov.
10
) § 22a zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7
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a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b) má dobrú poves,
c) má ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa,
d) má najmenej pä rokov odbornej praxe v úètovníctve,
e) sa zúèastòoval sústavného vzdelávania asistentov
tatutárneho audítora,
f) predloil úradu úradne osvedèené kópie certifikátov
a licencií z iných èlenských tátov a tretích krajín,
ktorých je drite¾om, vrátane názvu orgánu, ktorým
boli vydané, a ich èíslo,
g) zloil audítorskú skúku pod¾a § 15.
(2) Asistent tatutárneho audítora poèas odbornej
praxe pod¾a odseku 1 písm. d) je povinný absolvova na
základe písomnej zmluvy so tatutárnym audítorom
alebo audítorskou spoloènosou najmenej trojroènú
praktickú odbornú prípravu zameranú na oblas tatutárneho auditu, uisovacích a súvisiacich audítorských sluieb v rozsahu najmenej 2 100 hodín, z toho
dve tretiny u tatutárneho audítora alebo v audítorskej
spoloènosti, ktorí sú zapísaní v zozname tatutárnych
audítorov alebo zozname audítorských spoloèností (ïalej len prísluný zoznam), u európskeho audítora alebo v audítorskej spoloènosti z iného èlenského tátu.
(3) Doba, poèas ktorej sa hodnotí rozsah praktickej
odbornej prípravy pod¾a odseku 2, môe trva najviac
es rokov vrátane preruenia vykonávania praxe pod¾a § 13 ods. 6.
(4) Asistent tatutárneho audítora vykonáva praktickú odbornú prípravu pod vedením kolite¾a asistenta
tatutárneho audítora (ïalej len kolite¾), ktorý
a) vykonáva èinnos tatutárneho audítora ako hlavnú
èinnos poèas celého roka,
b) má najmenej pä rokov praxe v profesii tatutárneho
audítora alebo európskeho audítora,
c) má dobrú poves,
d) nebolo mu uloené disciplinárne opatrenie pod¾a
§ 49 ods. 1 a sankcie pod¾a § 64 alebo disciplinárne
opatrenie a sankcie v inom èlenskom táte,
e) má splnené záväzky voèi komore alebo, ak ide o európskeho audítora voèi príslunej stavovskej organizácii, ak je jej èlenom v inom èlenskom táte,
f) je vedený v zozname kolite¾ov komorou, ak je èlenom komory alebo v zozname kolite¾ov vedenom
úradom, ak je kolite¾om európsky audítor.
(5) Certifikát vydá úrad aj európskemu audítorovi,
ktorý spåòa podmienky pod¾a odseku 1 písm. a) a b), ak
a) sa preukáe platným certifikátom vydaným v inom
èlenskom táte,
b) sa preukáe potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu, alebo orgánu, ktorý kontroluje dodriavanie splnenia poiadavky sústavného vzdelávania, ktorým
dokladuje svoju úèas na sústavnom vzdelávaní
v bezprostredne predchádzajúcom období,
c) zloil skúku spôsobilosti pod¾a § 16.
11
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(6) Na základe vzájomnosti môe úrad vyda certifikát audítorovi z tretej krajiny, ktorý spåòa podmienky
pod¾a odseku 1 písm. a) a b), a umoni mu výkon tatutárneho auditu pod¾a tohto zákona, ak
a) sa preukáe platnou licenciou vydanou v tretej krajine a predloí dôkaz, e audítorská skúka, ktorú vykonal v tretej krajine, spåòa poiadavky pod¾a § 15
ods. 2,
b) sa preukáe potvrdením orgánu, ktorý vydal licenciu, alebo orgánu, ktorý kontroluje dodriavanie splnenia poiadavky sústavného vzdelávania, ktorými
dokladuje svoju úèas na sústavnom vzdelávaní
v bezprostredne predchádzajúcom období,
c) zloil skúku spôsobilosti pod¾a § 16.
(7) Podmienky pod¾a odseku 1 písm. a) a f), odseku 5
písm. a) a b) a odseku 6 písm. a) a b) musia by splnené
pred prihlásením sa na audítorskú skúku alebo na
skúku spôsobilosti. Asistent tatutárneho audítora
preukazuje splnenie podmienky pod¾a odseku 1
a) písm. a) obèianskym preukazom, cestovným pasom
alebo iným relevantným dokladom,
b) písm. c) vysokokolským diplomom alebo jeho overenou kópiou alebo rozhodnutím o uznaní dokladu
o vzdelaní,
c) písm. d) potvrdením kolite¾a,
d) písm. e) potvrdením komory.
(8) Európsky audítor a audítor z tretej krajiny preukazujú splnenie podmienky pod¾a odseku 1 písm. a)
cestovným pasom alebo iným relevantným dokladom.
(9) Fyzická osoba má na úèely tohto zákona dobrú
poves, ak
a) je bezúhonná,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a nedoplatky povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za seba a svojich zamestnancov, èo preukazuje èestným vyhlásením,
c) nemá daòové nedoplatky, èo preukazuje èestným
vyhlásením,
d) neporuila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz
nelegálneho zamestnávania pod¾a osobitného predpisu,11) èo preukazuje èestným vyhlásením,
e) nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch
poruenia povinností v súvislosti s výkonom tatutárneho auditu.
(10) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin.
(11) Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra
trestov12) nie starím ako tri mesiace. Ak prísluné orgány èlenských tátov a tretích krajín takéto doklady
nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza potvrdením vydaným prísluným orgánom doh¾adu.
(12) Cudzojazyèné doklady sa predkladajú úradu
v úradne osvedèenom preklade do tátneho jazyka.13)
(13) Certifikát je verejná listina.

) Zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
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(14) Fyzická osoba, ktorá spåòa podmienky na vydanie certifikátu, skladá predsedovi rady úradu s¾ub,
ktorý znie: S¾ubujem na svoju èes a svedomie, e budem dodriava Ústavu Slovenskej republiky, zákony
a iné veobecne záväzné právne predpisy a medzinárodné audítorské tandardy, svedomito a zodpovedne
plni svoje povinnosti tatutárneho audítora a zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, ktoré sa
dozviem v súvislosti s výkonom tatutárneho auditu,
a budem sa riadi Etickým kódexom audítora..

dosti, ktorej náleitosti sú urèené vnútorným predpisom úradu, audítorskú spoloènos, ktorá je zapísaná
v zozname, ktorý vedie prísluný orgán v inom èlenskom táte,

§4

(3) Právnická osoba alebo audítorská spoloènos má
na úèely tohto zákona dobrú poves, ak

Podmienky zápisu
do zoznamu tatutárnych audítorov
(1) Úrad zapíe do zoznamu tatutárnych audítorov
do dvoch mesiacov odo dòa doruèenia písomnej iadosti, ktorej náleitosti sú urèené vnútorným predpisom
úradu, toho, kto
a) má certifikát pod¾a § 3 ods. 1, 5 alebo ods. 6,
b) zloil s¾ub,
c) nebol v minulosti vyèiarknutý zo zoznamu tatutárnych audítorov alebo mu uplynula lehota ustanovená v § 12 ods. 7,
d) zaplatil úradu zápisné za zápis do zoznamu tatutárnych audítorov.
(2) Úrad nezapíe do zoznamu tatutárnych audítorov toho, kto bol vyèiarknutý zo zoznamu tatutárnych
audítorov z dôvodu pod¾a § 12 ods. 2 písm. e), i) alebo
písm. k).
§5
Podmienky zápisu
do zoznamu audítorských spoloèností
(1) Úrad zapíe do zoznamu audítorských spoloèností do dvoch mesiacov odo dòa doruèenia písomnej iadosti, ktorej náleitosti sú urèené vnútorným predpisom úradu, právnickú osobu,
a) v ktorej väèina hlasovacích práv patrí tatutárnym
audítorom, audítorským spoloènostiam, európskym
audítorom alebo audítorským spoloènostiam z iného èlenského tátu, ktorí sú zapísaní v príslunom
zozname, ktorý vedie úrad alebo prísluný orgán
v inom èlenskom táte,
b) v ktorej väèina èlenov tatutárneho orgánu audítorskej spoloènosti sú tatutárnymi audítormi alebo
európskymi audítormi; ak má táto právnická osoba
dvoch èlenov tatutárneho orgánu, musí by tatutárnym audítorom alebo európskym audítorom najmenej jeden z nich,
c) v mene ktorej výkon tatutárneho auditu budú zabezpeèova tatutárni audítori,
d) ktorá zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu
audítorských spoloèností,
e) ktorá má dobrú poves.
(2) Úrad zapíe do zoznamu audítorských spoloèností do dvoch mesiacov odo dòa doruèenia písomnej ia14

a) ktorej k¾úèový audítorský partner je zapísaný v zozname tatutárnych audítorov, ktorý vedie úrad,
b) ktorá zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu
audítorských spoloèností,
c) ktorá má dobrú poves.

a) èlen tatutárneho orgánu je bezúhonný; túto skutoènos preukazuje pod¾a § 3 ods. 11,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a nedoplatky povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za svojich zamestnancov, èo preukazuje èestným vyhlásením,
c) nemá daòové nedoplatky, èo preukazuje èestným
vyhlásením,
d) neporuila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz
nelegálneho zamestnávania pod¾a osobitného predpisu,11) èo preukazuje èestným vyhlásením,
e) nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch
poruenia povinností v súvislosti s výkonom tatutárneho auditu alebo jej nebola uloená sankcia
pod¾a osobitného predpisu.14)
(4) Právnická osoba predloí spolu so iadosou o zápis do zoznamu audítorských spoloèností spoloèenskú
zmluvu alebo zakladate¾skú listinu, stanovy, ak ich
spoloènos vydala, a výpis z obchodného registra; doklady musia by predloené v origináli alebo v úradne
osvedèenej kópii. Audítorská spoloènos z iného èlenského tátu preukazuje registráciu audítorskej spoloènosti v domovskom èlenskom táte osvedèením nie
starím ako tri mesiace.
(5) Cudzojazyèné doklady sa predkladajú úradu
v úradne osvedèenom preklade do tátneho jazyka.13)
(6) Úrad nezapíe do zoznamu audítorských spoloèností audítorskú spoloènos, a to ani po uplynutí lehoty ustanovenej v § 12 ods. 8, ktorá bola vyèiarknutá zo
zoznamu audítorských spoloèností z dôvodu pod¾a § 12
ods. 2 písm. i) alebo písm. k).
(7) Úrad nezapíe do zoznamu audítorských spoloèností audítorskú spoloènos, v ktorej èlen riadiaceho
orgánu je tatutárny audítor, ktorý bol èlenom riadiaceho orgánu audítorskej spoloènosti vyèiarknutej zo
zoznamu audítorských spoloèností z dôvodu pod¾a § 12
ods. 2 písm. i) alebo písm. k).
(8) Úrad nezapíe do zoznamu audítorských spoloèností audítorskú spoloènos, v ktorej èlen riadiaceho
orgánu je fyzická osoba, ktorá bola vyèiarknutá zo zoznamu tatutárnych audítorov pod¾a § 12 ods. 2
písm. e), i) alebo písm. k).

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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§6
Podanie iadosti prostredníctvom
jednotného kontaktného miesta
iados pod¾a § 4 ods. 1, § 5 ods. 1 a § 12 ods. 7 a 8
mono poda aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.15) Úrad po prijatí iadosti pod¾a prvej vety
bezodkladne vydá iadate¾ovi potvrdenie o prijatí iadosti.16)
§7
Registrácia audítorov z tretej krajiny
a audítorských spoloèností z tretej krajiny
(1) Úrad zaregistruje do prísluného zoznamu aj audítora z tretej krajiny a audítorskú spoloènos z tretej
krajiny, ak
a) predloia správu audítora týkajúcu sa úètovnej závierky úètovnej jednotky registrovanej mimo územia
èlenských krajín, ktorej prevodite¾né cenné papiere
sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v Slovenskej republike, okrem úètovnej jednotky,
ktorá je emitentom len nesplatených dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike
1. pred 31. decembrom 2010, ktorých menovitá
hodnota v deò vydania je najmenej 50 000 eur na
jeden cenný papier alebo pri dlhových cenných
papieroch vydaných v inej mene sa ich menovitá
hodnota v deò vydania rovná najmenej 50 000 eur
na jeden cenný papier; správa audítora týkajúca
sa úètovnej závierky, vydaná audítorom z tretej
krajiny alebo audítorskou spoloènosou z tretej
krajiny, ktorí nie sú registrovaní v príslunom zozname, nemá v Slovenskej republike právne úèinky,
2. od 31. decembra 2010, ktorých menovitá hodnota
v deò vydania je najmenej 100 000 eur na jeden
cenný papier alebo pri dlhových cenných papieroch vydaných v inej mene sa ich menovitá hodnota v deò vydania rovná najmenej 100 000 eur
na jeden cenný papier; správa audítora týkajúca
sa úètovnej závierky, vydaná audítorom z tretej
krajiny alebo audítorskou spoloènosou z tretej
krajiny, ktorí nie sú registrovaní v príslunom zozname, nemá v Slovenskej republike právne úèinky,
b) audítor z tretej krajiny vykonávajúci tatutárny audit v mene audítorskej spoloènosti z tretej krajiny
spåòa podmienky, ktoré sú rovnocenné s podmienkami pod¾a § 3 ods. 1 a 2 a § 21,
c) väèina èlenov tatutárneho orgánu audítorskej
spoloènosti z tretej krajiny spåòa podmienky, ktoré
sú rovnocenné s podmienkami pod¾a § 3 ods. 1 a 2,
d) tatutárny audit v úètovnej jednotke pod¾a písmena
a) bol vykonaný pod¾a medzinárodných audítorských tandardov a v súlade s § 21 a § 23 ods. 8,
e) do tyroch mesiacov od skonèenia úètovného obdo15
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bia zverejnili na svojom webovom sídle správu
o transparentnosti, ktorá obsahuje rovnocenné informácie ako správa o transparentnosti pod¾a osobitného predpisu1) za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie.
(2) Úrad nezaregistruje do prísluného zoznamu audítora z tretej krajiny alebo audítorskú spoloènos
z tretej krajiny, ak nepreukáu, e kadoroène zverejòujú na svojom webovom sídle správu o transparentnosti pod¾a odseku 1 písm. e).
(3) Údaje, ktoré poskytuje audítor z tretej krajiny
a audítorská spoloènos z tretej krajiny pod¾a odseku 1, podpisuje audítor alebo tatutárny zástupca audítorskej spoloènosti. Ak sa tieto informácie poskytujú
elektronicky, musí sa poui zaruèený elektronický
podpis alebo zaruèená elektronická peèa.17)
(4) Audítor z tretej krajiny a audítorská spoloènos
z tretej krajiny sú povinní bezodkladne, najneskôr do
jedného mesiaca, oznámi úradu zmenu alebo zánik
údajov pod¾a odseku 1.
(5) Audítor z tretej krajiny a audítorská spoloènos
z tretej krajiny registrovaní pod¾a odseku 1 nepodliehajú previerke zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu
pod¾a § 35, ak systém previerok zabezpeèenia kvality
tatutárneho auditu v tejto krajine je uznaný Európskou komisiou za rovnocenný a v predchádzajúcich
troch rokoch bola u tohto audítora alebo v tejto audítorskej spoloènosti vykonaná previerka zabezpeèenia
kvality tatutárneho auditu prísluným orgánom
v inom èlenskom táte alebo v tretej krajine.
(6) Audítor z tretej krajiny a audítorská spoloènos
z tretej krajiny registrovaní pod¾a odseku 1 nepodliehajú doh¾adu pod¾a § 36 a sankciám pod¾a § 64, ak sú zaèlenení do systému doh¾adu a disciplinárnej zodpovednosti v tretej krajine a ak tento systém je Európskou
komisiou uznaný za rovnocenný.
§8
Licencia
(1) Úrad vydá tatutárnemu audítorovi licenciu ku
dòu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu tatutárnych
audítorov.
(2) Úrad vydá audítorskej spoloènosti licenciu ku
dòu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu audítorských
spoloèností.
(3) Licencie pod¾a odsekov 1 a 2 sú verejné listiny.
(4) Dòom zápisu do zoznamu tatutárnych audítorov
je tatutárny audítor oprávnený pouíva na oznaèenie
svojej profesie oznaèenie certifikovaný audítor
a skratku CA.

) § 66b ods. 2 písm. b) zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení zákona è. 136/2010 Z. z.
§ 11 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16
) § 4 ods. 1 zákona è. 136/2010 Z. z.
17
) § 4 a 4a zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 305/2013 Z. z.
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§9
Pozastavenie licencie
(1) Úrad pozastaví licenciu tatutárnemu audítorovi
a audítorskej spoloènosti
a) na základe ich vlastnej iadosti, v ktorej uvedie èasové obdobie pozastavenia licencie,
b) ak vykonávali tatutárny audit v rozpore s vydanou
licenciou alebo týmto zákonom,
c) ak nesplnili povinnos uzavrie zmluvu o poistení
zodpovednosti za kodu pod¾a § 28 ods. 4 do doby jej
uzavretia alebo ak o uzavretí zmluvy o poistení zodpovednosti za kodu neinformovali úrad do doby
splnenia tejto povinnosti,
d) do dòa zaplatenia pokuty pod¾a § 64 ods. 1 písm. c),
ak pokuta nebola zaplatená v lehote splatnosti,
e) ak im bola uloená sankcia pod¾a § 64 ods. 1 písm. f),
a to ku dòu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení,
f) do dòa zaplatenia trov konania pod¾a § 64 ods. 10,
ak trovy konania neboli zaplatené v lehote splatnosti.
(2) Pozastavenie licencie zaznamená úrad v príslunom zozname bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dòa, keï sa o niektorej skutoènosti pod¾a odseku 1 dozvedel. O zázname úrad písomne vyrozumie
bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, od jeho
vykonania toho, koho sa záznam týka.
(3) Pozastavenie licencie zaniká uplynutím èasového
obdobia, na ktoré bola licencia pozastavená, alebo
dòom uvedeným v iadosti o opätovné vrátenie licencie,
ak bola pozastavená na dobu neurèitú.
(4) Po pozastavení licencie je tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos povinná uloi licenciu na
úrade bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca.
Úrad na základe iadosti vráti tatutárnemu audítorovi
licenciu po preukázaní splnenia podmienok pod¾a odseku 8 alebo odseku 9. Úrad na základe iadosti vráti
audítorskej spoloènosti licenciu, ak preukáe odstránenie dôvodu, pre ktorý jej bola licencia pozastavená.
(5) V období pozastavenia licencie
a) tatutárny audítor a audítorská spoloènos nesmú
vykonáva tatutárny audit,
b) nezaniká èlenstvo tatutárneho audítora a audítorskej spoloènosti v komore,
c) nie je dotknutá povinnos tatutárneho audítora
a audítorskej spoloènosti plati príspevky komore
a úradu,
d) nie je dotknutá povinnos tatutárneho audítora zúèastòova sa sústavného vzdelávania pod¾a § 31,
e) nie je dotknutá povinnos tatutárneho audítora
a audítorskej spoloènosti zachováva mlèanlivos
pod¾a § 32,
f) nie je dotknutá disciplinárna zodpovednos tatutárneho audítora a audítorskej spoloènosti pod¾a
§ 49,
g) tatutárny audítor a audítorská spoloènos podliehajú sankciám pod¾a § 64.
(6) Ak je tatutárnemu audítorovi alebo audítorskej
spoloènosti pozastavená licencia v inom èlenskom táte alebo tretej krajine, pozastaví mu úrad licenciu vyda-
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nú pod¾a § 8 bezodkladne, a to najneskôr do jedného
mesiaca odo dòa, keï sa o tom dozvedel; to neplatí, ak
je licencia pozastavená na vlastnú iados tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti.
(7) O pozastavení licencie pod¾a odseku 1 a o zániku
tohto pozastavenia úrad informuje prísluný orgán
iného èlenského tátu alebo prísluný orgán tretej krajiny, v ktorej je tatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoloènosti vydaná licencia.
(8) Ak je licencia pozastavená na obdobie dlhie ako
tri roky, je tatutárny audítor povinný podrobi sa preskúaniu, ktoré vykonáva úrad na základe písomnej
iadosti tatutárneho audítora. Preskúanie sa vykonáva v písomnej forme a pozostáva z odborných èastí
pod¾a § 15 ods. 2. Ak tatutárny audítor pri preskúaní
neuspel, môe preskúanie opakova na základe písomnej iadosti. Pri preskúaní sa opakuje len tá èas,
pri ktorej bol tatutárny audítor neúspený. Ak tatutárny audítor neabsolvuje preskúanie v najbliom
nasledujúcom termíne úspene, opakuje ho v plnom
rozsahu.
(9) Preskúaniu pod¾a odseku 8 sa nemusí podrobi
tatutárny audítor, ktorý má pozastavenú licenciu na
základe vlastnej iadosti, ak preukáe, e sa poèas pozastavenia licencie zúèastòoval sústavného vzdelávania pod¾a § 31.
(10) Za preskúanie a jeho opakovanie platí tatutárny audítor úradu poplatok v sume ustanovenej v skúobnom poriadku.
§ 10
Zoznam tatutárnych audítorov
(1) Zoznam tatutárnych audítorov je verejne prístupný register vedený úradom, ktorý obsahuje údaje
o tatutárnych audítoroch. Do zoznamu mono nazrie
v sídle úradu alebo na webovom sídle úradu.
(2) Zoznam tatutárnych audítorov obsahuje
a) názov a sídlo úradu,
b) názov a sídlo komory,
c) meno, priezvisko a trvalý pobyt tatutárneho audítora,
d) miesto podnikania, ak tatutárny audítor vykonáva
tatutárny audit vo svojom mene a na vlastný úèet,
e) dátum zloenia audítorskej skúky alebo skúky
spôsobilosti a dátum vydania certifikátu a jeho èíslo,
f) dátum preskúania pod¾a § 9 ods. 8 a jeho výsledok,
g) dátum zápisu do zoznamu tatutárnych audítorov
a èíslo licencie,
h) zoznam vetkých certifikátov a licencií vydaných
tatutárnemu audítorovi v inom èlenskom táte
a v tretej krajine vrátane ich èísla a názvu orgánu,
ktorým boli vydané,
i) identifikaèné èíslo a webové sídlo audítorskej spoloènosti, v ktorej je tatutárny audítor spoloèníkom,
tatutárnym orgánom, zamestnancom alebo s ktorou je prepojený iným spôsobom,
j) dátum a dôvody pozastavenia licencie, dátum a dôvody zániku licencie a dátum vrátenia licencie,
k) zápis o uloení disciplinárneho opatrenia pod¾a § 49
a sankcie pod¾a § 64 ods. 1 písm. b), c), e) a g).
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(3) Do zoznamu tatutárnych audítorov úrad zapisuje zmenu alebo zánik údajov pod¾a odseku 2 bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako sa o tom
dozvedel.

(4) Úrad v zozname audítorských spoloèností osobitne vyznaèí audítorské spoloènosti z tretích krajín zaregistrované pod¾a § 7, ktoré nie sú oprávnené vykonáva
tatutárny audit pod¾a tohto zákona.

(4) Úrad v zozname tatutárnych audítorov osobitne
vyznaèí audítorov z tretích krajín zaregistrovaných
pod¾a § 7, ktorí nie sú oprávnení vykonáva tatutárny
audit pod¾a tohto zákona.

(5) Údaje v zozname audítorských spoloèností sa vedú v tátnom jazyku.13)

(5) Údaje v zozname tatutárnych audítorov sa vedú
v tátnom jazyku.13)

Zánik licencie
a vyèiarknutie z prísluného zoznamu

§ 11

(1) Licencia zaniká dòom, ku ktorému boli tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos vyèiarknutí
z prísluného zoznamu.

Zoznam audítorských spoloèností
(1) Zoznam audítorských spoloèností je verejne prístupný register vedený úradom, ktorý obsahuje údaje
o audítorských spoloènostiach. Do zoznamu mono nazrie v sídle úradu alebo na webovom sídle úradu.
(2) Zoznam audítorských spoloèností obsahuje
a) názov a sídlo úradu,
b) názov a sídlo komory,
c) obchodné meno, sídlo, webové sídlo, identifikaèné
èíslo a kontaktnú osobu audítorskej spoloènosti,
d) právnu formu audítorskej spoloènosti,
e) adresu kadej kancelárie audítorskej spoloènosti
v èlenskom táte,
f) dátum zápisu do zoznamu audítorských spoloèností
a èíslo licencie,
g) zoznam licencií vydaných audítorskej spoloènosti
v inom èlenskom táte a v tretej krajine vrátane ich
èísla a názvu orgánu, ktorým boli vydané,
h) informáciu o tom, èi bola audítorská spoloènos zapísaná pod¾a § 5 ods. 2, a o tom, ktorý èlenský tát je
jej domovským èlenským tátom,
i) èlenstvo audítorskej spoloènosti v sieti a zoznam
vetkých subjektov zaèlenených do siete a pridruených spoloèností audítorských spoloèností a ich sídlo alebo odkaz na miesto, kde sú tieto informácie prístupné verejnosti,
j) mená, priezviská a trvalý pobyt tatutárnych audítorov, ktorí sú zamestnancami audítorskej spoloènosti, sú jej spoloèníkmi alebo sú s òou prepojení
iným spôsobom, vrátane èísla ich certifikátu a licencie,
k) mená, priezviská, trvalý pobyt, obchodné meno
a sídlo vetkých vlastníkov a akcionárov audítorskej
spoloènosti,
l) mená, priezviská a trvalý pobyt èlenov tatutárneho
orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu
audítorskej spoloènosti,
m) dátum a dôvody pozastavenia licencie, dátum a dôvody zániku licencie a dátum vrátenia licencie,
n) zápis o uloení disciplinárneho opatrenia pod¾a § 49
a sankcie pod¾a § 64 ods. 1 písm. b), c), e) a g).
(3) Do zoznamu audítorských spoloèností úrad zapisuje zmenu alebo zánik údajov pod¾a odseku 2 bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako sa
o tom dozvedel.
18

) § 61 Trestného zákona v znení neskorích predpisov.

§ 12

(2) Úrad vyèiarkne tatutárneho audítora zo zoznamu tatutárnych audítorov, ak
a) zomrel, ku dòu jeho úmrtia,
b) bol vyhlásený za màtveho, ku dòu právoplatnosti
rozhodnutia súdu o vyhlásení za màtveho,
c) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony, alebo toho, ktorého
spôsobilos na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená, do 60 dní odo dòa, keï
sa úrad o tom dozvedel,
d) mu bol právoplatným rozhodnutím súdu uloený
trest zákazu èinnosti18) spoèívajúci v zákaze výkonu
tatutárneho auditu, do 60 dní odo dòa, keï sa úrad
o tom dozvedel,
e) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin,
do 60 dní odo dòa, keï sa úrad o tom dozvedel,
f) bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, povolená
retrukturalizácia alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na úhradu
nákladov konkurzu, ku dòu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, o povolení retrukturalizácie alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu,
g) je v likvidácii, ku dòu vstupu do likvidácie,
h) prestal spåòa podmienky pod¾a § 21 ods. 2 a 3, ak do
troch mesiacov neuvedie tieto podmienky do súladu
s § 21 ods. 2 a 3,
i) preukázate¾ne zneuil informácie získané v súvislosti s výkonom tatutárneho auditu,
j) mu bola uloená sankcia pod¾a § 64 ods. 1 písm. g),
ku dòu právoplatnosti rozhodnutia o uloení tejto
sankcie,
k) je váne spochybnená jeho dobrá poves, neodstráni
tieto pochybnosti ani do troch mesiacov alebo sa nezdrí konania, ktoré malo za následok poruenie povinností v súvislosti s výkonom tatutárneho auditu,
l) neodstránil v urèenej lehote nedostatky, pre ktoré
mu bola pozastavená licencia pod¾a § 64 ods. 1
písm. f),
m) vykonával tatutárny audit v období pozastavenia licencie,
n) mu bola zruená licencia v inom èlenskom táte alebo tretej krajine pre disciplinárne previnenie,
o) podal úradu písomnú iados o vyèiarknutie zo zoznamu tatutárnych audítorov s úradne osvedèe-
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ným podpisom, najneskôr uplynutím kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
iados o vyèiarknutie zo zoznamu tatutárnych audítorov doruèená úradu, ak nie je v iadosti uvedený
neskorí dátum,
p) mu bola pozastavená licencia a neabsolvoval úspene preskúanie pod¾a § 9 ods. 8.
(3) Úrad vyèiarkne audítorskú spoloènos zo zoznamu audítorských spoloèností
a) z dôvodov pod¾a odseku 2 písm. f) a o),
b) ak bola zruená bez likvidácie pod¾a § 69 Obchodného zákonníka; to neplatí pri zmene právnej formy
audítorskej spoloènosti,
c) ak prestala spåòa podmienky pod¾a § 5 ods. 1 a 2, ak
do troch mesiacov neuvedie tieto podmienky do súladu s § 5 ods. 1 a 2.
(4) Vyèiarknutie z prísluného zoznamu zaznamená
úrad v príslunom zozname bezodkladne, najneskôr do
jedného mesiaca odo dòa, ako sa o skutoènosti uvedenej v odsekoch 2 a 3 dozvedel, ak v nich nie je ustanovená iná lehota.
(5) O zázname pod¾a odseku 4 úrad písomne vyrozumie bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od jeho vykonania toho, koho sa záznam týka. Zároveò
o vyèiarknutí z prísluného zoznamu a o dôvodoch vyèiarknutia informuje prísluné orgány v iných èlenských tátoch a prísluné orgány v tretích krajinách,
v ktorých je tatutárnemu audítorovi alebo audítorskej
spoloènosti vydaná licencia.
(6) Po vyèiarknutí z prísluného zoznamu je tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos povinná odovzda licenciu úradu bezodkladne, najneskôr vak do
jedného mesiaca odo dòa vyrozumenia. tatutárny audítor je povinný odovzda úradu aj certifikát.
(7) tatutárny audítor okrem tatutárneho audítora
pod¾a odseku 2 písm. e), i) alebo písm. k) môe by znova zapísaný do zoznamu tatutárnych audítorov na základe písomnej iadosti a po splnení podmienok pod¾a
§ 3 ods. 1, najskôr po uplynutí troch rokov odo dòa vyèiarknutia tatutárneho audítora zo zoznamu tatutárnych audítorov.
(8) Audítorská spoloènos okrem audítorskej spoloènosti pod¾a odseku 2 písm. i) alebo písm. k) môe by
znova zapísaná do zoznamu audítorských spoloèností
na základe písomnej iadosti, po splnení podmienok
pod¾a § 5 ods. 1, najskôr po uplynutí troch rokov odo
dòa vyèiarknutia audítorskej spoloènosti zo zoznamu
audítorských spoloèností.
(9) V iadosti pod¾a odseku 2 písm. o) uvedie tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos dátum, ku
ktorému iada o vyèiarknutie z prísluného zoznamu.
K rovnakému dátumu je tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos povinná zasla originál licencie a certifikátu úradu. tatutárny audítor alebo audítorská
spoloènos je povinná ku dòu vyèiarknutia z prísluného zoznamu splni vetky povinnosti voèi úradu a komore.
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§ 13
Zoznam asistentov tatutárneho audítora
(1) Komora zapíe na základe písomnej iadosti do
zoznamu asistentov tatutárneho audítora kadú fyzickú osobu okrem fyzickej osoby pod¾a § 14 ods. 1
písm. d) a e), ak
a) je plne spôsobilá na právne úkony,
b) má dobrú poves pod¾a § 3 ods. 9 a 11,
c) má ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa,
d) ide o fyzickú osobu, ktorej bolo uloené disciplinárne opatrenie pod¾a § 49 ods. 1 písm. c), ak uplynuli
najmenej tri roky od uloenia tohto disciplinárneho
opatrenia,
e) úspene absolvovala vstupný test, ktorým sa overuje odborná úroveò teoretických vedomostí uchádzaèa pred komisiou urèenou komorou,
f) zaplatila komore poplatok za vstupný test a zápisné
za zápis do zoznamu asistentov tatutárneho audítora.
(2) Rozsah a obsah vstupného testu, podrobnosti
o podávaní iadosti o vykonanie vstupného testu, spôsob hodnotenia vstupného testu, neúèasti na vstupnom teste, výku poplatku za vstupný test a zápisné za
zápis do zoznamu asistentov tatutárneho audítora
urèí komora.
(3) Komora vykoná zápis do zoznamu asistentov tatutárneho audítora bezodkladne, najneskôr do jedného
mesiaca po splnení podmienok pod¾a odseku 1.
(4) Komora vydá asistentovi tatutárneho audítora
potvrdenie o jeho zápise do zoznamu asistentov tatutárneho audítora.
(5) Asistent tatutárneho audítora je oprávnený vykonáva vetky úkony, na ktoré ho tatutárny audítor
splnomocní, okrem podpisovania správy audítora pod¾a § 27.
(6) Asistent tatutárneho audítora má právo písomne poiada komoru o preruenie praktickej odbornej
prípravy asistenta tatutárneho audítora a na tri roky.
(7) Zoznam asistentov tatutárneho audítora obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt asistenta tatutárneho audítora,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt tatutárneho audítora alebo obchodné meno a sídlo audítorskej spoloènosti, v ktorej vykonáva praktickú odbornú prípravu asistenta tatutárneho audítora,
c) dátum uskutoènenia vstupného testu,
d) meno, priezvisko a trvalý pobyt kolite¾a,
e) zápis o povolení preruenia praktickej odbornej prípravy asistenta tatutárneho audítora,
f) zápis o uloení disciplinárneho opatrenia pod¾a § 49.
(8) Do zoznamu asistentov tatutárneho audítora komora zapíe bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dòa, keï sa o tom dozvedela, kadú zmenu alebo
zánik zapisovaných údajov. Asistent tatutárneho audítora je povinný bezodkladne, najneskôr do jedného
mesiaca, oznámi komore zmenu alebo zánik zapisovaných údajov.
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(9) Údaje uvedené v zozname asistentov tatutárneho audítora sú verejne prístupné v sídle komory alebo
na jej webovom sídle.
(10) Asistent tatutárneho audítora okrem asistenta
tatutárneho audítora pod¾a § 14 ods. 1 písm. d) a e)
môe by znova zapísaný do zoznamu asistentov tatutárneho audítora na základe písomnej iadosti, po splnení podmienok pod¾a odseku 1, najskôr po uplynutí
troch rokov odo dòa vyèiarknutia asistenta tatutárneho audítora zo zoznamu asistentov tatutárneho audítora.
§ 14
Vyèiarknutie zo zoznamu asistentov
tatutárneho audítora
(1) Komora vyèiarkne asistenta tatutárneho audítora zo zoznamu asistentov tatutárneho audítora, ak
a) zomrel, ku dòu jeho úmrtia,
b) bol vyhlásený za màtveho, ku dòu právoplatnosti
rozhodnutia súdu o vyhlásení za màtveho,
c) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
toho, ktorého spôsobilos na právne úkony bola obmedzená, ku dòu právoplatnosti rozhodnutia súdu
o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo ku
dòu právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení
spôsobilosti na právne úkony,
d) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin,
ku dòu právoplatnosti rozhodnutia súdu,
e) preukázate¾ne zneuil informácie súvisiace s výkonom tatutárneho auditu získané pri vykonávaní
praktickej odbornej prípravy asistenta tatutárneho
audítora,
f) má uloené disciplinárne opatrenie pod¾a § 49, ku
dòu jeho právoplatnosti,
g) neplatí príspevky alebo iné peòané úhrady urèené
komorou viac ako jeden rok,
h) je váne spochybnená jeho dobrá poves, neodstráni
tieto pochybnosti a nezdrí sa konania, ktoré malo
za následok poruenie povinností v súvislosti s výkonom tatutárneho auditu, ani po termíne urèenom dozornou radou komory,
i) poiada písomne komoru o vyèiarknutie zo zoznamu
asistentov tatutárneho audítora,
j) bol zapísaný do zoznamu tatutárnych audítorov,
ku dòu zápisu do zoznamu tatutárnych audítorov.
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(4) Komora najneskôr do jedného mesiaca od vyèiarknutia asistenta tatutárneho audítora zo zoznamu
asistentov tatutárneho audítora je povinná túto skutoènos oznámi kolite¾ovi a tatutárnemu audítorovi
alebo audítorskej spoloènosti, u ktorých je asistent tatutárneho audítora zamestnancom alebo u nich vykonáva praktickú odbornú prípravu asistenta tatutárneho audítora.
§ 15
Audítorská skúka
(1) Audítorskou skúkou sa preukazuje spôsobilos
na výkon tatutárneho auditu, overuje sa odborná úroveò teoretických vedomostí uchádzaèa a ich aplikácia
v praxi. Audítorská skúka sa koná na základe písomnej iadosti uchádzaèa. Audítorská skúka sa koná
v tátnom jazyku pred skúobnou komisiou úradu.
(2) Audítorská skúka je zameraná na
a) ekonómiu, finanèné riadenie a finanènú analýzu,
b) úètovníctvo vrátane manaérskeho úètovníctva,
c) zostavovanie individuálnej úètovnej závierky a konsolidovanej úètovnej závierky,
d) medzinárodné tandardy pre finanèné výkazníctvo
(ïalej len medzinárodné úètovné tandardy), ktoré
sú prijaté pod¾a osobitného predpisu,19)
e) obèianske právo, obchodné právo, finanèné právo,
pracovné právo, právo sociálneho poistenia a iné
právne odvetvia ustanovené v skúobnom poriadku,
f) informaèné systémy riadenia, riadenie rizika a vnútornej kontroly, systémy spracovania dát, matematické a tatistické metódy vyuívané pri výkone tatutárneho auditu,
g) audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských tandardov, právne
predpisy týkajúce sa tatutárneho auditu, tatutárnych audítorov a audítorských spoloèností,
h) Etický kódex audítora.
(3) Audítorská skúka má písomnú formu.
(4) Audítorská skúka pozostáva z èiastkových skúok z oblastí pod¾a odseku 2.

(2) Vyèiarknutie zo zoznamu tatutárnych audítorov
zaznamená komora v zozname tatutárnych audítorov
bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po tom,
ako sa o skutoènosti uvedenej v odseku 1 dozvedela, ak
v òom nie je ustanovená iná lehota.

(5) O priebehu audítorskej skúky skúobná komisia vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie
a) mená a priezviská predsedu a èlenov skúobnej komisie úradu,
b) meno a priezvisko skúanej fyzickej osoby,
c) miesto a èas konania audítorskej skúky,
d) skúobné otázky,
e) rozhodnutie skúobnej komisie o výsledku audítorskej skúky; pri nezloení audítorskej skúky uvedie dôvody jej nezloenia.

(3) Po vyèiarknutí zo zoznamu asistentov tatutárneho audítora je asistent tatutárneho audítora povinný
odovzda komore bezodkladne, najneskôr do jedného
mesiaca, potvrdenie o zápise do zoznamu asistentov
tatutárneho audítora.

(6) Uchádzaè, ktorý pri audítorskej skúke neuspel,
môe na základe písomnej iadosti audítorskú skúku
opakova. Uchádzaè opakuje len tú èas audítorskej
skúky, pri ktorej neuspel. Ak uchádzaè nezloí audítorskú skúku v riadnom termíne alebo v ïalích dvoch

19

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatòovaní medzinárodných úètovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1606/2002 prijímajú urèité medzinárodné úètovné tandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.
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nasledujúcich termínoch urèených úradom, opakuje
audítorskú skúku v plnom rozsahu.
(7) Za audítorskú skúku a jej opakovanie platí
uchádzaè úradu poplatok vo výke ustanovenej v skúobnom poriadku.

cií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením
o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 18
Skúobná komisia úradu

§ 16
Skúka spôsobilosti
(1) Skúka spôsobilosti na úèely tohto zákona je zameraná na overenie odborných vedomostí európskych
audítorov a audítorov z tretej krajiny potrebných na výkon tatutárneho auditu, ak preukáu, e sú oprávnení vykonáva tatutárny audit v inom èlenskom táte
alebo tretej krajine. Skúka spôsobilosti sa vykonáva
na základe písomnej iadosti uchádzaèa. Skúka spôsobilosti má písomnú formu a vykonáva sa pred skúobnou komisiou úradu v tátnom jazyku.
(2) Skúka spôsobilosti je zameraná na
a) úètovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon tatutárneho auditu v Slovenskej republike,
b) obèianske právo, obchodné právo, finanèné právo,
pracovné právo, právo sociálneho poistenia a iné
právne odvetvia v rozsahu potrebnom na výkon tatutárneho auditu v Slovenskej republike.
(3) O priebehu skúky spôsobilosti skúobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie
a) mená a priezviská predsedu a èlenov skúobnej komisie úradu,
b) meno a priezvisko skúanej fyzickej osoby,
c) miesto a èas konania skúky spôsobilosti,
d) skúobné otázky,
e) rozhodnutie skúobnej komisie úradu o výsledku
skúky spôsobilosti; pri nezloení skúky spôsobilosti uvedie dôvody jej nezloenia.
(4) Uchádzaè, ktorý pri skúke spôsobilosti neuspel,
môe na základe písomnej iadosti skúku spôsobilosti
opakova. Uchádzaè opakuje len tú èas skúky spôsobilosti, pri ktorej neuspel. Ak uchádzaè nezloí skúku
spôsobilosti v najbliom nasledujúcom termíne urèenom úradom, opakuje skúku spôsobilosti v plnom
rozsahu.
(5) Za skúku spôsobilosti a jej opakovanie platí európsky audítor alebo audítor z tretej krajiny úradu poplatok v sume ustanovenej v skúobnom poriadku.
§ 17
Skúobný poriadok
(1) Podrobnosti o rozsahu a obsahu audítorskej
skúky, skúky spôsobilosti a preskúania, o podávaní
iadostí, priebehu a spôsobe hodnotenia audítorskej
skúky, skúky spôsobilosti a preskúania, o vydávaní
certifikátu a výku poplatkov, poèet èlenov skúobnej
komisie, ako aj postup pri neúèasti na audítorskej
skúke, skúke spôsobilosti a preskúaní ustanoví
skúobný poriadok.
(2) Skúobný poriadok ustanoví Ministerstvo finan20
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Predsedu a ïalích èlenov skúobnej komisie úradu
vymenúva a odvoláva rada úradu. Skúobnú komisiu
úradu tvoria tatutárni audítori a ïalí odborníci teórie
a praxe navrhnutí komorou, úradom alebo ministerstvom. Podpredsedom skúobnej komisie úradu je vdy
prezident komory. Funkèné obdobie skúobnej komisie úradu je trojroèné okrem podpredsedu skúobnej
komisie úradu, ktorého funkèné obdobie trvá poèas výkonu jeho funkcie. Poèet èlenov skúobnej komisie
úradu je ustanovený v skúobnom poriadku.
TRETIA ÈAS
VÝKON TATUTÁRNEHO AUDITU
§ 19
Medzinárodné audítorské tandardy
(1) tatutárny audit v úètovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva pod¾a
medzinárodných audítorských tandardov, s nimi súvisiacich vyhlásení a tandardov vzahujúcich sa na
výkon tatutárneho auditu, ak nie sú v rozpore s týmto
zákonom alebo osobitným predpisom.1)
(2) Ak to vyplýva z osobitného predpisu, pri výkone
tatutárneho auditu sa musia poui dodatoèné postupy tatutárneho auditu alebo dodatoèné poiadavky
k medzinárodným audítorským tandardom. Pri výkone tatutárneho auditu sa medzinárodné audítorské
tandardy alebo ich èasti nepouijú s prihliadnutím na
vnútrotátne podmienky len, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
(3) Vyòatie èasti medzinárodných audítorských
tandardov, uplatnenie odliného vnútrotátneho postupu a jeho dôvody je úrad povinný oznámi èlenským
tátom a Európskej komisii najmenej es mesiacov
pred nadobudnutím úèinnosti osobitného predpisu
pod¾a odseku 2. Ak dôvody na vyòatie èasti medzinárodných audítorských tandardov existovali v èase ich
prijatia, je úrad povinný oznámi najneskôr do troch
mesiacov po prijatí prísluného medzinárodného audítorského tandardu èlenským tátom a Európskej komisii odliný vnútrotátny postup.
(4) Komora v súèinnosti s úradom vydá vnútorný
predpis, v ktorom urèí zjednoduené poiadavky pri výkone tatutárneho auditu okrem tatutárneho auditu
v subjekte verejného záujmu alebo vo ve¾kej úètovnej
jednotke,20) ktoré môe uplatni tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos primerane rozsahu a zloitosti èinnosti úètovnej jednotky, v ktorej vykonáva tatutárny audit (ïalej len auditovaný subjekt), a to
v oblasti:

) § 2 ods. 8 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 333/2014 Z. z.
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a) vnútorná organizácia tatutárneho audítora alebo
audítorskej spoloènosti pod¾a § 24,
b) audítorská dokumentácia,
c) uplatòovanie medzinárodných audítorských tandardov.
§ 20
Profesionálny skepticizmus
(1) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní poèas celého výkonu tatutárneho auditu preskúmava skutoènosti, ktoré sú predmetom tatutárneho auditu, s ostraitosou voèi okolnostiam, ktoré
môu naznaèova monú nesprávnos v dôsledku chyby alebo podvodu a kriticky posudzova dôkazy zistené
pri výkone tatutárneho auditu (ïalej len profesionálny skepticizmus).
(2) tatutárny audítor a audítorská spoloènos pri
výkone tatutárneho auditu musia pripusti monos
významnej nesprávnosti vrátane podvodu alebo chyby
v dôsledku skutoèností alebo správania naznaèujúceho existenciu takejto nezrovnalosti bez oh¾adu na skúsenosti, ktoré majú z minulosti, týkajúce sa èestnosti
a integrity manamentu a osôb poverených riadením
a správou auditovaného subjektu. tatutárny audítor
a audítorská spoloènos zachovávajú profesionálny
skepticizmus najmä pri preverovaní odhadov manamentu, ktoré sa týkajú oceòovania majetku a záväzkov
reálnymi hodnotami, zníenia hodnoty majetku, rezerv
a budúcich peòaných tokov relevantných pre schopnos auditovaného subjektu nepretrite pokraèova vo
svojej èinnosti.
§ 21
Nezávislos
(1) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú pri
výkone tatutárneho auditu nestranní a nezávislí od
auditovaného subjektu alebo od objednávate¾a pod¾a
§ 23 ods. 7. Fyzická osoba, ktorá môe priamo alebo nepriamo ovplyvni výsledok tatutárneho auditu, musí
by nezávislá od auditovaného subjektu a nesmie by
zapojená do rozhodovania v tomto auditovanom subjekte. Dodranie nezávislosti sa vyaduje v priebehu
obdobia, na ktoré sa vzahuje úètovná závierka, ktorej
tatutárny audit sa má vykona, a poèas obdobia,
v ktorom sa vykonáva tatutárny audit. Ak tatutárny
audítor vykonáva tatutárny audit v mene audítorskej
spoloènosti, nesmú vlastníci, spoloèníci, akcionári,
èlenovia tatutárnych orgánov, riadiacich orgánov
a dozorných orgánov tejto audítorskej spoloènosti alebo jej pridruenej spoloènosti zasahova do výkonu tatutárneho auditu spôsobom, ktorý ohrozuje nezávislos a nestrannos tatutárneho audítora.
(2) tatutárny audítor a audítorská spoloènos ne21
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smú vykonáva tatutárny audit v auditovanom subjekte, ak sa zúèastòujú jeho rozhodovacích procesov
a ak nie sú od neho nezávislí; prekákou výkonu tatutárneho auditu v overovanom období a poèas obdobia,
v ktorom sa vykonáva tatutárny audit, je najmä
a) vlastnícky, spoluvlastnícky alebo èlenský vzah
k auditovanému subjektu alebo iný osobný záujem
okrem podmienky uvedenej v odseku 4 alebo odseku 12,
b) pracovnoprávny vzah tatutárneho audítora k auditovanému subjektu,
c) èlenstvo v tatutárnych orgánoch, riadiacich orgánoch alebo dozorných orgánoch auditovaného subjektu,
d) ak tatutárny audítor je blízkou osobou21) osobám,
ktoré majú k auditovanému subjektu vzah uvedený
v písmenách a) a c),
e) výkon funkcie správcu konkurznej podstaty, likvidátora alebo núteného správcu v auditovanom subjekte pod¾a osobitného predpisu,22)
f) ak auditovaný subjekt nezaplatil za vykonaný tatutárny audit za predchádzajúce obdobie dlhie ako jeden rok,
g) vzah pod¾a písmen a) a f) medzi sieou, fyzickou
osobou, ktorá môe ovplyvni výsledok tatutárneho
auditu, a auditovaným subjektom vrátane poskytovania neaudítorských sluieb pod¾a § 23 ods. 4,
z ktorého by tretia strana mohla dôjs k záveru, e
nezávislos tatutárneho audítora alebo audítorskej
spoloènosti je spochybnená,
h) iné prekáky v rozpore s Etickým kódexom audítora.
(3) Prekákou nezávislosti tatutárneho audítora,
audítorskej spoloènosti a siete je okrem prekáok pod¾a
odseku 2 aj vedenie úètovníctva a zostavenie úètovnej
závierky v auditovanom subjekte.
(4) tatutárny audítor, audítorská spoloènos, ich
k¾úèoví audítorskí partneri, ich zamestnanci, akáko¾vek iná fyzická osoba, ktorá tomuto tatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoloènosti poskytuje sluby
alebo je nimi kontrolovaná a ktorá je priamo zapojená
do èinností týkajúcich sa tatutárneho auditu, a osoby
úzko s nimi spojené pod¾a osobitného predpisu23) nesmú ma významnú a priamu úèas na cenných papieroch a obchodných podieloch vydaných, garantovaných
alebo inak podporovaných auditovaným subjektom,
okrem podielov vlastnených nepriamo prostredníctvom diverzifikovaných schém kolektívneho investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú dôchodkové
fondy alebo ivotné poistenie.
(5) Osoby pod¾a odseku 4 sa nesmú podie¾a na tatutárnom audite auditovaného subjektu a ani inak
ovplyvòova jeho výsledok, ak
a) vlastnia cenné papiere a obchodné podiely auditovaného subjektu iné, ako sú podiely vlastnené nepriamo prostredníctvom diverzifikovaných schém kolek-

) § 116 a 117 Obèianskeho zákonníka.
) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorích predpisov, zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23
) § 71f ods. 3 písm. b) a § 132d ods. 1 písm. c), d) a e) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22
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tívneho investovania vrátane spravovaných fondov,
ako sú dôchodkové fondy alebo ivotné poistenie,
b) vlastnia cenné papiere a obchodné podiely úètovnej
jednotky spriaznenej s auditovaným subjektom,
ktoré nie sú podielmi vlastnenými nepriamo prostredníctvom diverzifikovaných schém kolektívneho
investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú
dôchodkové fondy alebo ivotné poistenie, ktorých
vlastníctvo môe spôsobi konflikt záujmov alebo
môe by takto veobecne vnímané,
c) majú pracovnoprávny vzah, obchodný vzah alebo
iný vzah s auditovaným subjektom v období uvedenom v odseku 1, ktorý môe spôsobi alebo môe by
veobecne vnímaný ako spôsobujúci konflikt záujmov.
(6) Osoby pod¾a odseku 4 nesmú od auditovaného
subjektu alebo od osoby, ktorá je spriaznená s auditovaným subjektom, iada, prijíma ani im poskytova
peòané dary a nepeòané dary alebo iné výhody, iba
ak by nestranná, rozumná a informovaná tretia strana
povaovala ich hodnotu za nevýznamnú.
(7) Ak sa úètovná jednotka poèas obdobia, na ktoré
sa vzahuje úètovná závierka, zlúèila, splynula, bola
prevzatá inou úètovnou jednotkou alebo prevzala inú
úètovnú jednotku, sú tatutárny audítor a audítorská
spoloènos povinní najneskôr do troch mesiacov
a) identifikova a vyhodnoti súèasné alebo nedávne
záujmy alebo vzahy z titulu poskytovania neaudítorských sluieb alebo iné vzahy s touto inou úètovnou jednotkou, ktoré by mohli ohrozi nezávislos
tatutárneho audítora a schopnos pokraèova
v tatutárnom audite po dátume úèinnosti zlúèenia,
splynutia alebo prevzatia,
b) prija opatrenia na ukonèenie vetkých súèasných
záujmov alebo vzahov, ktoré by mohli ohrozi ich
nezávislos,
c) prija opatrenia na minimalizáciu ohrozenia svojej
nezávislosti z predchádzajúcich a súèasných záujmov alebo vzahov.
(8) tatutárny audítor alebo k¾úèový audítorský
partner nesmie prija k¾úèovú manaérsku pozíciu,
sta sa èlenom výboru pre audit alebo iného orgánu,
ktorý plní rovnaké funkcie, sta sa nevýkonným èlenom správneho orgánu alebo èlenom dozornej rady
v auditovanom subjekte, pred uplynutím jedného roka,
alebo ak ide o tatutárny audit v subjekte verejného záujmu, pred uplynutím dvoch rokov odkedy prestal kona ako tatutárny audítor alebo k¾úèový audítorský
partner. Rovnaké obmedzenie sa vzahuje na toho, kto
bol schválený ako tatutárny audítor, prièom ide o zamestnanca, iného partnera, ako je k¾úèový audítorský
partner, fyzickú osobu, ktorá poskytovala sluby pri
výkone tatutárneho auditu alebo bola pod kontrolou
tatutárneho audítora, a to na obdobie jedného roka,
odkedy boli priamo zapojení do výkonu tatutárneho
auditu.
(9) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní vykona opatrenia na zníenie ohrozenia
ovplyvòujúceho ich nezávislos. tatutárny audítor
24

) Èl. 6 a 8 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
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a audítorská spoloènos nesmú vykona tatutárny audit, ak významnos tohto ohrozenia v porovnaní
s uplatòovanými opatreniami je taká, e spôsobí spochybnenie ich nezávislosti.
(10) tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos
pred uzavretím zmluvy, na základe ktorej je vykonávaný tatutárny audit (ïalej len zmluva o audite), alebo
obnovením zmluvy o audite posúdi a zdokumentuje, èi
a) spåòajú poiadavky pod¾a odsekov 1 a 9,
b) existuje ohrozenie ich nezávislosti a existujú
ochranné opatrenia prijaté na zmiernenie tohto
ohrozenia,
c) má zamestnancov, èas a zdroje potrebné na výkon
tatutárneho auditu poadovaným spôsobom,
d) pri audítorskej spoloènosti je k¾úèový audítorský
partner zapísaný v zozname tatutárnych audítorov.
(11) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní zdokumentova v audítorskej dokumentácii
vetky významné skutoènosti ohrozujúce ich nezávislos, ako aj ochranné opatrenia prijaté na zmiernenie
tohto ohrozenia.
(12) Prekákou výkonu tatutárneho auditu nie je
tatutárny audit úètovnej závierky úradu alebo komory
vykonaný tatutárnym audítorom alebo audítorskou
spoloènosou.
§ 22
Audítorská dokumentácia
(1) O priebehu výkonu tatutárneho auditu vedú tatutárny audítor a audítorská spoloènos audítorskú
dokumentáciu pod¾a medzinárodných audítorských
tandardov. Súèasou audítorskej dokumentácie je aj
a) zmluva o audite,
b) plán a program tatutárneho auditu,
c) správa audítora,
d) individuálna úètovná závierka alebo konsolidovaná
úètovná závierka,
e) výroèná správa alebo konsolidovaná výroèná správa
a
f) ïalie doklady dokumentujúce priebeh výkonu tatutárneho auditu.
(2) tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos
vedie dokumentáciu o auditovanom subjekte, v ktorej
sa uvedú o kadom auditovanom subjekte tieto informácie:
a) názov, adresa a miesto podnikania,
b) meno k¾úèového audítorského partnera,
c) poplatky za tatutárny audit a poplatky za ostatné
sluby v jednotlivých úètovných obdobiach.
(3) tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos
vytvorí pre kadý tatutárny audit audítorskú dokumentáciu, v ktorej uvedie najmenej údaje pod¾a odseku 1 a § 21 ods. 10 a pod¾a osobitného predpisu.24) Audítorská dokumentácia sa uzatvára najneskôr do 60
dní odo dòa podpísania správy audítora. tatutárny
audítor alebo audítorská spoloènos uchováva záznamy o písomne podaných sanostiach týkajúcich sa vy-
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konaných auditov a výsledkoch preverenia týchto saností poèas desiatich rokov odo dòa ich obdrania.
(4) Právo nazera do audítorskej dokumentácie majú
len fyzické osoby oprávnené vykonáva doh¾ad pod¾a
osobitných predpisov,25) doh¾ad z poverenia úradu,
previerku zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu
z poverenia úradu alebo z poverenia komory, fyzické
osoby oprávnené vykonáva previerku kontroly kvality
zákazky pod¾a § 24 ods. 1 písm. k) alebo osobitného
predpisu26) a vykonáva monitoring systému kontroly
kvality u tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti v súlade s medzinárodnými audítorskými
tandardmi, èlenovia dozornej rady komory, èlenovia
disciplinárnej komisie komory, súd, ak sa konanie týka
tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti,
a orgány èinné v trestnom konaní, ak sa trestné konanie týka tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti.
(5) Audítorská dokumentácia, správy a informácie,
ktoré sú jej súèasou, sú vlastníctvom tatutárneho
audítora alebo audítorskej spoloènosti, ak sa v zmluve
o audite s úètovnou jednotkou nedohodlo inak. Vlastníctvo audítorskej dokumentácie alebo informácie,
ktorá je súèasou audítorskej dokumentácie, nie je
moné prenies na inú osobu bez súhlasu úètovnej jednotky alebo jej právneho nástupcu okrem odseku 6.
(6) Audítorská dokumentácia môe by poskytnutá
do iného èlenského tátu alebo tretej krajiny na základe písomnej iadosti orgánov doh¾adu v inom èlenskom
táte alebo v tretej krajine len prostredníctvom úradu
okrem § 26 ods. 7. Táto audítorská dokumentácia sa
poskytne bezodkladne a pri dodraní povinnosti zachováva mlèanlivos pod¾a § 32.
(7) Audítorská dokumentácia sa uchováva desa rokov odo dòa vyhotovenia audítorskej správy.
(8) tatutárny audítor a audítorská spoloènos nie
sú oprávnení nariaïova zmeny a opravy údajov vykazovaných úètovnou jednotkou.
(9) tatutárny audítor má právo poadova, aby mu
auditovaný subjekt poskytol doklady a iné dokumenty,
informácie a vysvetlenia potrebné na riadny výkon tatutárneho auditu v ním poadovanej forme. Povinnos
poskytova tatutárnemu audítorovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu o auditovanom subjekte majú s jeho súhlasom aj obchodní partneri
a právni zástupcovia tohto auditovaného subjektu, a to
na základe iadosti tatutárneho audítora. tatutárny
audítor je oprávnený so súhlasom auditovaného subjektu poiada banku alebo poboèku zahraniènej banky o správu27) obsahujúcu informácie vedené o auditovanom subjekte v banke alebo v poboèke zahraniènej
banky.
25
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(10) tatutárny audítor je oprávnený by prítomný
pri inventarizácii majetku a záväzkov auditovaného
subjektu alebo vyiada vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
§ 23
(1) tatutárny audítor vykonáva tatutárny audit
vo svojom mene a na svoj úèet alebo ako spoloèník, tatutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spoloènosti v jej mene a na jej úèet alebo ako zamestnanec
tatutárneho audítora v jeho mene a na jeho úèet.
(2) tatutárny audítor môe by zamestnávate¾om
iného tatutárneho audítora, len ak sám nemá uzavretý pracovnoprávny vzah, alebo nevykonáva za odplatu
inú èinnos okrem pedagogickej, vedeckej a publicistickej èinnosti.
(3) Pri výkone tatutárneho auditu je tatutárny audítor povinný overi okrem skutoèností pod¾a § 2 ods. 1
aj ïalie skutoènosti, ktoré ustanovuje osobitný predpis.28) Predmetom výkonu tatutárneho auditu nie je
uistenie o budúcej ivotaschopnosti auditovaného
subjektu ani o efektívnosti alebo úèinnosti minulých
alebo budúcich rozhodnutí riadiacich orgánov auditovaného subjektu.
(4) tatutárny audítor a audítorská spoloènos môu
poskytova aj neaudítorské sluby, ktorými sa rozumejú najmä sluby v oblasti vedenia úètovníctva, analýz
úètovného systému, ekonomického a finanèného poradenstva, oceòovania majetku, vypracovania odporúèaní a poskytovania konzultácií na overenie a posúdenie
podnikate¾ského zámeru a ostatné neaudítorské sluby, ktoré poskytujú v rozsahu poiadavky auditovaného subjektu alebo objednávate¾a pod¾a odseku 7, ak
§ 21 a 33 neustanovujú inak.
(5) tatutárny audítor a audítorská spoloènos vykonávajú tatutárny audit za odplatu na základe písomnej zmluvy o audite. Zmluva o audite sa uzavrie vdy,
ak bol tatutárny audítor urèený rebom pod¾a osobitného predpisu,29) prièom odplata za tatutárny audit
nesmie neodôvodnene prevyova bene uplatòovanú
odplatu tohto tatutárneho audítora za tatutárny audit v porovnate¾ných úètovných jednotkách. tatutárny audítor a audítorská spoloènos majú nárok aj na
úhradu výdavkov úèelne vynaloených v priamej súvislosti s výkonom tatutárneho auditu.
(6) Ak ide o menovanie tatutárneho audítora alebo
audítorskej spoloènosti, ktorí majú vykona tatutárny
audit auditovaného subjektu pod¾a osobitného predpisu,30) je ustanovenie akejko¾vek zmluvy neplatné, ak sa
ním obmedzuje výber valného zhromadenia alebo
èlenskej schôdze uvedeného subjektu na urèité kategó-

) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
26
) Èl. 8 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
27
) § 91 ods. 3 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
28
) Napríklad § 9 ods. 5 písm. a) a ods. 7 zákona è. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzahov a vyporiadaní majetkových nárokov v drustvách, § 40 ods. 1 a § 42 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 76 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov, § 16 ods. 3 zákona è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 426/2013 Z. z.
29
) Zákon è. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorích predpisov.
30
) § 19 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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rie alebo zoznamy tatutárnych audítorov alebo audítorských spoloèností.
(7) tatutárny audítor a audítorská spoloènos môu
uzavrie zmluvu o audite aj s iným objednávate¾om,
ako je auditovaný subjekt, ak s tým auditovaný subjekt
súhlasí.
(8) Odplata za tatutárny audit nesmie by iadnym
spôsobom podmienená, ovplyvnená alebo urèená
a) poskytovaním neaudítorských sluieb alebo
b) ïalími skutoènosami, ktoré ohrozujú nezávislos,
nestrannos alebo kvalitu výkonu tatutárneho auditu.
§ 24

g)

h)
i)

j)

Vnútorná organizácia tatutárnych audítorov
a audítorských spoloèností
(1) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní zavies s oh¾adom na rozsah a zloitos èinností
pri vykonávaní tatutárneho auditu
a) vhodné politiky a postupy na zabezpeèenie toho, aby
spoloèníci, ako aj èlenovia správnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov audítorskej
spoloènosti alebo pridruenej spoloènosti, nezasahovali do vykonávania tatutárneho auditu spôsobom, ktorý ohrozuje nezávislos a objektívnos tatutárneho audítora, ktorý vykonáva tatutárny
audit v mene audítorskej spoloènosti,
b) administratívne a úètovné postupy, mechanizmy
vnútornej kontroly kvality, efektívne postupy na posúdenie rizika a úèinné opatrenia na kontrolu
a ochranu systémov spracovania informácií; tieto
mechanizmy vnútornej kontroly kvality sú navrhnuté tak, aby sa zabezpeèilo dodriavanie ich súladu
s rozhodnutiami a postupmi na vetkých úrovniach
audítorskej spoloènosti alebo organizácie práce tatutárneho audítora,
c) vhodné politiky a postupy na zabezpeèenie toho, aby
zamestnanci a iné fyzické osoby, ktoré pre nich vykonávajú sluby alebo sú pod ich kontrolou a ktoré
sú priamo zapojené do èinností tatutárneho auditu, mali primerané vedomosti a skúsenosti na vykonávanie pridelených povinností,
d) vhodné politiky a postupy na zabezpeèenie toho, aby
sa vykonanie dôleitých audítorských funkcií inou
právnickou osobou alebo fyzickou osobou neuskutoènilo tak, e sa zhorí vnútorná kontrola kvality
u tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti a schopnos prísluných orgánov vykonáva
doh¾ad nad dodriavaním povinností tatutárneho
audítora alebo audítorskej spoloènosti ustanovených pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,1)
e) vhodné a úèinné organizaèné a administratívne
opatrenia, ktoré zabraòujú ohrozeniu vlastnej nezávislosti pod¾a § 21, a sú zamerané na zistenie, odstránenie alebo rieenie a zverejnenie tohto ohrozenia,
f) vhodné politiky a postupy na vykonávanie tatutárneho auditu, odborné vedenie a kontrolu èinností
zamestnancov a doh¾ad nad nimi, ako aj na organi-

k)
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zovanie truktúry audítorskej dokumentácie pod¾a
§ 22,
systém vnútornej kontroly kvality s cie¾om zabezpeèi kvalitu tatutárneho auditu; systém vnútornej
kontroly kvality musí zahàòa minimálne politiky
a postupy pod¾a písmena f),
vyuívanie primeraných systémov, zdrojov a postupov na zabezpeèenie kontinuity a správnosti vykonávania èinností týkajúcich sa tatutárneho auditu,
vhodné a úèinné organizaèné a administratívne
opatrenia na rieenie a zaznamenávanie udalostí,
ktoré majú alebo by mohli ma váne následky pre
èinnosti týkajúce sa výkonu tatutárneho auditu,
vhodné politiky odmeòovania a vhodné politiky rozde¾ovania zisku, ktoré slúia na dostatoènú výkonnostnú motiváciu tak, aby sa zabezpeèila kvalita
tatutárneho auditu; najmä výka trieb, ktoré tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos získava
poskytovaním neaudítorských sluieb auditovanému subjektu, nesmie tvori súèas hodnotenia výkonnosti a odmeòovania osoby, ktorá sa podie¾a na
tomto tatutárnom audite alebo má monos ovplyvni vykonávanie tohto tatutárneho auditu,
monitorovanie a hodnotenie primeranosti a úèinnosti svojich systémov, mechanizmov vnútornej
kontroly kvality a opatrení zavedených v súlade
s týmto zákonom a osobitným predpisom26) a prijímanie vhodných opatrení na rieenie akýchko¾vek
nedostatkov; vykonaním previerky kontroly kvality
zákazky a monitoringu systému vnútornej kontroly
kvality je moné poveri aj iných odborníkov pod¾a
§ 36 ods. 5.

(2) tatutárny audítor a audítorská spoloènos vykonávajú roèné hodnotenie systému vnútornej kontroly
kvality pod¾a odseku 1 písm. g), vedú záznamy o zisteniach z tohto hodnotenia a o navrhovaných opatreniach na zmenu systému vnútornej kontroly kvality.
V audítorskej spoloènosti je za systém vnútornej kontroly kvality zodpovedná osoba, ktorá je tatutárnym
audítorom.
(3) tatutárny audítor a audítorská spoloènos politiky a postupy uvedené v odseku 1 oznamujú zamestnancom.
(4) Za poruenie povinnosti zachováva mlèanlivos
pod¾a § 32 sa nepovauje poskytnutie informácií inému
tatutárnemu audítorovi na úèely vykonania vnútornej
kontroly kvality a na úèely previerky kontroly kvality
zákazky.
(5) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sa
nezbavujú zodpovednosti voèi auditovanému subjektu
poverením vykonávania dôleitých audítorských funkcií inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou.
§ 25
Organizácia práce tatutárnych audítorov
a audítorských spoloèností
(1) tatutárny audítor, ktorý je zamestnávate¾om
tatutárnych audítorov, a audítorská spoloènos pri
výkone tatutárneho auditu urèia najmenej jedného
k¾úèového audítorského partnera, prièom hlavným kri-
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tériom pri jeho výbere je zabezpeèenie kvality tatutárneho auditu, nezávislosti a odbornosti. K¾úèový audítorský partner je aktívne zapojený do vykonávania tatutárneho auditu a primárne zodpovedá za jeho
vykonanie. tatutárny audítor, ktorý je zamestnávate¾om tatutárnych audítorov, alebo audítorská spoloènos mu poskytne dostatoèné zdroje a personál, ktorý
má potrebnú odbornos a schopnos na to, aby mohol
riadne vykonáva svoje povinnosti.
(2) tatutárny audítor pri vykonávaní tatutárneho
auditu venuje výkonu tatutárneho auditu dostatok
èasu a vyèlení dostatoèné zdroje, aby mohol riadne vykonáva svoje povinnosti.
(3) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní uchováva záznamy o vetkých porueniach
ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu1)
a o dôsledkoch týchto poruení vrátane opatrení prijatých na ich nápravu a vrátane opatrení prijatých na
zmenu systému vnútornej kontroly kvality. tatutárny
audítor a audítorská spoloènos vypracúvajú roènú
správu, ktorá obsahuje preh¾ad vetkých prijatých
opatrení, prièom tatutárny audítor ju sprístupòuje
tatutárnym audítorom alebo asistentom tatutárneho
audítora, ak je ich zamestnávate¾om, a audítorská spoloènos ju sprístupòuje vetkým tatutárnym audítorom a asistentom tatutárneho audítora audítorskej
spoloènosti.
(4) Ak tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos poiada o radu externých expertov, uchováva
o tom písomnú iados a dokumenty o poskytnutom
poradenstve desa rokov odo dòa ich prijatia.
§ 26
tatutárny audítor konsolidovaného celku
(1) tatutárny audítor konsolidovaného celku nesie
zodpovednos za správu audítora konsolidovaného celku a za dodatoènú správu pre výbor pre audit, ak sa vyhotovuje.
(2) tatutárny audítor konsolidovaného celku je povinný vyhodnoti audítorskú prácu a zdokumentova
charakter, èas a rozsah èinnosti, ktorú vykonal tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos, európsky
audítor alebo audítorská spoloènos z iného èlenského
tátu a audítor z tretej krajiny alebo audítorská spoloènos z tretej krajiny na úèely tatutárneho auditu konsolidovaného celku.
(3) tatutárny audítor konsolidovaného celku pri výkone tatutárneho auditu konsolidovaného celku je
povinný vykona previerku èinnosti vykonanej tatutárnym audítorom alebo audítorskou spoloènosou,
európskym audítorom alebo audítorskou spoloènosou
z iného èlenského tátu a audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoloènosou z tretej krajiny. O tejto
previerke je tatutárny audítor konsolidovaného celku
povinný vies audítorskú dokumentáciu. Audítorská
dokumentácia musí by vedená tak, aby komora a úrad
mohli preveri prácu tatutárneho audítora konsolidovaného celku. Ak nie je moné vykona previerku èinnosti pod¾a prvej vety, tatutárny audítor konsolidovaného celku prijme opatrenia, ktoré zahàòajú vykonanie
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ïalích prác v oblasti tatutárneho auditu dcérskej úètovnej jednotky ním samotným alebo prostredníctvom
iného tatutárneho audítora. tatutárny audítor konsolidovaného celku informuje o prijatých opatreniach
úrad.
(4) Na úèely vykonania previerky pod¾a odseku 3 je
tatutárny audítor konsolidovaného celku povinný poiada o súhlas tatutárneho audítora alebo audítorskú spoloènos, európskeho audítora alebo audítorskú
spoloènos z iného èlenského tátu a audítora z tretej
krajiny alebo audítorskú spoloènos z tretej krajiny
s odovzdaním príslunej audítorskej dokumentácie poèas vykonávania tatutárneho auditu konsolidovanej
úètovnej závierky ako podmienky na to, aby sa mohol
spo¾ahnú na èinnos tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti, európskeho audítora alebo audítorskej spoloènosti z iného èlenského tátu a audítora
z tretej krajiny alebo audítorskej spoloènosti z tretej
krajiny.
(5) Ak sa u tatutárneho audítora konsolidovaného
celku vykonáva previerka zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu alebo preetrenie týkajúce sa tatutárneho auditu konsolidovaného celku, na poiadanie
sprístupní úradu alebo komore audítorskú dokumentáciu vypracovanú prísluným tatutárnym audítorom
alebo audítorskou spoloènosou, európskym audítorom alebo audítorskou spoloènosou z iného èlenského
tátu a audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou
spoloènosou z tretej krajiny na úèel tatutárneho auditu konsolidovaného celku vrátane vetkých pracovných dokumentov relevantných pre tatutárny audit
konsolidovaného celku.
(6) Úrad môe pod¾a § 37 poiada prísluné orgány
o dodatoènú dokumentáciu o audítorskej práci vykonanej európskym audítorom alebo audítorskou spoloènosou z iného èlenského tátu na úèely tatutárneho
auditu konsolidovaného celku. Ak v rámci konsolidovaného celku vykonáva v materskej úètovnej jednotke
alebo dcérskej úètovnej jednotke tatutárny audit audítor z tretej krajiny alebo audítorská spoloènos z tretej krajiny, úrad môe poiada o dodatoènú dokumentáciu o audítorskej práci vykonanej audítorom z tretej
krajiny alebo audítorskou spoloènosou z tretej krajiny
prísluné orgány z tretích krajín prostredníctvom dohôd o spolupráci pod¾a § 37.
(7) Ak v niektorých úètovných jednotkách v rámci
konsolidovaného celku vykonáva tatutárny audit audítor z tretej krajiny alebo audítorská spoloènos z tretej krajiny, ktorá nemá uzavretú dohodu o vzájomnej
spolupráci so Slovenskou republikou pod¾a § 37, je tatutárny audítor konsolidovaného celku na poiadanie
povinný zabezpeèi predloenie dodatoènej dokumentácie o audítorskej práci od audítora z tretej krajiny alebo audítorskej spoloènosti z tretej krajiny. Na tento
úèel je tatutárny audítor konsolidovaného celku povinný ponecha si kópiu audítorskej dokumentácie alebo sa s audítorom z tretej krajiny alebo s audítorskou
spoloènosou z tretej krajiny dohodne, e na poiadanie bude ma k takejto dokumentácii povolený a neobmedzený prístup alebo prijme iné vhodné opatrenia. Ak
právne prekáky alebo iné prekáky zabránia doruèe-
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niu audítorskej dokumentácie audítorom z tretej krajiny alebo audítorskou spoloènosou z tretej krajiny tatutárnemu audítorovi konsolidovaného celku, musí
tatutárny audítor konsolidovaného celku uchova
vetky dôkazy o tom, e vykonal vetky potrebné kroky
na získanie prístupu k audítorskej dokumentácii.
§ 27
Správa audítora
(1) Výsledkom tatutárneho auditu je tatutárnym
audítorom vypracovaná správa audítora.
(2) Správa audítora musí obsahova
a) úvod, v ktorom tatutárny audítor vymedzí úètovnú
závierku, ktorá je predmetom tatutárneho auditu,
s uvedením
1. názvu úètovnej jednotky,
2. dòa, ku ktorému sa úètovná závierka zostavuje,
a úètovného obdobia, ktorého sa úètovná závierka týka,
3. postupov, ktoré sa na zostavenie úètovnej závierky pouili,
b) vymedzenie rozsahu vykonaného tatutárneho auditu, ktoré obsahuje pouité medzinárodné audítorské tandardy, pod¾a ktorých sa tatutárny audit vykonal,
c) názor, ktorým tatutárny audítor vyjadruje, èi úètovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finanènej situácie a výsledku hospodárenia pod¾a
osobitného predpisu31) alebo medzinárodných úètovných tandardov, prièom názor tatutárneho audítora môe by nepodmienený, podmienený alebo
záporný; ak na základe dostupných informácií nie je
moné, aby tatutárny audítor vyjadril svoj názor,
správa audítora obsahuje odmietnutie vyjadrenia
názoru,
d) uvedenie skutoèností, ktoré tatutárny audítor zdôraznil bez toho, aby vyjadril podmienený názor,
e) vyjadrenie ku vetkým významným neistotám súvisiacim s udalosami alebo okolnosami, ktoré môu
vies k závaným pochybnostiam o schopnosti úètovnej jednotky nepretrite pokraèova v èinnosti,
f) informáciu o domovskom èlenskom táte audítorskej spoloènosti, ak tatutárny audítor vykonáva
tatutárny audit v mene audítorskej spoloènosti zapísanej pod¾a § 5 ods. 2.
(3) Správu audítora je tatutárny audítor povinný vypracova písomne a uvies v nej svoje meno, priezvisko,
èíslo licencie, dátum vyhotovenia správy audítora
a podpis. V mene audítorskej spoloènosti podpisuje
správu audítora k¾úèový tatutárny audítor, ktorý tatutárny audit vykonal, prièom uvedie svoje meno,
priezvisko, èíslo licencie, obchodné meno, sídlo a èíslo
licencie audítorskej spoloènosti, dátum vyhotovenia
správy audítora a podpis.
(4) Ak tatutárny audit vykonávali súèasne viacerí
tatutárni audítori alebo audítorské spoloènosti, do31
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hodnú sa na výsledkoch tatutárneho auditu a vyhotovujú spoloènú správu audítora a názor. Ak sa názor
tatutárnych audítorov líi, kadý tatutárny audítor
uvedie svoj názor v samostatnom odseku správy audítora a odôvodní ho. Spoloèná správa audítora musí obsahova informácie pod¾a odseku 3 o vetkých tatutárnych audítoroch, ktorí vykonávali tatutárny audit,
a podpis kadého z nich alebo musí obsahova informácie o kadej audítorskej spoloènosti a tatutárnom audítorovi pod¾a odseku 3 a podpis k¾úèového audítorského partnera, ktorý vykonal tatutárny audit v mene
audítorskej spoloènosti.
(5) Údaje o tatutárnom audítorovi pod¾a odseku 3
výnimoène nemusia by sprístupnené verejnosti, ak by
ich zverejnenie mohlo vies k ohrozeniu bezpeènosti
akejko¾vek osoby. Túto skutoènos musí tatutárny
audítor odôvodni a oznámi úradu do jedného mesiaca
od vyhotovenia správy audítora.
(6) tatutárny audítor v správe audítora alebo v dodatku správy audítora uvedie informácie a vyjadrí svoj
názor na údaje vo výroènej správe pod¾a osobitného
predpisu.32) Ak auditovaný subjekt vypracuje výroènú
správu a po dátume vydania správy audítora, tatutárny audítor vypracuje dodatok správy audítora. Dodatok správy audítora môe v mimoriadnych prípadoch
vypracova aj iný tatutárny audítor ako ten, ktorý vykonal tatutárny audit úètovnej závierky.
(7) Správa audítora a dodatok správy audítora sú verejné listiny.
(8) Na správu audítora konsolidovanej úètovnej závierky sa odseky 2 a 7 vzahujú rovnako. Ak je individuálna úètovná závierka materskej úètovnej jednotky
pripojená ku konsolidovanej úètovnej závierke, správy
audítorov sa môu spoji.
(9) Ak je správa audítora vyhotovená v cudzom jazyku, tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos zabezpeèí jej vyhotovenie aj v slovenskom jazyku okrem
správy audítora pod¾a § 7.
§ 28
Odborná starostlivos a zodpovednos za kodu
(1) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní vykonáva tatutárny audit s odbornou starostlivosou a nestranne.
(2) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní dodriava osobitný predpis,1) ustanovenia
tohto zákona, medzinárodné audítorské tandardy,
vnútorné predpisy vydané úradom, komorou a Etický
kódex audítora.
(3) tatutárny audítor a audítorská spoloènos zodpovedajú za kodu33) spôsobenú pri výkone tatutárneho auditu v subjektoch verejného záujmu do výky
20-násobku poplatku za výkon tatutárneho auditu

) Zákon è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 20 ods. 3 a § 22b zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 30 zákona è. 85/2005 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
33
) Napríklad § 373 Obchodného zákonníka.
32
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a v ostatných úètovných jednotkách do výky
10-násobku poplatku za výkon tatutárneho auditu.
(4) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní po zápise do prísluného zoznamu, uzavrie
zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu, ktorá by
mohla vzniknú v súvislosti s výkonom tatutárneho
auditu. tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní písomne informova úrad o uzavretí zmluvy
o poistení zodpovednosti za kodu alebo o zániku zmluvy o poistení zodpovednosti za kodu najneskôr do jedného mesiaca odo dòa uzavretia zmluvy alebo zániku
zmluvy. tatutárny audítor a audítorská spoloènos
môu uzavrie zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu aj v inom èlenskom táte alebo tretej krajine, ak je
táto zmluva rovnaká alebo porovnate¾ná s poiadavkami pod¾a odseku 3 na uzavretie tejto zmluvy v Slovenskej republike.
(5) tatutárny audítor nie je povinný uzavrie zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu, ak vykonáva tatutárny audit v mene audítorskej spoloènosti a poistenie audítorskej spoloènosti túto zodpovednos pokrýva
alebo ak má pozastavenú licenciu. Audítorská spoloènos nie je povinná uzavrie zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu, ak má pozastavenú licenciu.
§ 29
(1) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní bezodkladne informova prísluný orgán, ktorý
je pre úètovnú jednotku orgánom doh¾adu pod¾a osobitných predpisov,34) ak v úètovnej jednotke
a) dolo k porueniu veobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich podmienky jej èinnosti,
b) existujú skutoènosti majúce zásadne negatívny
vplyv na jej hospodárenie,
c) je ohrozený predpoklad nepretritého pokraèovania
jej èinnosti,
d) existujú skutoènosti, na základe ktorých môu tatutárny audítor a audítorská spoloènos odmietnu
vyjadri názor alebo vyjadri záporný názor na úètovnú závierku.

Èiastka 113

§ 30
(1) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca,
oznámi úradu zmeny v plnení podmienok dobrej povesti pod¾a § 3 ods. 9 a 11 a § 5 ods. 3 a zmenu alebo
zánik údajov zapisovaných do prísluného zoznamu
pod¾a § 10 ods. 2 a § 11 ods. 2, prièom ich podpisuje
tatutárny audítor alebo tatutárny zástupca audítorskej spoloènosti. Úrad oznámi tatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoloènosti termín, ako aj spôsob
odstránenia dôvodu pre spochybnenie dobrej povesti.
(2) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca
odo dòa odvolania alebo odstúpenia, písomne oznámi
úradu svoje odvolanie alebo odstúpenie v priebehu vykonávania tatutárneho auditu. Svoje odvolanie alebo
odstúpenie v priebehu vykonávania tatutárneho auditu sú povinní oznámi aj Národnej banke Slovenska, ak
vykonávajú tatutárny audit v úètovnej jednotke, nad
ktorou Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad
pod¾a osobitného predpisu.25) Zároveò sú povinní poskytnú úradu vysvetlenie dôvodov svojho odvolania
alebo odstúpenia.
(3) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní oznámi úradu najneskôr do tyroch mesiacov
po skonèení úètovného obdobia zoznam auditovaných
subjektov za predchádzajúce úètovné obdobie, a to
pod¾a druhu úètovných jednotiek. Uvedená povinnos
sa nevzahuje na tatutárneho audítora, ktorý vykonáva tatutárny audit ako spoloèník, tatutárny orgán
alebo ako zamestnanec audítorskej spoloènosti v jej
mene a na jej úèet.
(4) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní písomne do 15 dní oznámi úradu vznik a zánik
pracovnoprávneho vzahu tatutárneho audítora, ktorý je ich zamestnancom. tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú povinní oznámi úradu, v ktorých
hostite¾ských èlenských tátoch je tatutárny audítor
alebo audítorská spoloènos registrovaná.

(2) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní oznámi skutoènosti pod¾a odseku 1 tomu, kto
má s touto úètovnou jednotkou úzke väzby.35)

(5) Ak sa informácie pod¾a odsekov 1, 3 a 4 poskytujú
elektronicky, musí sa poui zaruèený elektronický
podpis alebo zaruèená elektronická peèa.17)

(3) Ak zistí tatutárny audítor a audítorská spoloènos pri výkone tatutárneho auditu v úètovnej jednotke skutoènosti uvedené v odseku 1 alebo skutoènosti,
o ktorých sa predpokladá, e môu naplni skutkovú
podstatu niektorého trestného èinu hospodárskeho,
trestného èinu korupcie alebo trestného èinu proti majetku, sú povinní bezodkladne písomne informova orgány èinné v trestnom konaní,36) tatutárny orgán a dozorný orgán úètovnej jednotky, obecné zastupite¾stvo,
ak je úètovnou jednotkou obec, a zastupite¾stvo vyieho územného celku, ak úètovnou jednotkou je vyí
územný celok, a výbor pre audit, ak je zriadený.

(6) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní vytvára asistentovi tatutárneho audítora
také podmienky, ktoré mu umonia prípravu na výkon
profesie tatutárneho audítora. Asistentovi tatutárneho audítora musí by umonená najmä úèas na sústavnom vzdelávaní, príprave na audítorskú skúku,
ako aj úèas na nej.

34

(7) kolite¾ je povinný vypracova asistentovi tatutárneho audítora hodnotenie o rozsahu jeho úèasti na
výkone tatutárneho auditu a konkrétnej èinnosti, ktorú vykonával.

) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 7 ods. 13 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 213/2014 Z. z., § 8 písm. e) zákona è. 566/2001 Z. z.
36
) Napríklad § 5 zákona è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
35
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§ 31
Sústavné vzdelávanie
(1) tatutárny audítor a asistent tatutárneho audítora sú povinní absolvova sústavné vzdelávanie s cie¾om udra si na dostatoène vysokej úrovni svoje vedomosti a odborné schopnosti. Komora je povinná
vypracova zásady sústavného vzdelávania tatutárneho audítora a asistenta tatutárneho audítora vrátane
kritérií a spôsobu hodnotenia. Zásady sústavného
vzdelávania tatutárneho audítora a asistenta tatutárneho audítora schva¾uje úrad. Sústavné vzdelávanie zabezpeèuje komora alebo tatutárni audítori, audítorské spoloènosti, európski audítori, audítorské
spoloènosti z iných èlenských tátov, audítori z tretích
krajín alebo audítorské spoloènosti z tretích krajín.
Lektorská èinnos, pedagogická èinnos a publikaèná
èinnos súvisiace s audítorskou èinnosou sa tie povaujú za sústavné vzdelávanie.
(2) tatutárny audítor a asistent tatutárneho audítora sú povinní absolvova najmenej 120 hodín sústavného vzdelávania poèas trojroèného cyklu, z toho najmenej 20 hodín roène. tatutárny audítor, ktorý má
pozastavenú licenciu, a asistent tatutárneho audítora, ktorý má preruenú praktickú odbornú prípravu,
sú povinní absolvova sústavné vzdelávanie v rovnakom rozsahu. Na základe iadosti tatutárneho audítora môe úrad zo závaných zdravotných dôvodov alebo
z iných závaných dôvodov doèasne obmedzujúcich
èinnos tatutárneho audítora rozhodnú o zníení
poètu hodín vzdelávania alebo preruení vzdelávania
na nevyhnutnú dobu. Na základe iadosti asistenta
tatutárneho audítora môe komora zo závaných
zdravotných dôvodov alebo z iných závaných dôvodov
doèasne obmedzujúcich èinnos asistenta tatutárneho audítora rozhodnú o zníení poètu hodín vzdelávania alebo preruení vzdelávania na nevyhnutnú dobu.
(3) Kontrolu sústavného vzdelávania vykonáva
a) úrad u tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti, ktorá vykonáva tatutárny audit v subjektoch verejného záujmu,
b) komora u tatutárneho audítora alebo audítorskej
spoloènosti, ktorá vykonáva tatutárny audit v úètovných jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu; tým nie je dotknuté oprávnenie úradu
vykonáva kontrolu sústavného vzdelávania u tatutárnych audítorov alebo audítorských spoloèností, ktoré vykonávajú tatutárny audit v úètovných
jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu.
(4) Ak tatutárny audítor alebo asistent tatutárneho audítora neabsolvuje za trojroèný cyklus sústavné
vzdelávanie, zale komisia pre sústavné vzdelávanie
podnet disciplinárnej komisii na disciplinárne konanie.
(5) Ak tatutárny audítor napriek uloenému disciplinárnemu opatreniu pod¾a § 49 ods. 1 písm. b) druhé37
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ho bodu naïalej nedodruje absolvovanie sústavného
vzdelávania, na základe podnetu komisie pre sústavné
vzdelávanie zale disciplinárna komisia v súlade s § 50
ods. 12 podnet úradu na uloenie sankcie pod¾a § 64.
§ 32
Povinnos zachováva mlèanlivos
(1) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní, ak odseky 3 a 8, § 24 ods. 4 alebo osobitný
predpis1) neustanovujú inak, zachováva mlèanlivos
o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom tatutárneho auditu; táto povinnos
trvá aj po skonèení výkonu tatutárneho auditu, poèas
pozastavenia licencie, ako aj po vyèiarknutí z prísluného zoznamu. Povinnos zachováva mlèanlivos
o vetkých skutoènostiach súvisiacich s výkonom tatutárneho auditu sa vzahuje aj na asistentov tatutárneho audítora, na vetkých spoloèníkov audítorskej
spoloènosti, èlenov ich tatutárneho orgánu, èlenov ich
dozorného orgánu a na ich zamestnancov. Povinnos
zachováva mlèanlivos trvá aj po skonèení výkonu ich
funkcie, zamestnania alebo iného právneho vzahu so
tatutárnym audítorom alebo audítorskou spoloènosou.
(2) Povinnos zachováva mlèanlivos o vetkých
skutoènostiach súvisiacich s výkonom funkcie, pracovnoprávneho vzahu alebo iného právneho vzahu sa
vzahuje aj na èlenov rady úradu, èlenov dozorného výboru úradu, èlenov výborov úradu, èlenov komisií úradu, èlenov dozornej rady komory, èlenov skúobnej komisie, zamestnancov úradu a komory, nepraktizujúce
osoby a ostatné osoby, ktoré sa dozvedeli o skutoènostiach súvisiacich s doh¾adom, s èinnosou úradu alebo
s previerkou zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu. Povinnos zachováva mlèanlivos trvá aj po skonèení výkonu ich funkcie, zamestnania alebo iného
právneho vzahu so tatutárnym audítorom, audítorskou spoloènosou, komorou alebo úradom. Povinnos
poskytova informácie pod¾a osobitných predpisov37) sa
nevzahuje na poskytovanie informácií, ktoré sú predmetom mlèanlivosti.
(3) Pozbavi povinnosti zachováva mlèanlivos pod¾a odseku 1 môe úrad alebo auditovaný subjekt alebo
jeho právny nástupca. Pozbavi povinnosti zachováva
mlèanlivos pod¾a odseku 2 môe úrad.
(4) Povinnos zachováva mlèanlivos sa nevzahuje
na povinnos poskytnú informácie pod¾a tohto zákona, osobitného predpisu,1) alebo ak ide o prekazenie
spáchania trestného èinu.
(5) Za poruenie povinnosti zachováva mlèanlivos
pod¾a odsekov 1 a 2 sa nepovauje poskytnutie informácií Slovenskej informaènej slube na úèely boja proti
organizovanej trestnej èinnosti a terorizmu.38) Osoby,
ktoré poskytli informácie, sú o tejto skutoènosti, ako aj
o skutoènosti získavania informácií preverujúcich podozrenie z legalizácie príjmov z trestnej èinnosti alebo

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
38
) § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
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financovania terorizmu povinné zachova mlèanlivos.
Tejto povinnosti ich môe pozbavi Slovenská informaèná sluba na úèely konania pred tátnym orgánom
na iados tohto orgánu.

tatutárny audit
v subjekte verejného záujmu

(6) Ak bol tatutárny audítor nahradený iným tatutárnym audítorom alebo audítorská spoloènos inou
audítorskou spoloènosou, sú pôvodný tatutárny audítor alebo pôvodná audítorská spoloènos povinní
poskytnú prístup ku vetkým relevantným informáciám a poskytnú informácie pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu1) o auditovanom subjekte a poslednom
tatutárnom
audite
tohto
subjektu
nastupujúcemu tatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoloènosti.

(1) tatutárny audítor a audítorská spoloènos, ktorí
vykonávajú tatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v obchodnej spoloènosti pod¾a § 2 ods. 15
písm. f), môu subjektu verejného záujmu alebo obchodnej spoloènosti pod¾a § 2 ods. 15 písm. f) poskytova aj neaudítorské sluby pod¾a osobitného predpisu.41)

(7) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní poskytnú informáciu o úètovnej jednotke, ak
im takúto povinnos ukladá tento zákon alebo osobitný
predpis.39) Poskytnutie takejto informácie sa nepovauje za poruenie povinnosti zachováva mlèanlivos;
v dôsledku poskytnutia týchto informácií nevzniká tatutárnemu audítorovi ani audítorskej spoloènosti zodpovednos voèi úètovnej jednotke.
(8) Za poruenie povinnosti zachováva mlèanlivos
pod¾a odseku 1 sa nepovauje, ak tatutárny audítor
alebo audítorská spoloènos, ktorá vykonáva audit
v úètovnej jednotke, ktorá je súèasou konsolidovaného celku, ktorého materská úètovná jednotka sa nachádza na území Slovenskej republiky, v inom èlenskom táte alebo v tretej krajine, poskytne relevantnú
dokumentáciu o vykonanej audítorskej práci tatutárnemu audítorovi konsolidovaného celku, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, v inom èlenskom
táte alebo v tretej krajine, ak je táto dokumentácia potrebná na vykonanie tatutárneho auditu konsolidovanej úètovnej závierky materskej úètovnej jednotky.
tatutárny audítor alebo audítorská spoloènos, ktorá
vykonáva audit v úètovnej jednotke, ktorá emitovala
cenné papiere v inom èlenskom táte alebo v tretej krajine alebo ktorá je súèasou konsolidovaného celku vydávajúceho konsolidované úètovné závierky v inom
èlenskom táte alebo v tretej krajine, môe príslunému orgánu v inom èlenskom táte alebo v príslunej
tretej krajine odovzda pracovnú dokumentáciu o výkone tatutárneho auditu alebo iné dokumenty súvisiace s uvedeným auditovaným subjektom za podmienok pod¾a § 37. Odovzdanie informácií tatutárnemu
audítorovi konsolidovaného celku v inom èlenskom
táte alebo v tretej krajine musí by v súlade s osobitným predpisom.40)
(9) Informácie, ktoré získa úrad od prísluných orgánov doh¾adu z iného èlenského tátu alebo z tretej krajiny, sa môu vyui len na úèely doh¾adu.
39

§ 33

(2) Slubu pod¾a odseku 1 môe poskytova tatutárny audítor a audítorská spoloènos, ktorí vykonávajú
tatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo
v obchodnej spoloènosti pod¾a § 2 ods. 15 písm. f), ak
poskytovanie sluby je v súlade s podmienkami pod¾a
osobitného predpisu.42)
(3) tatutárny audítor a audítorská spoloènos, ktorí
vykonávajú tatutárny audit v subjekte verejného záujmu, uzavrú zmluvu o audite so subjektom verejného
záujmu, ak osobitný predpis43) neustanovuje inak, na
obdobie minimálne dvoch rokov a maximálne troch rokov, ak je zmluva o audite uzavretá s týmto subjektom
po prvýkrát (ïalej len poèiatoèná zákazka). Trvanie
kadej ïalej následne uzavretej zmluvy o audite so
subjektom verejného záujmu (ïalej len obnovená zákazka) môe by maximálne na obdobie troch rokov,
ak tatutárneho audítora schváli valné zhromadenie,
èlenská schôdza alebo iný orgán auditovaného subjektu, ktorý schva¾uje a odvoláva tatutárneho audítora.
Poèiatoèná zákazka v kombinácii so vetkými obnovenými zákazkami nesmie presiahnu desa rokov. Po desiatich rokoch sa obnovená zákazka môe predåi maximálne o
a) 10 rokov, ak sa výberové konanie na tatutárneho
audítora vykonáva v súlade s osobitným predpisom,44)
b) 14 rokov, ak sú súèasne vymenovaní najmenej dvaja
tatutárni audítori a predloia správu audítora pod¾a § 27 ods. 4.
(4) tatutárny audítor alebo k¾úèový audítorský
partner zodpovedný za výkon tatutárneho auditu
v subjekte verejného záujmu alebo v obchodnej spoloènosti pod¾a § 2 ods. 15 písm. f) môe vykonáva tatutárny audit v tom istom subjekte alebo v tej istej obchodnej spoloènosti najviac pä po sebe idúcich rokov
odo dòa jeho vymenovania. tatutárny audit môe
v tomto subjekte alebo v tejto obchodnej spoloènosti
opätovne vykona a po uplynutí minimálne troch rokov od posledného tatutárneho auditu.
(5) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní oznámi úradu najneskôr do tyroch mesiacov

) Napríklad § 40 a § 47 ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 3 ods. 1 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení zákona
è. 373/2014 Z. z.
40
) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z.
41
) Èl. 5 ods. 1 písm. a) body i), iv) a vi) a písm. f) nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
42
) Èl. 5 ods. 3 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
43
) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44
) Èl. 16 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
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po skonèení úètovného obdobia zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých vykonali tatutárny audit,
v èlenení pod¾a osobitného predpisu.45)
(6) tatutárny audítor a audítorská spoloènos, ktorí
vykonávajú tatutárny audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní predloi úradu informácie pod¾a osobitného predpisu.46)
(7) Riadne odôvodnený návrh na odvolanie tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti, ktorá vykonáva tatutárny audit v subjekte verejného záujmu,
môu poda na súde
a) akcionári, ktorí predstavujú najmenej 5 % hlasovacích práv alebo základného imania auditovaného
subjektu,
b) riadiaci orgán alebo dozorný orgán auditovaného
subjektu alebo
c) úrad.
(8) tatutárny audítor a audítorská spoloènos, ktorí
vykonávajú tatutárny audit v obchodnej spoloènosti
pod¾a § 2 ods. 15 písm. f), nemôu tejto obchodnej spoloènosti poskytova neaudítorské sluby pod¾a osobitného predpisu,47) ak odseky 1 a 2 neustanovujú inak.
§ 34
Výbor pre audit
(1) Úètovná jednotka, ktorá je subjektom verejného
záujmu alebo obchodnou spoloènosou pod¾a § 2
ods. 15 písm. f), je povinná zriadi si výbor pre audit, ak
odsek 5 neustanovuje inak. Výbor pre audit má najmenej troch èlenov a môe by zriadený ako samostatný
výbor, alebo ako výbor riadiaceho orgánu, alebo ako výbor dozorného orgánu.
(2) Výbor pre audit sa skladá z iných èlenov ako výkonných èlenov riadiaceho orgánu, z èlenov dozorného
orgánu alebo z èlenov menovaných valným zhromadením. V úètovnej jednotke, ktorá nemá valné zhromadenie, vymenúva èlenov výboru pre audit obdobný orgán alebo spôsob menovania ustanovuje osobitný
predpis48) a úètovná jednotka zverejní zloenie výboru
pre audit vo výroènej správe. Najmenej jeden èlen výboru pre audit musí ma odbornú prax v oblasti úètovníctva alebo tatutárneho auditu. Èlenovia výboru pre audit ako celok musia ma kvalifikáciu vhodnú pre
sektor, v ktorom úètovná jednotka pôsobí.
(3) Predsedu výboru pre audit menujú èlenovia výboru pre audit alebo dozorná rada úètovnej jednotky.
Predseda výboru pre audit a nadpolovièná väèina èlenov výboru pre audit musí by nezávislá. Nezávislým
èlenom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo
osobne prepojená s úètovnou jednotkou alebo jej dcérskou úètovnou jednotkou, jej spoloèníkmi, èlenmi tatutárnych orgánov a tatutárnym audítorom úètovnej
jednotky, a ani im nie je blízkou osobou a nemá iadny
príjem od úètovnej jednotky alebo jej dcérskej úètovnej
45

)
)
47
)
48
)
49
)
46
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jednotky okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo
vo výbore pre audit. Ak sú vetci èlenovia výboru pre
audit èlenmi riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu, nemusia spåòa podmienku, e väèina èlenov výboru pre audit je nezávislá.
(4) Výbor pre audit
a) sleduje proces zostavovania úètovnej závierky, dodriavanie osobitných predpisov,19) a predkladá odporúèania a návrhy na zabezpeèenie integrity tohto
procesu,
b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v úètovnej jednotke,
ak ovplyvòujú zostavovanie úètovnej závierky,
c) sleduje priebeh a výsledky tatutárneho auditu individuálnej úètovnej závierky a tatutárneho auditu
konsolidovanej úètovnej závierky a zoh¾adòuje zistenia a závery úradu,
d) preveruje a sleduje nezávislos tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti pod¾a § 21, 24 a 25,
predovetkým vhodnos poskytovania neaudítorských sluieb v súlade s osobitným predpisom47)
a sluieb poskytovaných tatutárnym audítorom
alebo audítorskou spoloènosou pod¾a § 33 ods. 1,
e) je zodpovedný za postup výberu tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti a odporúèa vymenovanie tatutárneho audítora alebo audítorskej
spoloènosti na schválenie na výkon tatutárneho
auditu pre úètovnú jednotku v súlade s osobitným
predpisom,49) prièom ak ide o obchodnú spoloènos
pod¾a § 2 ods. 15 písm. f) pri postupe výberu tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti a odporúèaní vymenovania tatutárneho audítora alebo
audítorskej spoloènosti na schválenie na výkon tatutárneho auditu sa nepostupuje pod¾a osobitného
predpisu,49)
f) urèuje termín tatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoloènosti na predloenie èestného vyhlásenia o nezávislosti,
g) informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán úètovnej jednotky o výsledku tatutárneho auditu a vysvetlí ako tatutárny audit úètovnej závierky prispel
k integrite úètovnej závierky a akú úlohu mal výbor
pre audit v uvedenom procese.
(5) Úètovná jednotka, ktorá je subjektom verejného
záujmu alebo obchodnou spoloènosou pod¾a § 2
ods. 15 písm. f), nemusí ma zriadený výbor pre audit,
ak
a) je dcérskou úètovnou jednotkou a jej materská úètovná jednotka má zriadený výbor pre audit a tento
výbor vykonáva èinnosti pod¾a odseku 4 aj pre dcérsku úètovnú jednotku,
b) má sídlo v inom èlenskom táte a má vytvorený orgán vykonávajúci èinnosti ako výbor pre audit, ktorý
je zaloený a vykonáva svoje èinnosti pod¾a právnych predpisov platných v tomto èlenskom táte;
v takom prípade úètovná jednotka zverejní vo výroè-

Èl. 14 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
Èl. 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
Èl. 5 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Èl. 16 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
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nej správe, ktorý orgán tieto èinnosti vykonáva a aké
je jeho zloenie,
c) je úètovnou jednotkou pod¾a § 2 ods. 16 písm. n),
v ktorej èinnos výboru pre audit zabezpeèuje obdobný orgán urèený starostom alebo primátorom,
d) jej dozorná rada vykonáva èinnosti výboru pre audit.
TVRTÁ ÈAS
PREVIERKA ZABEZPEÈENIA KVALITY
TATUTÁRNEHO AUDITU, DOH¼AD
A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
§ 35
Previerka zabezpeèenia kvality
tatutárneho auditu
(1) tatutárni audítori a audítorské spoloènosti podliehajú previerke zabezpeèenia kvality tatutárneho
auditu, ktorú vykonáva
a) úrad prostredníctvom kontrolórov vymenovaných
úradom u tatutárneho audítora a v audítorskej
spoloènosti, ktorí vykonávajú tatutárny audit
v subjektoch verejného záujmu alebo v obchodných
spoloènostiach pod¾a § 2 ods. 15 písm. f),
b) komora prostredníctvom kontrolórov vymenovaných komorou u tatutárnych audítorov a v audítorských spoloènostiach, ktorí vykonávajú tatutárny
audit v úètovných jednotkách, ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu alebo obchodnými spoloènosami pod¾a § 2 ods. 15 písm. f); tým nie je dotknuté
oprávnenie úradu vykonáva previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu u tatutárnych audítorov a v audítorských spoloènostiach, ktorí vykonávajú tatutárny audit v úètovných jednotkách,
ktoré nie sú subjektmi verejného záujmu.
(2) Systém previerok zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu je nezávislý od preverovaných tatutárnych audítorov a audítorských spoloèností a financovanie previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho
auditu musí by bez vplyvu tatutárnych audítorov
a audítorských spoloèností. Systém previerok zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu, ktorý vykonáva komora, podlieha doh¾adu, ktorý vykonáva úrad.
(3) Za kontrolóra môe by vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a) je plne spôsobilá na právne úkony,
b) má dobrú poves pod¾a § 3 ods. 9 a 11,
c) má ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa,
d) má prax v oblasti tatutárneho auditu a zostavovania úètovnej závierky,
e) absolvovala kolenie zamerané na previerku zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu organizované
úradom alebo komorou,
f) nebola alebo najmenej tri roky nie je partnerom, zamestnancom alebo inak prepojená so tatutárnym
audítorom alebo audítorskou spoloènosou, u ktorej
vykonáva previerku zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu,
g) vyhlásila, e medzi òou a tatutárnym audítorom
alebo audítorskou spoloènosou, u ktorej sa má vy-
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konáva previerka zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu, neexistuje konflikt záujmov.
(4) Výber subjektov, ktoré majú by predmetom previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu, sa
uskutoèòuje na základe analýzy rizika a musí sa vykona najmenej
a) raz za tri roky u tatutárneho audítora a audítorskej
spoloènosti, ktorí vykonali tatutárny audit v úètovnej jednotke, ktorá je subjektom verejného záujmu
alebo obchodnou spoloènosou pod¾a § 2 ods. 15
písm. f),
b) raz za es rokov u ostatných tatutárnych audítorov a audítorských spoloèností.
(5) Previerka zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu je náleitá a primeraná rozsahu a zloitosti èinnosti preverovaného tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti, prièom kontrolór prostredníctvom
vybraných zloiek audítorskej dokumentácie posúdi
najmä
a) dodriavanie medzinárodných audítorských tandardov, ustanovení tohto zákona, osobitného predpisu,1) Etického kódexu audítora, vnútorných predpisov úradu a komory,
b) poiadavky na nezávislos tatutárneho audítora,
c) mnostvo a kvalitu vynaloených zdrojov, najmä
mnostvo a kvalitu personálneho zabezpeèenia tatutárneho auditu, poèet hodín na tatutárnom audite,
d) primeranos výky poplatkov za tatutárny audit,
e) systém vnútornej kontroly kvality audítorskej spoloènosti.
(6) Výsledkom previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu je správa z previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu, ktorá obsahuje hlavné zistenia previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho
auditu. Povinnos poskytova informácie pod¾a osobitného predpisu37) sa nevzahuje na informácie o previerke zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu a výsledku previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho
auditu. Správu z previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu vykonanej pod¾a odseku 1
a) písm. a) zasiela kontrolór výboru pre zabezpeèenie
kvality tatutárneho auditu, ktorý po jej vyhodnotení urèí odporúèania a primerané lehoty na odstránenie zistených nedostatkov,
b) písm. b) zasiela kontrolór dozornej rade komory,
ktorá po jej vyhodnotení urèí odporúèania a primerané lehoty na odstránenie zistených nedostatkov.
(7) tatutárny audítor a audítorská spoloènos sú
povinní preukáza dozornej rade komory alebo výboru
pre zabezpeèenie kvality tatutárneho auditu splnenie
odporúèaní na odstránenie nedostatkov v urèenej lehote. Ak tatutárny audítor a audítorská spoloènos nepostupujú pod¾a odporúèaní pod¾a odseku 6, predseda
dozornej rady komory zale podnet na disciplinárne konanie komory a predseda výboru pre zabezpeèenie kvality tatutárneho auditu na konanie úradu o uloení
sankcie.
(8) Preh¾ad o celkových výsledkoch previerok zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu za predchádzajúci
kalendárny rok predloí komora úradu najneskôr do
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31. marca a zverejní ho na svojom webovom sídle najneskôr do 30. apríla beného roka. Preh¾ad o celkových
výsledkoch previerok zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu zverejní úrad na svojom webovom sídle bezodkladne, najneskôr do 31. mája beného roka.
(9) Úrad oznámi komore, ktorí tatutárni audítori
a audítorské spoloènosti podliehajú previerke zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu pod¾a odseku 1
písm. a). Zásady previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu upravia úrad a komora vo svojich vnútorných predpisoch, prièom komora ich predloí na
schválenie úradu. Tieto vnútorné predpisy sa pod¾a
osobitných predpisov37) nezverejòujú ani nesprístupòujú.
§ 36
Doh¾ad
(1) Doh¾ad nad tatutárnymi audítormi, audítorskými spoloènosami, obchodnými spoloènosami pod¾a
§ 2 ods. 15 písm. f) a subjektmi verejného záujmu je
zameraný na plnenie povinností ustanovených týmto
zákonom a osobitným predpisom1) v súvislosti so tatutárnym auditom. Audítorských sluieb a neaudítorských sluieb sa doh¾ad týka v rozsahu potrebnom na
výkon doh¾adu. Doh¾ad nad komorou je zameraný na
plnenie povinností ustanovených komore týmto zákonom.
(2) Doh¾ad vykonáva úrad preetrovaním spravidla
prostredníctvom nepraktizujúcich osôb a odborníkov
(ïalej len osoba vykonávajúca doh¾ad), s ktorými
úrad môe uzavrie zmluvu na plnenie konkrétnych
úloh, ak je to nevyhnutné. Doh¾ad je nezávislý od akéhoko¾vek neprimeraného vplyvu tatutárnych audítorov a audítorských spoloèností.
(3) Systém doh¾adu schválený v iných èlenských tátoch sa povauje za rovnocenný s doh¾adom v Slovenskej republike.
(4) Nepraktizujúcou osobou na úèely tohto zákona je
fyzická osoba, ktorá najmenej tri roky pred svojím menovaním do orgánov úradu ani poèas pôsobenia v nich
nevykonávala tatutárny audit, nemala hlasovacie
práva v audítorskej spoloènosti, nebola èlenom tatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného
orgánu audítorskej spoloènosti a nebola v pracovnoprávnom vzahu ani inom blízkom vzahu s audítorskou spoloènosou. Nepraktizujúcou osobou môe by
zamestnanec úradu, èlen orgánu úradu alebo osoba,
ktorá vykonáva doh¾ad na zmluvnom základe s úradom, má poverenie na výkon doh¾adu a koná v mene
úradu. Nepraktizujúca osoba musí ma ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a prax v tatutárnom audite.
(5) Odborník na úèely tohto zákona je fyzická osoba,
ktorá má pecifické znalosti v oblasti finanèných trhov,
úètovníctva, tatutárneho auditu alebo v iných oblastiach relevantných pre výkon doh¾adu. Ak je odborníkom tatutárny audítor, nesmie by zamestnancom
komory ani èlenom orgánov komory okrem zhromadenia. Odborník, ktorý vykonáva doh¾ad, musí by nezávislý.
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(6) Pri doh¾ade osoba vykonávajúca doh¾ad zisuje
a vyhodnocuje skutoènosti o dohliadaných subjektoch
a ich èinnosti, a to u dohliadaného subjektu, ale aj na
mieste, kde to úèel doh¾adu vyaduje. Doh¾ad sa vykonáva v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie úèelu
pod¾a tohto zákona.
(7) Pred zaèatím vykonávania doh¾adu úrad doruèí
dohliadanému subjektu písomné oznámenie o jeho zaèatí. Toto oznámenie musí obsahova miesto výkonu
doh¾adu, deò zaèatia doh¾adu, predmet doh¾adu, dohliadané obdobie, plánovanú dobu trvania doh¾adu,
meno a priezvisko osoby vykonávajúcej doh¾ad, odtlaèok peèiatky úradu, podpis oprávneného zamestnanca
úradu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie.
(8) Úrad je oprávnený zaèa doh¾ad aj bez oznámenia
pod¾a odseku 7, ak hrozí, e úètovné doklady alebo iné
doklady budú znehodnotené, znièené alebo pozmenené.
(9) Osoba vykonávajúca doh¾ad je vylúèená z doh¾adu, ak so zrete¾om na jej vzah k predmetu doh¾adu, dohliadanému subjektu alebo jeho zamestnancom mono
ma pochybnos o jej nezaujatosti. Úrad je povinný zabezpeèi riadne pokraèovanie a dokonèenie doh¾adu.
(10) Osoba vykonávajúca doh¾ad, o ktorej nezaujatosti sú pochybnosti, môe do vydania rozhodnutia o jej
nezaujatosti vykona vo veci len nevyhnutné úkony.
(11) Osoba vykonávajúca doh¾ad, dohliadaný subjekt
a ïalie osoby zúèastnené na doh¾ade sú povinní bezodkladne oznámi generálnemu riadite¾ovi úradu skutoènosti uvedené v odseku 9. O tomto oznámení rozhodne úrad najneskôr do desiatich pracovných dní
odo dòa jeho doruèenia.
(12) O vylúèení osoby vykonávajúcej doh¾ad z doh¾adu
rozhodne oprávnený zamestnanec úradu, ktorý môe
rozhodnú o vylúèení aj z vlastného podnetu. O vylúèení písomne informuje výbor pre zabezpeèenie kvality
tatutárneho auditu.
(13) Dohliadaný subjekt má vo vzahu k osobe vykonávajúcej doh¾ad právo
a) vyiada si predloenie sluobného preukazu a písomného poverenia na doh¾ad,
b) predklada v priebehu doh¾adu dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
c) vyjadri sa ku skutoènostiam zisteným pri doh¾ade
a k spôsobu ich zistenia,
d) zúèastni sa na rokovaniach s ïalími osobami zúèastnenými na konaní, napríklad znalcami, svedkami,
e) zúèastni sa prerokovania protokolu o vykonanom
doh¾ade (ïalej len protokol).
(14) Dohliadaný subjekt má vo vzahu k osobe vykonávajúcej doh¾ad tieto povinnosti:
a) umoni osobe vykonávajúcej doh¾ad výkon doh¾adu,
b) zabezpeèi vhodné miesto a podmienky na výkon doh¾adu,
c) umoni vstup na pozemky, do sídla a prevádzkových priestorov dohliadaného subjektu a umoni
rokovanie so svojimi zamestnancami,
d) poskytova informácie, doklady a iné písomnosti
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v písomnej forme alebo v technickej forme alebo ich
úradne osvedèené preklady, ak je dokumentácia
v cudzom jazyku, ako aj vysvetlenia a stanoviská
k nim,
e) zapoièa doklady mimo sídla alebo prevádzkových
priestorov dohliadaného subjektu alebo poskytnú
výpisy alebo kópie týchto dokladov.
(15) Ak dohliadaný subjekt neposkytne doklady a iné
písomnosti pod¾a odseku 14 písm. d), má sa za to, ako
keby ich nevyhotovil.
(16) Prevzatie dokladov pod¾a odseku 14 písm. e) potvrdí svojím podpisom osoba vykonávajúca doh¾ad pri
ich prevzatí.
(17) O výsledku zistenia z doh¾adu vyhotoví osoba vykonávajúca doh¾ad protokol, ktorý obsahuje
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak dohliadaným
subjektom je fyzická osoba, a obchodné meno, sídlo,
identifikaèné èíslo, ak dohliadaným subjektom je
právnická osoba,
b) meno, priezvisko a funkciu osôb zúèastnených pri
doh¾ade,
c) miesto výkonu doh¾adu, deò zaèatia a dobu trvania
doh¾adu,
d) predmet doh¾adu a dohliadané obdobie,
e) preukázané zistenia,
f) lehotu na vyjadrenie sa k protokolu,
g) dátum vypracovania protokolu,
h) dátum prerokovania protokolu,
i) meno, priezvisko a vlastnoruèný podpis osoby vykonávajúcej doh¾ad,
j) vlastnoruèný podpis dohliadaného subjektu alebo
ním povereného zástupcu.
(18) Protokol sa podpisuje po jeho prerokovaní. Odmietnutie podpisu dohliadaným subjektom osoba vykonávajúca doh¾ad v protokole zaznamená spolu s dôvodom odmietnutia, ak je jej známy. Jedno vyhotovenie
protokolu odovzdá osoba vykonávajúca doh¾ad dohliadanému subjektu. Ak dohliadaný subjekt odmietne
protokol podpísa alebo ho prevzia alebo sa sám alebo
ním poverený zástupca nezúèastní na prerokovaní protokolu, povauje sa za deò prerokovania a doruèenia
protokolu deò, ktorý je urèený vo výzve na prerokovanie tohto protokolu.
(19) Doh¾ad je ukonèený dòom
a) prerokovania protokolu vo výbore pre zabezpeèenie
kvality tatutárneho auditu, ak nie je podaný návrh
na zaèatie konania pod¾a § 64,
b) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení
sankcie, ak bol podaný návrh na zaèatie konania
o uloení sankcie.
(20) Úrad uchováva protokol desa rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa ukonèil doh¾ad. Povinnos
poskytova informácie pod¾a osobitného predpisu37) sa
nevzahuje na informácie o doh¾ade a výsledku zistenia
z doh¾adu.
(21) tátne orgány, orgány územnej samosprávy
a dohliadané subjekty sú povinné oznamova úradu
50

Èiastka 113

údaje potrebné na výkon doh¾adu. Ak majú listiny, ktoré môu by dôkazovým prostriedkom pri doh¾ade, sú
povinní na výzvu úradu listiny vyda alebo zapoièa,
ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom.50)
§ 37
Medzinárodná spolupráca pri doh¾ade
(1) Úrad zabezpeèuje spoluprácu s príslunými orgánmi doh¾adu v iných èlenských tátoch a tretích krajinách. Úrad je oprávnený poiada prísluný orgán doh¾adu v inom èlenskom táte o preetrenie èinnosti
európskeho audítora alebo audítorskej spoloènosti
z iného èlenského tátu alebo poiada o úèas svojich
zamestnancov na preetrovaní èinnosti audítora alebo
audítorskej spoloènosti z iného èlenského tátu. Preetrovanie podlieha doh¾adu toho èlenského tátu, na
území ktorého sa vykonáva.
(2) Pri doh¾ade konsolidovanej úètovnej závierky sa
nemôu uplatni dodatoèné poiadavky týkajúce sa zapísania do prísluného zoznamu, previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu, medzinárodných
audítorských tandardov, etiky a nezávislosti tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti, ktorí vykonávajú tatutárny audit v dcérskej úètovnej jednotke zaloenej v inom èlenskom táte.
(3) Ak sú na regulovanom trhu v Slovenskej republike obchodované cenné papiere úètovnej jednotky, ktorá má sídlo v inom èlenskom táte, nemôu sa v Slovenskej republike uplatni dodatoèné poiadavky týkajúce
sa zapísania do prísluného zoznamu, previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu, medzinárodných
audítorských tandardov, etiky a nezávislosti tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti, ktorí vykonávajú tatutárny audit v tejto úètovnej jednotke.
(4) Úrad na poiadanie poskytne informácie prísluným orgánom doh¾adu v iných èlenských tátoch získané v súvislosti s doh¾adom. Ak úrad iadosti o poskytnutie informácií nemôe vyhovie, bezodkladne
oznámi túto skutoènos iadate¾ovi s uvedením dôvodov. Tieto informácie môu by pouité v rozsahu pod¾a
tohto zákona a v rámci správneho konania alebo súdneho konania súvisiaceho s výkonom tatutárneho auditu.
(5) Poskytnutie informácie alebo preetrovanie pod¾a
odseku 1 môe by odmietnuté z dôvodu, e
a) poskytnutá informácia alebo preetrovanie by mohli
nepriaznivo ovplyvni suverenitu, bezpeènos alebo
verejný poriadok Slovenskej republiky,
b) bolo zaèaté súdne konanie v súvislosti s rovnakými
èinnosami a proti rovnakým tatutárnym audítorom a audítorským spoloènostiam pred príslunými
orgánmi Slovenskej republiky,
c) bolo právoplatne rozhodnuté vo vzahu k rovnakej
èinnosti a proti rovnakým tatutárnym audítorom
alebo audítorským spoloènostiam príslunými orgánmi Slovenskej republiky.
(6) Ak úrad má preukázate¾nú informáciu, e sa na

) Napríklad zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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území iného èlenského tátu vykonáva alebo vykonávala èinnos, ktorá je v rozpore s týmto zákonom alebo
Etickým kódexom audítora, informuje o tejto skutoènosti prísluný orgán doh¾adu v inom èlenskom táte.
Ak úrad získa informáciu pod¾a prvej vety od prísluného orgánu doh¾adu v inom èlenskom táte, prijme opatrenia pod¾a tohto zákona voèi tatutárnemu audítorovi
alebo audítorskej spoloènosti a informuje o nich prísluný orgán doh¾adu v inom èlenskom táte.
(7) Úrad môe na základe iadosti prísluných orgánov doh¾adu z tretích krajín poskytnú audítorskú dokumentáciu, správy o previerkach kvality tatutárneho auditu a protokolov z doh¾adu, ktoré sa týkajú
tatutárneho auditu, ak
a) auditovaný subjekt vydal cenné papiere v tretej krajine alebo je súèasou konsolidovaného celku, ktorý
zostavuje konsolidovanú úètovnú závierku v tretej
krajine,
b) prísluný orgán doh¾adu z tretej krajiny spåòa poiadavku rovnocennosti výkonu doh¾adu s príslunými
orgánmi doh¾adu iných èlenských tátov, prièom
splnenie poiadavky rovnocennosti sa povauje za
primerané, ak o tom rozhodne Európska komisia,
c) existuje dohoda o vzájomnej spolupráci medzi úradom a prísluným orgánom doh¾adu v tretej krajine,
ktorá obsahuje aj ustanovenia o vzájomnej výmene
audítorskej dokumentácie,
d) je zabezpeèená ochrana osobných údajov a pouitie
získaných informácií len na úèely doh¾adu.
(8) Dohoda o vzájomnej spolupráci pod¾a odseku 7
písm. c) musí obsahova
a) poiadavku odôvodnenia iadosti,
b) ustanovenie, e zamestnanci prísluného orgánu
doh¾adu z tretej krajiny podliehajú povinnosti zachováva mlèanlivos,
c) ustanovenie, e prísluný orgán doh¾adu z tretej
krajiny môe poui audítorskú dokumentáciu len
na úèely doh¾adu, previerok zabezpeèenia kvality
tatutárneho auditu a preetrovania,
d) ustanovenie o tom, e ochrana obchodných záujmov
úètovnej jednotky vrátane jej priemyselného a duevného vlastníctva nie je ohrozená,
e) monos odmietnu poskytnutie audítorskej dokumentácie, ak by mohlo dôjs k nepriaznivému
ovplyvneniu suverenity, bezpeènosti alebo verejného poriadku iných èlenských tátov alebo ak sa zaèalo konanie v súvislosti s rovnakými èinnosami
a proti tým istým osobám pred príslunými orgánmi
Slovenskej republiky alebo ak prísluné orgány
v Slovenskej republike u v súvislosti s rovnakými
èinnosami a proti tým istým osobám u právoplatne
prijali rozhodnutie.
§ 38
Oznamovanie poruení
(1) Na úèely oznamovania poruení pod¾a tohto zákona sa rozumie
a) oznamovate¾om fyzická osoba, ktorá v dobrej viere
51
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urobí oznámenie úradu alebo audítorskej spoloènosti,
b) oznámením uvedenie skutoèností, o ktorých sa
oznamovate¾ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho
pracovnoprávneho vzahu, povolania, postavenia
alebo funkcie a ktoré sa týkajú poruení tohto zákona a osobitného predpisu,1)
c) podnetom neanonymné oznámenie a anonymné
oznámenie oznamovate¾a; prièom oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu
osoby, sa povauje za anonymné,
d) dobrou vierou konanie oznamovate¾a, ktorý vzh¾adom na okolnosti, ktoré sú mu známe, a vedomosti,
ktoré v tom èase má, je presvedèený o pravdivosti
uvádzaných skutoèností.
(2) Úrad je povinný prija a preveri kadý podnet.
Generálny riadite¾ úradu urèí organizaènú zloku alebo fyzickú osobu (ïalej len zodpovedná osoba) v jeho
priamej podriadenosti, ktorá je zodpovedná za prijímanie a evidenciu podnetov. Oznaèenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia by zverejnené
na webovom sídle úradu.
(3) Pri preverovaní neanonymného podnetu je úrad
povinný zachováva mlèanlivos o totonosti osoby,
ktorá podnet podala. Zodpovedná osoba postúpi podnet výboru pre zabezpeèenie kvality tatutárneho auditu, ktorý posúdi, èi vykoná doh¾ad pod¾a § 36. Pri neanonymnom podaní úrad písomne informuje osobu,
ktorá podnet podala, o výsledkoch preverenia podnetu
do 60 dní od jeho ukonèenia, prièom je povinný zachováva mlèanlivos pod¾a § 32.
(4) Úrad vedie evidenciu podnetov pod¾a odseku 2 po
dobu piatich rokov najmenej v rozsahu
a) dátum doruèenia podnetu,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak
ide o anonymný podnet, uvedie sa poznámka, e ide
o anonymný podnet,
c) predmet podnetu,
d) výsledok preverenia podnetu,
e) dátum skonèenia preverenia podnetu.
(5) Úrad vydá vnútorný predpis, v ktorom urèí podrobnosti o
a) podávaní podnetov,
b) preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej
osoby,
c) postupe pri preverovaní podnetov,
d) zachovávaní mlèanlivosti o totonosti osoby, ktorá
podala podnet,
e) evidovaní podnetov,
f) spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
(6) Audítorská spoloènos zavedie vhodné interné
postupy, aby jej zamestnanci mohli nahlasova moné
alebo skutoèné poruenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.1) Ustanovenia odsekov 1 a 5 sa na audítorskú spoloènos vzahujú primerane.
(7) Na konanie pod¾a odsekov 1 a 6 sa osobitný
predpis51) nevzahuje.

) Zákon è. 9/2010 Z. z. o sanostiach v znení zákona è. 289/2012 Z. z.
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PIATA ÈAS
KOMORA
§ 39
(1) Komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá zdruuje tatutárnych audítorov a audítorské spoloènosti zapísaných v zozname èlenov komory.
(2) Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3) Komora môe na plnenie svojich úloh zriadi
územné sekcie. Podrobnosti o vytváraní územných sekcií upravuje vnútorný predpis komory.
§ 40
Úlohy komory
Komora najmä
a) zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy
svojich èlenov a asistentov tatutárneho audítora,
b) poskytuje èlenom komory a asistentom tatutárneho audítora metodické usmernenia v oblasti tatutárneho auditu, úètovníctva, etiky a medzinárodných úètovných tandardov,
c) dbá na riadny výkon tatutárneho auditu a vysokú
profesionálnu úroveò tatutárnych audítorov a asistentov tatutárneho audítora,
d) riei podnety, návrhy a sanosti èlenov komory
a asistentov tatutárneho audítora v súvislosti s ich
právami a povinnosami vyplývajúcimi z tohto zákona, prièom o preverení podnetov, návrhov a saností informuje jedenkrát roène úrad,
e) vydáva potvrdenie o èlenstve v komore a jeho zániku
a potvrdenie o zaplatení èlenského príspevku,
f) vydáva po schválení zhromadením tatút komory,
vnútorné predpisy komory a kontroluje ich dodriavanie,
g) urèuje rebom tatutárneho audítora na výkon tatutárneho auditu v úètovnej jednotke pod¾a osobitného predpisu29) okrem tatutárneho audítora, ktorý je zamestnancom tatutárneho audítora alebo
audítorskej spoloènosti; ak u urèeného tatutárneho audítora existuje prekáka výkonu tatutárneho
auditu pod¾a § 21, rebovanie sa opakuje,
h) vykonáva previerku zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu pod¾a § 35,
i) zabezpeèuje a kontroluje sústavné vzdelávanie tatutárnych audítorov a asistentov tatutárneho audítora pod¾a § 31,
j) vedie disciplinárne konania a ukladá disciplinárne
opatrenia pod¾a § 49 a 50,
k) vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré
sa vzahujú na èinnos tatutárnych audítorov,
l) spolupracuje a vymieòa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanovuje osobitný predpis,52)
m) spolupracuje s úradom pri výkone doh¾adu,
n) vedie zoznam èlenov komory; podrobnosti zoznamu
komora urèí vo vnútornom predpise,
o) vedie zoznam asistentov tatutárneho audítora
52
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a zoznam kolite¾ov a zverejòuje ich na svojom webovom sídle; podrobnosti zoznamu kolite¾ov komora
urèí vo vnútornom predpise,
p) vydáva Etický kódex audítora,
q) plní ïalie úlohy, ak tak urèuje vnútorný predpis komory.
§ 41
Èlenstvo v komore
(1) Èlenstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu
èlenov komory.
(2) Èlenstvo v komore je povinné pre vetkých tatutárnych audítorov a audítorské spoloènosti, pre ktoré
je Slovenská republika domovským èlenským tátom.
Zápisom do zoznamu asistentov tatutárneho audítora
komory nevzniká asistentovi tatutárneho audítora
èlenstvo v komore.
(3) Èlenstvo v komore zaniká vyèiarknutím tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti zo zoznamu èlenov komory. O zániku èlenstva vydá komora potvrdenie.
§ 42
Práva a povinnosti tatutárneho audítora,
audítorskej spoloènosti a asistenta tatutárneho
audítora vo vzahu ku komore
(1) tatutárny audítor a audítorská spoloènos majú
právo voli do orgánov komory. tatutárny audítor má
právo by volený do orgánov komory.
(2) Povinnosti tatutárneho audítora a audítorskej
spoloènosti si komora upraví vo svojich vnútorných
predpisoch.
(3) Asistent tatutárneho audítora je povinný
a) oboznamova sa s vnútornými predpismi komory
a dodriava ich,
b) oznamova akéko¾vek zmeny údajov, ktoré sa týkajú
jeho osoby v súvislosti s prípravou na profesiu tatutárneho audítora,
c) plni uznesenia orgánov komory, oznámi komore
zmeny v plnení podmienok dobrej povesti pod¾a § 3
ods. 9 a 11.
(4) tatutárny audítor, audítorská spoloènos a asistent tatutárneho audítora sú povinní plati komore
èlenské príspevky a iné peòané úhrady urèené vnútornými predpismi komory. Èlenské príspevky tatutárneho audítora a audítorskej spoloènosti sa zníia
o uhradený roèný príspevok pod¾a § 68 ods. 3 písm. e)
a roèný registraèný poplatok pod¾a § 68 ods. 7.
§ 43
Orgány komory a ich právomoci
(1) Orgánmi komory sú
a) zhromadenie,
b) prezídium,

) Napríklad § 6 ods. 13 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 3 ods. 1 a 2 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení zákona
è. 373/2014 Z. z.
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c) dozorná rada,
d) disciplinárna komisia.
(2) Funkèné obdobie èlenov orgánov komory pod¾a
odseku 1 písm. b) a d) je tvorroèné, ak odsek 7 neustanovuje inak. Funkèné obdobie zaèína plynú odo
dòa schválenia zhromadením. Tá istá fyzická osoba
môe by zvolená za èlena orgánu komory opätovne,
najviac vak na ïalie dve po sebe nasledujúce funkèné
obdobia. Ak sa èlenstvo v orgánoch komory skonèí pred
uplynutím funkèného obdobia z dôvodov uvedených
v odseku 7 písm. b) a f), nový èlen orgánu komory je
zvolený na zvyok funkèného obdobia toho èlena orgánu komory, ktorého vo funkcii nahradil.
(3) Kandidát na vymenovanie za èlena orgánu komory je povinný pred nástupom do funkcie preukáza splnenie podmienok dobrej povesti pod¾a § 3 ods. 9 a 11.
Èlenovia orgánov komory sú povinní kadoroène oznámi zmeny v plnení podmienok dobrej povesti pod¾a § 3
ods. 9 a 11.
(4) Funkcie v orgánoch komory sú èestné. Za ich výkon tatutárnym audítorom patrí náhrada cestovných
výdavkov, úhrada skutoène vynaloených výdavkov
a náhrada za stratu èasu. Podrobnosti o náhradách
upraví tatút komory.
(5) Podrobnosti o vo¾bách èlenov do orgánov komory
upraví komora volebným poriadkom.
(6) Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch
a ich pôsobnosti, poète èlenov prezídia, dozornej rady
a jednotlivých komisií upraví tatút komory.
(7) Funkcia prezidentovi komory a èlenovi orgánov
komory zaniká
a) dòom uplynutia funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie, a to dòom doruèenia písomnej
iadosti komore,
c) na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie komory pri strate dobrej povesti pod¾a § 3 ods. 9 a 11,
d) vylúèením z komory,
e) odvolaním,
f) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(8) Komora v súlade s týmto zákonom vydáva vnútorné predpisy komory. Súèasou vnútorných predpisov
komory sú aj podrobnosti o zriadení komisie pre sústavné vzdelávanie, komisie pre zabezpeèenie kvality
tatutárneho auditu a ïalích komisií, ktoré môe komora zriadi na zabezpeèenie svojej èinnosti.
(9) Èlenstvo v jednotlivých volených orgánoch komory je navzájom nezluèite¾né.
§ 44
Zhromadenie
(1) Zhromadenie je najvyím orgánom komory.
Zhromadenie tvoria tatutárni audítori a audítorské
spoloènosti, ktorí sú zapísaní v zozname èlenov komory
vrátane tatutárnych audítorov a audítorských spoloèností, ktorým bola pozastavená licencia pod¾a § 9.
(2) Zhromadenie zvoláva prezídium spravidla raz za
rok. Ak o to písomne poiada najmenej jedna tretina
èlenov komory, prezídium je povinné ho zvola najne-
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skôr do dvoch mesiacov odo dòa doruèenia písomnej
iadosti komore.
(3) Zhromadenie
volí a odvoláva prezidenta komory,
volí a odvoláva èlenov orgánov komory,
schva¾uje tatút komory a jeho zmeny,
schva¾uje vnútorné predpisy komory a ich zmeny,
a to volebný poriadok, rokovací poriadok, zásady
hospodárenia a Etický kódex audítora okrem vnútorných predpisov podliehajúcich schváleniu úradom,
e) schva¾uje výku zápisného a èlenských príspevkov,
prièom na schválenie èlenských príspevkov je potrebný súhlas tvorpätinovej väèiny prítomných
èlenov,
f) schva¾uje rozpoèet nákladov a výnosov a úètovnú
závierku komory.

a)
b)
c)
d)

§ 45
Prezídium
(1) Prezídium tvorí prezident komory a èlenovia prezídia. Prezídium je výkonným orgánom komory v období medzi dvomi zhromadeniami a je viazané uzneseniami zhromadenia. Prezídium plní uznesenia
zhromadenia a zodpovedá mu za svoju èinnos.
(2) Poèet èlenov prezídia za kadú územnú sekciu
musí zodpoveda pomeru èlenov komory v územnej
sekcii k celkovému poètu èlenov komory, prièom kadá
územná sekcia musí by zastúpená najmenej jedným
èlenom.
(3) Prezident komory je tatutárnym orgánom komory, zastupuje komoru navonok, koná v jej mene vo vetkých veciach a riadi zamestnancov komory.
(4) Prezídium
a) zvoláva zhromadenie a pripravuje podklady na jeho
rokovanie,
b) zodpovedá za publikaènú, dokumentaènú a tudijnú èinnos v rámci profesie tatutárneho audítora,
c) zabezpeèuje tatutárnym audítorom a asistentom
tatutárneho audítora metodické usmernenia pod¾a
§ 40 písm. b),
d) zriaïuje komisiu pre sústavné vzdelávanie a komisiu pre zabezpeèenie kvality tatutárneho auditu
a ïalie výkonné komisie na zabezpeèenie èinností
uloených komore týmto zákonom,
e) predkladá úradu na schválenie zásady previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu,
f) schva¾uje výku poplatkov za vstupné testy a úhrad
za sluby poskytované komorou,
g) zabezpeèuje zahranièné aktivity komory v súvislosti
s jej èlenstvom v medzinárodných intitúciách,
h) zabezpeèuje úèas èlenov komory na aktivitách, kde
sa vyaduje úèas tatutárnych audítorov,
i) predkladá zhromadeniu na schválenie dokumenty
pod¾a § 44 ods. 3 písm. c) a f),
j) rozhoduje o odvolaniach pod¾a § 50 ods. 9,
k) predkladá úradu na schválenie zásady sústavného
vzdelávania tatutárneho audítora a asistenta tatutárneho audítora vrátane kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného vzdelávania,
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l) vymenúva kontrolórov komory,
m) urèuje rozsah spracúvaných údajov v evidenciách
vedených komorou.
(5) Prezídium zvoláva prezident komory pod¾a potreby.
§ 46
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom komory.
(2) Dozorná rada
a) kontroluje èinnos orgánov komory,
b) kontroluje hospodárenie komory,
c) preskúmava a pripravuje prezidentovi komory návrhy na vybavenie saností,
d) kontroluje plnenie odporúèaní na odstránenie nedostatkov v urèenej lehote pod¾a § 35 ods. 7,
e) zasiela podnety pod¾a § 35 ods. 7 na disciplinárne
konanie,
f) zasiela podnety na disciplinárne konanie, ak tatutárny audítor, audítorská spoloènos alebo asistent
tatutárneho audítora neplatia èlenské príspevky
alebo iné peòané úhrady alebo ak tatutárny audítor, audítorská spoloènos alebo asistent tatutárneho audítora poruili vnútorné predpisy komory,
g) riei podnety o spochybnení dobrej povesti asistenta
tatutárneho audítora, urèuje termín a spôsob na
odstránenie spochybnenia dobrej povesti, kontroluje
dodranie termínu a spôsobu odstránenia spochybnenia dobrej povesti; ak zistí nedodranie termínu
a urèeného spôsobu odstránenia spochybnenia dobrej povesti, zale podnet na disciplinárne konanie
komory,
h) zvoláva mimoriadne zhromadenie.
§ 47
Komisia pre sústavné vzdelávanie
Komisia pre sústavné vzdelávanie
a) vypracováva zásady sústavného vzdelávania tatutárneho audítora a asistenta tatutárneho audítora
vrátane kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného
vzdelávania a plán sústavného vzdelávania tatutárnych audítorov a asistentov tatutárneho audítora,
b) zabezpeèuje sústavné vzdelávanie tatutárnych audítorov, asistentov tatutárneho audítora a odborné
kolenia kontrolórov pod¾a § 35 ods. 3,
c) kontroluje plnenie podmienok sústavného vzdelávania pod¾a § 31,
d) zasiela podnety pod¾a § 31 ods. 4 na disciplinárne
konanie,
e) zasiela disciplinárnej komisii podnety pod¾a § 31
ods. 5,
f) rozhoduje o iadosti asistenta tatutárneho audítora o zníenie poètu hodín sústavného vzdelávania
alebo preruenie sústavného vzdelávania pod¾a § 31
ods. 2.
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§ 48
Komisia pre zabezpeèenie kvality
tatutárneho auditu
(1) Komisia pre zabezpeèenie kvality tatutárneho
auditu vypracováva
a) zásady previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho
auditu pod¾a § 35 ods. 1 písm. b),
b) pravidlá pre výber kontrolórov,
c) plán previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho
auditu na kalendárny rok.
(2) Komisia pre zabezpeèenie kvality tatutárneho
auditu zabezpeèuje previerku zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu pod¾a § 35 prostredníctvom kontrolórov.
§ 49
Disciplinárne opatrenia
(1) Za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom, medzinárodnými audítorskými tandardami,
Etickým kódexom audítora alebo vnútornými predpismi komory (ïalej len poruenie disciplíny) uloí disciplinárna komisia tatutárnemu audítorovi, audítorskej spoloènosti alebo asistentovi tatutárneho
audítora (ïalej len disciplinárne obvinený) tieto disciplinárne opatrenia:
a) písomné napomenutie za nesplnenie povinností
ustanovených v
1. § 29, § 30 ods. 6 a 7, § 31 ods. 1 a 2 a § 35 ods. 7,
ak ide o tatutárneho audítora a audítorskú spoloènos,
2. § 13 ods. 8, § 31, § 42 ods. 3 a 4, ak ide o asistenta
tatutárneho audítora, ktoré sa zverejní v zozname asistentov tatutárneho audítora,
3. § 43 ods. 3, ak ide o èlena orgánu komory,
b) pokutu do 3 000 eur, ak ide o tatutárneho audítora
a do 15 000 eur, ak ide o audítorskú spoloènos za
nesplnenie povinností pod¾a
1. § 19, 21, § 22 ods. 1 a 8, § 24, 25, § 26 ods. 2, 3
a 7, § 27, § 28 ods. 1 a 2, § 32, § 38 ods. 6 a § 42
ods. 4,
2. § 29, § 30 ods. 6 a 7, § 31 ods. 1 a 2, § 35 ods. 7
a § 42 ods. 2, ak uloenie sankcie pod¾a písmena
a) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naïalej,
c) vyèiarknutie asistenta tatutárneho audítora zo zoznamu asistentov tatutárneho audítora za poruenie povinností pod¾a
1. § 14 ods. 1 písm. d) a h) a § 32,
2. § 13 ods. 8, § 31, § 42 ods. 3 a 4, ak uloenie sankcie pod¾a písmena a) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naïalej.
(2) Pokuta pod¾a odseku 1 písm. b) je splatná do 30
dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o uloení pokuty.
(3) Pokuty pod¾a odseku 1 písm. b) sú príjmom komory.
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§ 50
Disciplinárna komisia a disciplinárne konanie
(1) Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada na závanos, èas trvania protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na prípadné opakované poruenie povinností alebo na
poruenie viacerých povinností.
(2) Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok, ktorý zasiela komora na schválenie úradu.
(3) O uloení disciplinárneho opatrenia rozhoduje
disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré
sa zaèína na návrh
a) predsedu dozornej rady pod¾a § 46 ods. 2 písm. e)
a g),
b) predsedu komisie pre sústavné vzdelávanie pod¾a
§ 47 písm. d).
(4) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania mono
poda do iestich mesiacov odo dòa, keï sa poruenie
disciplíny zistilo, najneskôr do troch rokov odo dòa,
keï k porueniu disciplíny dolo.
(5) Disciplinárna komisia vydá rozhodnutie do troch
mesiacov odo dòa doruèenia návrhu, vo zvlá zloitých
prípadoch najneskôr do 12 mesiacov odo dòa doruèenia návrhu.
(6) Úèastník disciplinárneho konania má právo vyjadri sa ku vetkým skutoènostiam, ktoré sú predmetom disciplinárneho konania. Má právo obhajova sa
a navrhova dôkazy, ktoré by mali by v disciplinárnom
konaní predloené.
(7) Písomné vyhotovenie rozhodnutia o poruení disciplíny obsahuje výrok, odôvodnenie a pouèenie
o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia, ktorým je disciplinárne obvinený uznaný zodpovedným za poruenie
disciplíny, sa uvedie i výrok o povinnosti zaplati komore pauálne trovy disciplinárneho konania vo výke
20 % ivotného minima ustanoveného osobitným
predpisom53) do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doruèuje disciplinárne obvinenému do vlastných
rúk. Disciplinárne obvinený znáa náklady, ktoré mu
vznikli ako úèastníkovi disciplinárneho konania.
(8) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, ktorým
bolo disciplinárne obvinenému uloené disciplinárne
opatrenie, môe disciplinárne obvinený, predseda dozornej rady alebo predseda komisie pre sústavné vzdelávanie poda do 15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia
odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii
a má odkladný úèinok.
(9) O odvolaní rozhoduje prezídium. Prezídium preskúma rozhodnutie v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení, zruí alebo zruí a vráti vec
disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie.
Prezídium vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dòa
doruèenia návrhu, vo zvlá zloitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov odo dòa doruèenia návrhu. Dis53
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ciplinárna komisia je právnym názorom prezídia
viazaná.
(10) Proti rozhodnutiu prezídia o odvolaní sa nemono odvola.
(11) Zákonnos právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie vydaného pod¾a tohto zákona je preskúmate¾ná súdom pod¾a osobitného predpisu.54)
(12) Ak sa zistí u tatutárneho audítora a audítorskej
spoloènosti poruenie takej povinnosti, za poruenie
ktorej u bolo uloené disciplinárne opatrenie pod¾a
§ 49 ods. 1 písm. b), disciplinárna komisia dá podnet
výboru pre zabezpeèenie kvality tatutárneho auditu
na ïalie konanie.
(13) Disciplinárne opatrenie pod¾a § 49 ods. 1
písm. a) prvého bodu a písm. b) nemono uloi, ak bola
tatutárnemu audítorovi a audítorskej spoloènosti za
to isté poruenie povinnosti u uloená sankcia úradom.
(14) Komora na iados asistenta tatutárneho audítora zahladí disciplinárne opatrenie zverejnené v zozname asistentov tatutárneho audítora po uplynutí
jedného roka od jeho uloenia, ak ide o disciplinárne
opatrenie uloené pod¾a § 49 ods. 1 písm. a) druhého
bodu, a to len, ak asistent tatutárneho audítora preukáe, e poèas tejto lehoty mal dobrú poves a nedopustil sa nového poruenia disciplíny.
§ 51
Hospodárenie komory
(1) Komora hospodári so svojím majetkom. Príjmami
komory sú zápisné, èlenské príspevky, poplatky za
vstupné testy, peòané úhrady urèené vnútornými
predpismi komory, príjmy za sluby, ktoré komora poskytuje, dary, pokuty a iné príjmy.
(2) Komora uhrádza zo svojich príjmov výdavky na
zabezpeèenie svojej èinnosti a na zabezpeèenie rozvoja
tatutárneho auditu.
(3) Komora vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.31) Úètovnú závierku a výroènú správu komory
overujú najmenej dvaja tatutárni audítori, ktorí nie sú
èlenmi prezídia, dozornej rady alebo disciplinárnej komisie. Týchto tatutárnych audítorov na návrh komory
schva¾uje úrad. Komora ukladá úètovnú závierku, výroènú správu a správu audítora do neverejnej èasti registra úètovných závierok.55) Náklady tatutárneho auditu hradí komora.
IESTA ÈAS
ÚRAD
§ 52
Úrad je právnickou osobou, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený výkon doh¾adu a plnenie ïalích
úloh pod¾a tohto zákona. Úrad sa nezapisuje do obchodného registra a jeho sídlom je Bratislava.

) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 244 a 250k Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
55
) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
54
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§ 53
Pôsobnos úradu
(1) Úrad
a) zabezpeèuje audítorské skúky,
b) zabezpeèuje skúky spôsobilosti,
c) zabezpeèuje preskúanie,
d) vydáva certifikáty,
e) vydáva licencie, pozastavuje licencie a odoberá licencie,
f) zapisuje tatutárnych audítorov a audítorské spoloènosti do prísluného zoznamu a vedie prísluný
zoznam,
g) registruje do prísluného zoznamu audítorov z tretej
krajiny a audítorské spoloènosti z tretej krajiny,
h) poskytuje audítorskú dokumentáciu a informácie
do iného èlenského tátu alebo tretej krajiny pod¾a
§ 22 ods. 6,
i) je prísluným orgánom56) na vydávanie rozhodnutí
o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutí
o uznaní odbornej kvalifikácie pod¾a tohto zákona.
(2) Úrad vykonáva doh¾ad nad
a) dodriavaním medzinárodných audítorských tandardov,
b) dodriavaním Etického kódexu audítora,
c) dodriavaním ustanovení tohto zákona,
d) systémom previerok zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu,
e) sústavným vzdelávaním,
f) disciplinárnym konaním vedeným komorou.
(3) Úrad vykonáva aj tieto èinnosti:
a) zúèastòuje sa na tvorbe, aktualizácii a schva¾ovaní
medzinárodných úètovných tandardov prostredníctvom prísluných orgánov Európskej únie,
b) zabezpeèuje interpretácie medzinárodných úètovných tandardov a ich prístupnos pre pouívate¾ov
v Slovenskej republike v tátnom jazyku,
c) zúèastòuje sa na tvorbe, aktualizácii a schva¾ovaní
medzinárodných audítorských tandardov a Etického kódexu audítora prostredníctvom prísluných
orgánov Európskej únie a zabezpeèuje ich prístupnos pre pouívate¾ov v Slovenskej republike v tátnom jazyku,
d) spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov
veobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
úètovníctva a tatutárneho auditu,
e) vykonáva previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu u tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti,
f) informuje prísluný orgán v domovskom èlenskom
táte o registrácii jeho audítorskej spoloènosti
a o zániku licencie jeho tatutárneho audítora alebo
audítorskej spoloènosti,
g) oznamuje dôverné informácie, ktoré sú urèené na
plnenie úloh, prísluným orgánom zodpovedným za
doh¾ad nad subjektmi verejného záujmu, centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych
56

h)

i)

j)
k)
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bánk a Európskej centrálnej banke, ktoré konajú
ako menové orgány, a Európskemu výboru pre systémové riziká,
bezodkladne oznámi Výboru európskych orgánov
pre doh¾ad nad výkonom auditu uloenie sankcií
pod¾a § 64 ods. 1 písm. e) a raz roène poskytne súhrnné informácie o rozhodnutiach úradu a uloených sankciách,
koordinuje èinnos, spoluprácu a výmenu informácií s príslunými orgánmi doh¾adu v iných èlenských
tátoch a tretích krajinách v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
spolupracuje a vymieòa si informácie s inými orgánmi, ak tak ustanoví osobitný predpis,57)
ïalie èinnosti pod¾a tohto zákona alebo osobitného
predpisu.58)

(4) Úrad vykonáva doh¾ad nestranne a nezávisle od
tátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných
orgánov verejnej moci a od ïalích právnických osôb
alebo fyzických osôb. tátne orgány, orgány územnej
samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ïalie osoby
nesmú ovplyvòova úrad pri výkone doh¾adu.
§ 54
(1) Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ïalej
len vláda) kadoroène do 30. júna správu o èinnosti
úradu za predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Úrad je povinný uloi úètovnú závierku, výroènú
správu pod¾a § 67 ods. 6 a správu audítora do verejnej
èasti registra úètovných závierok55) najneskôr do iestich mesiacov po uplynutí prísluného kalendárneho
roka.
Organizácia a riadenie úradu
§ 55
Orgány úradu
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Orgánmi úradu sú
rada,
generálny riadite¾,
dozorný výbor,
výbor pre zabezpeèenie kvality tatutárneho auditu,
výbor pre preetrovanie a sankcie.

(2) Za èlena rady, okrem generálneho riadite¾a, a èlena výborov úradu môe by vymenovaná fyzická osoba
s ukonèeným vysokokolským vzdelaním druhého
stupòa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti úètovníctva alebo tatutárneho auditu, z toho najmenej dvomi rokmi praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej
funkcii, ktorá má spôsobilos na právne úkony v plnom
rozsahu a ktorá spåòa podmienku dobrej povesti pod¾a
§ 3 ods. 9 a 11. Kandidát na vymenovanie za èlena orgánu úradu je povinný pred nástupom do funkcie pre-

) § 3 písm. l) zákona è. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
57
) Napríklad zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
58
) Napríklad èl. 4 a 8, èl. 10 a 14, èl. 17, 18 a 41 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
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ukáza splnenie podmienok dobrej povesti pod¾a § 3
ods. 9 a 11. Èlenovia orgánov úradu sú povinní oznámi zmeny v plnení podmienok dobrej povesti pod¾a § 3
ods. 9 a 11.
(3) Za èlenov rady, okrem generálneho riadite¾a, navrhuje dvoch èlenov ministerstvo a ïalích dvoch èlenov Národná banka Slovenska.
(4) Èlenovia orgánov úradu sú povinní kona nestranne a zdra sa konania, ktorým by uprednostnili
osobný záujem alebo záujem intitúcie, ktorá ich do
funkcie navrhla, pred verejným záujmom. Výkon funkcie v orgánoch úradu je výkonom verejnej funkcie,59) na
ktorý sa poskytuje pracovné vo¾no na nevyhnutne potrebný èas.
(5) Èlenovia orgánov úradu, okrem generálneho riadite¾a, majú nárok na náhradu cestovných výdavkov,
úhradu skutoène vynaloených výdavkov a na náhradu za stratu èasu v súvislosti s výkonom ich funkcie
v orgánoch úradu. Podrobnosti o úhradách skutoène
vynaloených výdavkov a úhradách náhrad za stratu
èasu upraví tatút úradu.
(6) Èlenovia riadiacich orgánov úradu musia by nepraktizujúcimi osobami, prièom na svoje rokovanie si
môu prizva iné fyzické osoby, ktoré sú bez hlasovacieho práva.
(7) Úrad môe na plnenie svojich úloh zriaïova komisie, ktoré nemajú rozhodovacie právomoci, napríklad komisiu pre medzinárodné úètovné tandardy
a komisiu pre medzinárodné audítorské tandardy
a etiku. Podrobnosti o ich èinnosti upraví úrad vo svojom vnútornom predpise.
§ 56
Rada
(1) Rada je najvyím riadiacim orgánom úradu.
(2) Rada najmä
a) schva¾uje stratégiu èinnosti úradu na obdobie piatich rokov,
b) schva¾uje roèný plán èinnosti úradu,
c) prerokúva rozpoèet úradu a jeho èerpanie a predkladá ho dozornému výboru,
d) prijíma opatrenia na základe zistení dozorného výboru pod¾a § 60 ods. 5 a 6,
e) vymenúva a odvoláva èlenov komisií úradu a výborov okrem dozorného výboru,
f) navrhuje generálneho riadite¾a pod¾a § 59 ods. 2,
g) schva¾uje zásady èinnosti komisií úradu a výborov
a správy o ich èinnosti okrem dozorného výboru,
h) schva¾uje správu o èinnosti úradu pod¾a § 54 ods. 1
a predkladá ju vláde,
i) schva¾uje tatutárneho audítora na overenie úètovnej závierky úradu a overenie súladu výroènej správy úradu s úètovnou závierkou úradu,
j) schva¾uje výroènú správu úradu a úètovnú závierku
úradu a po overení súladu výroènej správy úradu
59
60

) Zákonník práce v znení neskorích predpisov.
) Èl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
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s úètovnou závierkou úradu tatutárnym audítorom
ju predkladá vláde,
k) schva¾uje tatút úradu, organizaèný poriadok úradu a iné vnútorné predpisy úradu,
l) schva¾uje rokovací poriadok rady, jednotlivých výborov a komisií,
m) vymenúva a odvoláva predsedu a èlenov skúobnej
komisie úradu,
n) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam úradu,
o) na základe odporúèania výboru pre zabezpeèenie
kvality tatutárneho auditu môe tatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoloènosti povoli výnimku z poiadavky pod¾a osobitného predpisu,60)
p) schva¾uje dohody o vzájomnej spolupráci, súèinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi úradom a príslunými orgánmi doh¾adu v èlenských
krajinách a tretích krajinách,
q) koordinuje a riadi vzahy úradu na vnútrotátnej
a medzinárodnej úrovni,
r) schva¾uje zásady sústavného vzdelávania tatutárneho audítora a asistenta tatutárneho audítora
vrátane kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného
vzdelávania predloené komorou.
§ 57
Zloenie rady
a)
b)
c)
d)

(1) Rada má pä èlenov. Èlenmi rady sú
predseda rady,
podpredseda rady,
generálny riadite¾,
ïalí èlenovia rady.

(2) Èlenov rady vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ïalej len minister) na návrh
subjektov pod¾a § 55 ods. 3. Ak sa èlenstvo v rade skonèí pred uplynutím funkèného obdobia z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. b), c) alebo písm. d), nový èlen
rady je vymenovaný na zvyok funkèného obdobia toho
èlena rady, ktorého vo funkcii nahradil.
(3) Èlenstvo v rade je èestné a bezodplatné okrem generálneho riadite¾a. Èlenstvo v rade je nezastupite¾né.
Èlen rady môe by súèasne èlenom niektorého výboru
úradu.
(4) Funkèné obdobie èlena rady je päroèné okrem
generálneho riadite¾a. Èlena rady mono vymenova
opätovne, najviac vak na ïalie dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(5) Funkcia èlena rady zaniká
a) dòom uplynutia funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie na písomnú iados èlena rady
predsedovi rady, a to dòom uvedeným v písomnej
iadosti; predseda rady sa vzdáva funkcie na základe písomnej iadosti podpredsedovi rady, a to dòom
uvedeným v písomnej iadosti,
c) odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku
6,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(6) Minister odvolá èlena rady, ak
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a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za
úmyselný trestný èin,
b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos na právne úkony bola
obmedzená,
c) stratí dobrú poves pod¾a § 3 ods. 9 a 11,
d) nevykonáva svoju funkciu najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e) neplní svoje povinnosti èlena rady.
§ 58
Rokovanie rady
(1) Rada zasadá najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti podpredseda rady. Predseda rady je povinný
tie zvola rokovanie rady na základe písomného návrhu ktoréhoko¾vek èlena rady, a to do siedmich pracovných dní od doruèenia písomného návrhu; ak predseda
rady túto povinnos nesplní, rokovanie rady zvolá bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, podpredseda
rady.
(2) Rada je schopná uznáa sa, ak je na rokovaní
prítomná nadpolovièná väèina vetkých èlenov rady,
prièom jedným z nich musí by predseda rady alebo
podpredseda rady. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny prítomných èlenov rady, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu,
v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu. Kadý èlen má
právo, aby jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím
rady bolo na jeho iados uvedené v zápisnici z rokovania.
(3) Èinnos rady riadi predseda rady. Predseda rady
podpisuje uznesenia rady. Predsedu rady poèas jeho
neprítomnosti zastupuje podpredseda rady.
(4) Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa
môu zúèastni ïalie fyzické osoby, ktoré na rokovanie prizve rada.
(5) Z kadého rokovania rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica zo zasadnutia rady sa zverejòuje na webovom sídle úradu do 15 pracovných dní odo dòa skonèenia rokovania rady tak, aby neboli dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov.50)
(6) Podrobnosti o rokovaní rady upravuje rokovací
poriadok schválený radou.
§ 59
Generálny riadite¾
(1) Generálny riadite¾ je tatutárnym a výkonným orgánom úradu, ktorý riadi jeho èinnos. Generálny riadite¾ rozhoduje o vetkých otázkach týkajúcich sa úradu, ktoré nie sú pod¾a tohto zákona vyhradené do
výluènej pôsobnosti rady alebo výborov úradu.
(2) Generálneho riadite¾a vymenúva a odvoláva minister na základe návrhu rady. Dòom, ktorý bol urèený
za deò nástupu do funkcie generálneho riadite¾a, mu
vzniká pracovný pomer k úradu, ak v èase vymenovania nebol zamestnancom úradu. Pracovný pomer
k úradu zaniká generálnemu riadite¾ovi dòom odvola-
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nia, ak v èase vymenovania nebol zamestnancom úradu.
(3) Pri funkcii generálneho riadite¾a sa vyaduje
ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a pä rokov praxe v riadiacej funkcii. Za generálneho
riadite¾a môe by vymenovaná fyzická osoba, ktorá
spåòa podmienku dobrej povesti pod¾a § 3 ods. 9 a 11.
(4) Funkèné obdobie generálneho riadite¾a je tvorroèné a opätovne ho mono vymenova najviac na ïalie dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(5) Funkcia generálneho riadite¾a je nezluèite¾ná
s èlenstvom alebo inou funkciou v riadiacom orgáne,
dozornom orgáne alebo kontrolnom orgáne právnickej
osoby vykonávajúcej podnikate¾skú èinnos, s podnikaním a s inou hospodárskou alebo zárobkovou èinnosou, ktorá môe by v rozpore s výkonom funkcie generálneho riadite¾a.
(6) Ak generálny riadite¾ v èase jeho vymenovania do
funkcie vykonáva funkciu alebo èinnos, ktorá je nezluèite¾ná s funkciou generálneho riadite¾a, je povinný
bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca, preukázate¾ne urobi právny úkon smerujúci k skonèeniu
kadej takej funkcie alebo èinnosti a je povinný bezodkladne skonèi kadú takú funkciu alebo èinnos a najneskôr do jedného mesiaca po svojom vymenovaní písomne oznámi ministrovi, èi spåòa podmienky
nezluèite¾nosti funkcie generálneho riadite¾a s inými
funkciami alebo èinnosami pod¾a odseku 4.
(7) Generálneho riadite¾a v èase jeho neprítomnosti
zastupuje ním poverený zástupca.
(8) Generálny riadite¾
a) zastupuje úrad navonok,
b) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných
organizáciách pôsobiacich v oblasti úètovníctva, výkazníctva a tatutárneho auditu, prièom môe poveri zastupovaním aj inú osobu, ktorá je zamestnancom úradu,
c) zabezpeèuje vypracovanie stratégie úradu, roèného
plánu èinnosti úradu, správu o èinnosti úradu pod¾a
§ 54 ods. 1, rozpoètu úradu a vyhodnotenie jeho plnenia,
d) predkladá rade na schválenie správu o èinnosti úradu pod¾a § 54 ods. 1, úètovnú závierku a výroènú
správu úradu,
e) riadi správu úradu,
f) vymenúva zodpovednú osobu pod¾a § 38 ods. 2,
g) po uplynutí funkèného obdobia rady zvolá prvé zasadnutie novovymenovanej rady, na ktorom rada zo
svojich èlenov v tajnom hlasovaní zvolí svojho predsedu a podpredsedu.
§ 60
Dozorný výbor
(1) Dozorný výbor je kontrolným orgánom úradu.
(2) Dozorný výbor má troch èlenov. Èlenmi dozorného výboru sú
a) predseda,
b) ïalí èlenovia.
(3) Dozorný výbor
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a) kontroluje hospodárenie úradu,
b) schva¾uje rozpoèet úradu a vyhodnotenie jeho èerpania,
c) kontroluje dodriavanie podmienok dobrej povesti
pod¾a § 55 ods. 2,
d) navrhuje zvolanie rady, ak zistí nedostatky, ktoré
môu ma dosah na hospodárenie úradu,
e) schva¾uje rokovací poriadok dozorného výboru.

ce. Rokovanie výboru zvoláva a vedie predseda výboru,
v jeho neprítomnosti tajomník výboru. Na rokovania
výboru sa vzahujú ustanovenia § 58 ods. 5 rovnako
okrem výboru pre preetrovanie a sankcie, ktorého zápisnice zo zasadnutia sa nezverejòujú. Generálny riadite¾ sa môe zúèastòova na rokovaniach výborov.

(4) Na dozorný výbor sa primerane vzahujú ustanovenia § 57 ods. 2 a 4.

(5) Predseda výboru predkladá rade kadoroène do
31. marca správu o èinnosti výboru za predchádzajúci
kalendárny rok.

(5) Èlenovia dozorného výboru sú oprávnení zisova
stav a spôsob hospodárenia úradu, najmä nazera do
dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia úradu a poadova potrebné vysvetlenia od èlenov rady
a zamestnancov úradu.
(6) Ak dozorný výbor pri svojej èinnosti zistí poruenie veobecne záväzných právnych predpisov v èinnosti úradu, bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca
odo dòa zistenia, o tom informuje radu.
(7) Rokovania dozorného výboru sa konajú najmenej
raz za polrok.
(8) Podrobnosti o rokovaní dozorného výboru upravuje jeho rokovací poriadok schválený dozorným výborom.
(9) Funkcia èlena dozorného výboru zaniká
a) dòom uplynutia funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie na jeho písomnú iados, a to
dòom jej doruèenia ministrovi, ak v nej nie je uvedený neskorí deò vzdania sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 10,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(10) Návrh na odvolanie èlena dozorného výboru predkladá ministrovi jeho predseda, ak
a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za
úmyselný trestný èin,
b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos na právne úkony bola
obmedzená,
c) stratí dobrú poves pod¾a § 3 ods. 9 a 11,
d) nevykonáva svoju funkciu najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e) o to predsedu dozorného výboru písomne poiada
ten, kto ho do tejto funkcie navrhol,
f) neplní povinnosti èlena dozorného výboru.
Ïalie výbory úradu
§ 61
(1) Èlenmi výborov sú
a) predseda výboru,
b) tajomník výboru,
c) ïalí èlenovia výboru.
(2) Výbory musia ma nepárny poèet èlenov. Poèet
èlenov jednotlivých výborov urèuje tatút úradu. Èlenov jednotlivých výborov okrem dozorného výboru vymenúva a odvoláva rada na základe návrhu ministerstva a Národnej banky Slovenskej.
(3) Výbory zasadajú najmenej jedenkrát za tri mesia-

(4) Výbory rokujú na základe rokovacích poriadkov
schválených radou.

(6) Na èlenov výborov úradu sa primerane vzahujú
ustanovenia § 57 ods. 3 a 5.
§ 62
Výbor pre zabezpeèenie kvality
tatutárneho auditu
Výbor pre zabezpeèenie kvality tatutárneho auditu
a) dohliada na
1. dodriavanie
medzinárodných
audítorských
tandardov,
2. dodriavanie Etického kódexu audítora,
3. dodriavanie ustanovení tohto zákona,
4. previerku zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu vykonávanú komorou,
5. sústavné vzdelávanie,
b) zostavuje harmonogram doh¾adu a urèuje dohliadané subjekty,
c) zostavuje harmonogram previerok zabezpeèenia
kvality tatutárneho auditu pod¾a § 35 ods. 1
písm. a) a urèuje subjekty, v ktorých sa vykoná previerka zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu,
d) vymenúva a riadi osoby vykonávajúce doh¾ad a kontrolórov vykonávajúcich previerky zabezpeèenia
kvality tatutárneho auditu,
e) posudzuje oznámenia úètovnej jednotky a oznámenia tatutárneho audítora a audítorskej spoloènosti
o odvolaní alebo odstúpení tatutárneho audítora
alebo audítorskej spoloènosti poèas vykonávania
tatutárneho auditu,
f) na základe doruèených oznámení rozhoduje o vykonaní previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho
auditu pod¾a § 35, doh¾adu pod¾a § 36 alebo preetrenia skutoèností súvisiacich so tatutárnymi audítormi, audítorskými spoloènosami a výkonom tatutárneho auditu,
g) prerokúva protokol a odporúèa prijatie nápravných
a preventívnych opatrení u dohliadaného subjektu
na základe vykonaného doh¾adu,
h) posudzuje iados tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti o výnimku z poiadavky pod¾a
osobitného predpisu,60)
i) preveruje podnety pod¾a § 38 ods. 3,
j) informuje bezodkladne o závaných zisteniach výbor pre preetrovanie a sankcie a dáva podnety na
zaèatie konania pod¾a § 64,
k) posudzuje podnety zaslané disciplinárnou komisiou
komory pod¾a § 50 ods. 12 a po ich posúdení ich spolu so svojím stanoviskom zasiela na preetrenie výboru pre preetrovanie a sankcie,
l) posudzuje podania o spochybnení dobrej povesti
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tatutárneho audítora alebo audítorskej spoloènosti,
m) rozhoduje o iadosti tatutárneho audítora o zníenie poètu hodín vzdelávania alebo preruenie vzdelávania pod¾a § 31 ods. 2,
n) schva¾uje zásady previerky zabezpeèenia kvality
tatutárneho auditu úradu a zásady previerky zabezpeèenia kvality tatutárneho auditu predloené
komorou,
o) na základe zistenia, e tatutárny audítor nesplnil
povinnos sústavného vzdelávania pod¾a § 31, zasiela výboru pre preetrovanie a sankcie podnet na konanie o uloenie sankcie pod¾a § 64,
p) v súlade s § 35 ods. 7 podáva výboru pre preetrovanie a sankcie podnet na konanie o uloenie sankcie
pod¾a § 64.
§ 63

d)

e)

Výbor pre preetrovanie a sankcie
(1) Výbor pre preetrovanie a sankcie
a) preetruje podnety zaslané výborom pre zabezpeèenie kvality tatutárneho auditu pod¾a § 62 písm. j),
k), o) a p),
b) môe preveri postup disciplinárneho konania vedeného komorou,
c) na základe preetrenia podnetu pod¾a § 62 písm. j),
k), o) a p) zaène konanie pod¾a § 64,
d) rozhoduje o uloení sankcie pod¾a § 64,
e) rozhoduje o pozbavení povinnosti zachováva mlèanlivos pod¾a § 32 ods. 3.
(2) Predseda výboru pre preetrovanie a sankcie
musí by fyzická osoba s ukonèeným vysokokolským
vzdelaním druhého stupòa v odbore právo.
§ 64
Sankcie
(1) Ak úrad zistí pri previerke zabezpeèenia kvality
tatutárneho auditu pod¾a § 35 ods. 1, pri výkone doh¾adu pod¾a § 53 ods. 2 písm. a) a e) nedostatky, alebo
ak dostal podnet od komory pod¾a § 50 ods. 12, uloí
tieto sankcie:
a) písomné napomenutie za neplnenie povinností ustanovených v § 9 ods. 4 a 5 písm. d) a f), § 23 ods. 1, 2,
4, 5, 6 a 8, § 29, § 30 ods. 1 a 6, § 31, ak ide o tatutárneho audítora alebo audítorskú spoloènos,
b) písomné napomenutie, ktoré sa zverejní na webovom sídle úradu, kde sa uvedie fyzická osoba zodpovedná za poruenie a povaha poruenia
1. za opakované neplnenie povinností ustanovených v § 9 ods. 4 a 5 písm. d) a f), § 23 ods. 1, 2, 4,
5, 6 a 8, § 29, § 30 ods. 1 a 6, § 31, ak ide o tatutárneho audítora alebo audítorskú spoloènos,
2. za poruenie § 27 a za neplnenie povinností pod¾a osobitného predpisu,61)
c) pokutu do 30 000 eur, ak ide o tatutárneho audítora, a do 1 000 000 eur, ak ide o audítorskú spoloènos za nesplnenie povinností ustanovených v § 19
61
62

) Èl. 10 a 11 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.
) Èl. 4 a 15, èl. 17, 18 a 41 nariadenia (EÚ) è. 537/2014.

f)

g)

Èiastka 113

a 21, § 22 ods. 1 a 8, § 23 ods. 3, § 24, 25, § 26
ods. 2, 3, 4, 5 a 7, § 28 ods. 1 a 2, § 32, 33, § 35 ods. 7,
§ 36 ods. 14 alebo osobitnom predpise,62) alebo ak
1. aj napriek písomnému napomenutiu pod¾a písmen a) a b) naïalej neplnili povinnosti pod¾a § 9
ods. 4 a 5 písm. a) a f), § 23 ods. 1, 2, 4, 5, 6 a 8,
§ 29, § 30 ods. 1 a 6, § 31,
2. aj napriek písomnému napomenutiu pod¾a písmena b) opakovane poruili povinnosti pod¾a § 27
a osobitného predpisu,61)
3. úrad dostal podnet od disciplinárnej komisie komory pod¾a § 50 ods. 12,
pokutu do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 ods. 6, § 21
a osobitnom predpise,1) do 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu za nesplnenie povinností ustanovených
v § 12 ods. 6, § 34 ods. 1 a 4 a osobitnom predpise,1)
doèasný zákaz v trvaní do troch rokov
1. pre èlena audítorskej spoloènosti alebo èlena
správneho orgánu alebo riadiaceho orgánu subjektu verejného záujmu vykonáva správne a riadiace funkcie v audítorskej spoloènosti alebo
v subjekte verejného záujmu fyzickej osobe, ktorá
preukazne zasahovala do výkonu tatutárneho
auditu alebo ovplyvòovala výsledok tatutárneho
auditu,
2. pre tatutárneho audítora, audítorskú spoloènos alebo k¾úèového audítorského partnera vykonáva tatutárne audity alebo podpisova správy audítora, ak opakovane poruil § 27 a osobitný
predpis,61)
pozastavenie licencie tatutárnemu audítorovi a audítorskej spoloènosti, ak uloenie sankcií pod¾a písmen a) a c) a e) neviedlo k náprave a protiprávny
stav trvá naïalej,
vyèiarknutie tatutárneho audítora a audítorskej
spoloènosti z prísluného zoznamu za neplnenie povinností, ak uloenie sankcií pod¾a písmena f) neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá naïalej.

(2) Ak úrad zistí pri výkone doh¾adu závané nedostatky v èinnosti komory pri dodriavaní ustanovení
§ 13 ods. 1 a 4, 7 a 10, § 14 ods. 1, § 35 ods. 3 a 6, 8
a 9, § 43 ods. 8, § 45 ods. 2, § 50 ods. 1 a 5, 7, 9, 12 a 14
a § 72 ods. 20, uloí komore pokutu do 33 200 eur.
(3) Sankciu pod¾a odseku 1 písm. a), b) a písm. c) prvého a druhého bodu nemono uloi, ak bolo tatutárnemu audítorovi a audítorskej spoloènosti za to isté
poruenie povinnosti u právoplatne uloené disciplinárne opatrenie komorou.
(4) Pokuta pod¾a odseku 1 písm. c) a d) a odseku 2 je
splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty. Ak tatutárny audítor
alebo audítorská spoloènos nezaplatia pokutu uloenú pod¾a odseku 1 písm. c) v lehote splatnosti, úrad im
pozastaví licenciu a do zaplatenia pokuty.
(5) Pokuty pod¾a odseku 1 písm. c) a d) a odseku 2 sú
príjmom úradu.
(6) Výbor pre preetrovanie a sankcie pri ukladaní
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sankcie prihliada na závanos, èas trvania protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, mieru zodpovednosti osoby zodpovednej za poruenie, jej finanèné
monosti a majetkový prospech, ktorý získala, alebo na
straty, ktorým svojím konaním predila, na úroveò jej
spolupráce s úradom a na prípadné opakované poruenie povinností alebo na poruenie viacerých povinností.
(7) Výbor pre preetrovanie a sankcie rozhoduje
o uloení sankcie v konaní, na ktoré, ak odseky 1 a 6
a 8 a 12 neustanovujú inak, sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.63)
(8) Konanie o uloení sankcie pod¾a odsekov 1 a 2
mono zaèa najneskôr do jedného roka odo dòa, keï
sa úrad o poruení povinnosti dozvedel, najneskôr
vak do piatich rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(9) Výbor pre preetrovanie a sankcie vydá rozhodnutie do troch mesiacov odo dòa zaèatia konania,
v zvlá zloitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov.
(10) Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uloení sankcie obsahuje výrok, odôvodnenie a pouèenie o odvolaní.
Vo výroku rozhodnutia sa uvedie i výrok o povinnosti
zaplati úradu pauálne trovy konania vo výke dvojnásobku sumy ivotného minima ustanoveného osobitným predpisom53) do 30 dní odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doruèuje do vlastných rúk. Ak tatutárny
audítor alebo audítorská spoloènos nezaplatia trovy
konania v lehote splatnosti, úrad im pozastaví licenciu
a do ich zaplatenia.
(11) Proti rozhodnutiu výboru pre preetrovanie
a sankcie môe úèastník konania do 15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia poda odvolanie. Odvolanie sa podáva výboru pre preetrovanie a sankcie a má odkladný
úèinok.
(12) O odvolaní rozhoduje rada. Rada preskúma rozhodnutie v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie
potvrdí, zmení, zruí alebo zruí a vráti vec výboru pre
preetrovanie a sankcie na nové konanie a rozhodnutie. Výbor pre preetrovanie a sankcie je právnym názorom rady viazaný.
§ 65
Zahladenie sankcie a disciplinárneho opatrenia
Úrad na iados tatutárneho audítora, európskeho
audítora alebo audítorskej spoloènosti zahladí uloené
disciplinárne opatrenie alebo sankciu, ktoré sú zverejnené v príslunom zozname, ak preukáu, e poèas urèenej lehoty mali dobrú poves a nedopustili sa nového
poruenia disciplíny alebo neboli zistené nedostatky
pri výkone tatutárneho auditu po uplynutí
a) jedného roka, ak ide o disciplinárne opatrenie uloené pod¾a § 49 ods. 1 písm. a) prvého a tretieho bodu
a o sankcie uloené pod¾a § 64 ods. 1 písm. a) a b),
b) piatich rokov, ak ide o disciplinárne opatrenie uloe63
64
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né pod¾a § 49 ods. 1 písm. b) a o sankcie uloené pod¾a § 64 ods. 1 písm. c), e) a f).
Hospodárenie úradu
§ 66
(1) Úrad hospodári so svojím majetkom. Pri hospodárení s týmto majetkom je úrad povinný zachováva hospodárnos a efektívnos jeho pouitia.
(2) Úrad nesmie vykonáva podnikate¾skú èinnos.
(3) Úrad nesmie prijíma a poskytova úvery a pôièky, uzatvára zmluvy o tichom spoloèenstve, vydáva
cenné papiere, akceptova ani prijíma zmenky.
(4) Finanèné prostriedky úradu sa môu pouíva len
na urèené úèely a v rozsahu nevyhnutnom na zabezpeèenie èinnosti úradu.
§ 67
(1) Úrad zostavuje rozpoèet výnosov a nákladov na
prísluný rozpoètový rok. V rozpoète úradu sa osobitne
rozpoètujú náklady na èinnos rady, správy úradu, výborov a komisií.
(2) Rozpoèet úradu na nasledujúci rok schva¾uje dozorný výbor spravidla do 31. októbra beného roka. Ak
nie je rozpoèet úradu na nasledujúci kalendárny rok
schválený do 31. decembra beného roka, hospodári
úrad v období od 1. januára nasledujúceho roka a do
schválenia rozpoètu úradu pod¾a rozpoètového provizória, ktorým je rozpoèet úradu schválený dozorným
výborom na predchádzajúci kalendárny rok.
(3) Schválený rozpoèet úrad bezodkladne, najneskôr
do jedného mesiaca po schválení, zverejòuje na svojom
webovom sídle.
(4) O rozdelení výsledku hospodárenia úradu rozhoduje rada. Ak sa skonèí úètovné obdobie so ziskom, je
zdrojom financovania úradu v nasledujúcom úètovnom období.
(5) Úrad vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.31) Úètovnú závierku a výroènú správu úradu overujú dvaja tatutárni audítori, ktorí sú vyrebovaní komorou. Výroènú správu úradu po schválení radou
a prerokovaní vládou zverejòuje úrad bezodkladne,
najneskôr do jedného mesiaca po prerokovaní vládou,
na svojom webovom sídle.
(6) Výroèná správa okrem povinných náleitostí64)
obsahuje vyhodnotenie plnenia urèených cie¾ov a efektívneho a úèinného pouitia zdrojov.
§ 68
(1) Príjmami úradu sú
a) príspevok zo tátneho rozpoètu pod¾a zákona o tátnom rozpoète na prísluný rok,
b) roèné príspevky,
c) roèný registraèný poplatok,

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 20 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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pokuty,
náhrady za trovy konania,
úrok z omekania,
poplatky za skúky a preskúanie,
poplatky za úkony na úrade.

(2) Úrad je zapojený na tátny rozpoèet príspevkom
pod¾a odseku 1 písm. a) prostredníctvom rozpoètovej
kapitoly ministerstva. V príslunom rozpoètovom roku
sa príspevok pod¾a odseku 1 písm. a) èerpá nezávisle od
èerpania príjmov pod¾a odseku 1 písm. b) a h).
(3) Roèný príspevok pod¾a odseku 1 písm. b) platia
subjekty verejného záujmu, obchodné spoloènosti
a audítorské spoloènosti takto:
a) Burza cenných papierov v sume 500 eur,
b) banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisovòa a zaisovòa v sume 6 000 eur,
c) poboèka zahraniènej banky, správcovská spoloènos, poboèka zahraniènej poisovne a poboèka zahraniènej zaisovne, dôchodková správcovská spoloènos, doplnková dôchodková spoloènos v sume
3 000 eur,
d) eleznice Slovenskej republiky a obchodná spoloènos pod¾a § 2 ods. 15 písm. f) v sume 6 000 eur,
e) audítorská spoloènos zapísaná v zozname pod¾a § 5
ods. 1 a 2 v sume 300 eur.
(4) Roèný príspevok sa platí jednorazovo na úèet úradu, ktorý úrad zverejní na svojom webovom sídle. Roèný príspevok sa uhrádza úradu do troch mesiacov odo
dòa zaèatia úètovného obdobia. Roèný príspevok sa povauje za uhradený dòom jeho pripísania na úèet úradu.
(5) Subjekt verejného záujmu alebo audítorská spoloènos, ktorej úètovné obdobie je kratie ako 12 kalendárnych mesiacov, uhrádza pomernú èas roèného príspevku zaokrúhlenú matematicky na celé eurá.
(6) Nárok na platbu roèného príspevku sa premlèí
uplynutím piatich rokov odo dòa splatnosti roèného
príspevku.
(7) tatutárny audítor a audítorská spoloènos, ktorí
predpokladajú v príslunom roku vykonáva tatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v obchodnej spoloènosti pod¾a § 2 ods. 15 písm. f), sú povinní sa
vopred zaregistrova na úrade do 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka a zaplati roèný registraèný poplatok. Výka roèného registraèného poplatku na kalendárny rok sa ustanovuje takto:
a) 1 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie tatutárneho auditu v jednom a troch subjektoch verejného
záujmu alebo obchodných spoloènostiach pod¾a § 2
ods. 15 písm. f),
b) 5 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie tatutárneho auditu v tyroch alebo piatich subjektoch verejného záujmu alebo obchodných spoloènostiach pod¾a § 2 ods. 15 písm. f),
c) 10 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie tatutárneho auditu v iestich a desiatich subjektoch verejného záujmu alebo obchodných spoloènostiach pod¾a § 2 ods. 15 písm. f),
d) 20 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie tatutárneho auditu v 11 a 15 subjektoch verejného záujmu
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alebo obchodných spoloènostiach pod¾a § 2 ods. 15
písm. f),
e) 35 000 eur, ak sa predpokladá vykonanie tatutárneho auditu vo viac ako 15 subjektoch verejného záujmu alebo obchodných spoloènostiach pod¾a § 2
ods. 15 písm. f).
(8) Podrobnosti o registrácii tatutárnych audítorov
a audítorských spoloèností pod¾a odseku 7 a spôsobe
vyúètovania roèného registraèného poplatku urèí úrad
vo vnútornom predpise.
§ 69
Ak úhrady ustanovené týmto zákonom neboli zaplatené riadne a vèas, je dlník povinný úradu zaplati
úrok z omekania vo výke 0,01 % z dlnej sumy za kadý deò omekania.
SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 70
(1) tatutárni audítori a audítorské spoloènosti
spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na úèely výkonu povolania a poskytovania
uisovacích a súvisiacich audítorských sluieb v súlade s osobitným predpisom.40)
(2) Úrad a komora spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na úèely vedenia
evidencií pod¾a tohto zákona v súlade s osobitným
predpisom.40)
§ 71
(1) Na zamestnancov úradu sa vzahujú ustanovenia
osobitného predpisu.59)
(2) Ministerstvo informuje Európsku komisiu o postavení a pôsobnosti komory a úradu pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu.1)
(3) Do prijatia rozhodnutia Európskej komisie o rovnocennosti systému zabezpeèenia kvality tatutárneho
auditu a doh¾adu v tretích krajinách úrad vyhodnotí
rovnocennos pod¾a § 7 ods. 1 písm. b). Pri hodnotení
môe úrad vychádza z hodnotenia rovnocennosti
iných èlenských tátov.
(4) Úrad oznámi Európskej komisii hodnotenie rovnocennosti systému zabezpeèenia kvality tatutárneho
auditu a doh¾adu v tretích krajinách vrátane pravidiel,
pod¾a ktorých bola rovnocennos uznaná.
(5) Medzinárodné audítorské tandardy je moné
uplatòova do doby, kým Európska komisia neprijme
medzinárodné audítorské tandardy upravujúce rovnakú oblas.
§ 72
(1) Audítori zapísaní v zozname audítorov a audítorské spoloènosti zapísané v zozname audítorských spo-
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loèností, ktoré viedol úrad pod¾a predpisu úèinného do
16. júna 2016, sa povaujú za tatutárnych audítorov
a audítorské spoloènosti pod¾a predpisu úèinného od
17. júna 2016.
(2) Licencia vydaná pod¾a predpisu úèinného do
16. júna 2016 sa povauje za licenciu vydanú pod¾a
predpisu úèinného od 17. júna 2016.
(3) Asistenti audítora zapísaní v zozname asistentov
audítora, ktorý viedla Slovenská komora audítorov
pod¾a predpisu úèinného do 16. júna 2016, sa povaujú za asistentov tatutárneho audítora pod¾a predpisu
úèinného od 17. júna 2016.
(4) Rozsah odbornej praxe asistenta audítora pod¾a
predpisu úèinného do 16. júna 2016 sa zapoèíta do rozsahu praktickej odbornej prípravy asistenta tatutárneho audítora pod¾a § 3 ods. 2.
(5) kolite¾ pod¾a predpisu úèinného do 16. júna
2016 sa povauje za kolite¾a pod¾a predpisu úèinného
od 17. júna 2016.
(6) Poèet hodín vzdelávania audítorov a asistentov
audítora vykonávaného Slovenskou komorou audítorov pod¾a predpisu úèinného do 16. júna 2016 sa zapoèítava do rozsahu sústavného vzdelávania tatutárnych audítorov a asistentov tatutárneho audítora
pod¾a predpisu úèinného od 17. júna 2016.
(7) Úètovná jednotka, ktorá je subjektom verejného
záujmu pod¾a predpisu úèinného do 16. júna 2016, sa
povauje za subjekt verejného záujmu pod¾a predpisu
úèinného od 17. júna 2016, ak je uvedená v § 2 ods. 16.
(8) Úètovná jednotka pod¾a § 2 ods. 16 písm. n) sa
stáva subjektom verejného záujmu od úètovného obdobia, ktoré zaèína po 17. júni 2016, ak splnila podmienky ustanovené v § 2 ods. 16 písm. n) za najmenej dve po
sebe idúce predchádzajúce úètovné obdobia.
(9) Slovenská komora audítorov pod¾a predpisu
úèinného do 16. júna 2016 sa povauje za komoru pod¾a predpisu úèinného od 17. júna 2016.
(10) Úrad pre doh¾ad nad výkonom auditu pod¾a predpisu úèinného do 16. júna 2016 sa povauje za úrad
pod¾a predpisu úèinného od 17. júna 2016.
(11) Doh¾ady zaèaté pred 17. júnom 2016 sa dokonèia
pod¾a predpisu úèinného do 16. júna 2016.
(12) Previerky zabezpeèenia kvality auditu zaèaté pred
17. júnom 2016 sa dokonèia pod¾a predpisu úèinného
do 16. júna 2016.
(13) Sankèné konania zaèaté úradom a disciplinárne
konania zaèaté Slovenskou komorou audítorov pred
17. júnom 2016 dokonèia úrad a komora pod¾a predpisu úèinného do 16. júna 2016.
(14) Úspene vykonané èiastkové skúky pod¾a predpisu úèinného do 16. júna 2016 sa povaujú za èiastkové skúky vykonané pod¾a predpisu úèinného od
17. júna 2016.
(15) Audit, ktorý sa zaèal vykonáva pred 17. júnom
2016, sa dokonèí pod¾a predpisu úèinného do 16. júna
2016. Audit v subjekte verejného záujmu, ktorý sa za65

) § 3 a 8 a § 10 a 16 zákona è. 136/2010 Z. z.
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èal vykonáva pred 17. júnom 2016, sa dokonèí pod¾a
predpisu úèinného do 16. júna 2016.
(16) Lehota pod¾a § 33 ods. 4 ustanovená pre audítora a k¾úèového audítorského partnera, ktorý bol menovaný pred 17. júnom 2016, sa zapoèítava odo dòa jeho
vymenovania.
(17) Ustanovenie § 43 ods. 2 sa vzahuje aj na èlenov
orgánov komory audítorov zvolených pod¾a predpisu
úèinného do 16. júna 2016.
(18) Ustanovenie § 57 ods. 4 sa vzahuje aj na èlenov
orgánov úradu vymenovaných pod¾a predpisu úèinného do 16. júna 2016 okrem tatutárnych audítorov vymenovaných za èlenov rady, výboru pre zabezpeèenie
kvality alebo výboru pre preetrovanie a sankcie, ktorým zaniká èlenstvo 17. júna 2016; to neplatí pre tatutárnych audítorov, ktorí sú nepraktizujúcimi osobami.
(19) Ustanovenie § 59 ods. 4 sa vzahuje aj na generálneho riadite¾a vymenovaného pod¾a predpisu úèinného do 16. júna 2016.
(20) Komora vyhotoví zoznam kolite¾ov, ktorí spåòajú podmienky pod¾a § 3 ods. 4, do 30. júna 2016.
(21) Ak sa v doterajích právnych predpisoch v súvislosti s overovaním úètovnej závierky alebo v súvislosti
s overovaním súladu úètovnej závierky s výroènou
správou pouíva pojem audit vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým tatutárny audit v príslunom gramatickom tvare.
(22) Ak sa v doterajích právnych predpisoch v súvislosti s overovaním úètovnej závierky alebo v súvislosti
s overovaním súladu úètovnej závierky s výroènou
správou pouíva pre fyzickú osobu pojem audítor vo
vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým tatutárny audítor v príslunom gramatickom tvare okrem
pojmov správa audítora a výrok audítora.
(23) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva pojem overovanie súladu úètovnej závierky s výroènou správou vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým overovanie výroènej správy v príslunom
gramatickom tvare.
(24) Na obchodnú spoloènos pod¾a § 2 ods. 15
písm. f) sa vzahuje tento zákon od úètovného obdobia,
ktoré sa zaèína po 17. júni 2016, ak splnila podmienky
ustanovené v § 2 ods. 15 písm. f) za najmenej dve po
sebe idúce predchádzajúce úètovné obdobia.
§ 73
Na výkon èinnosti tatutárneho audítora, postup podávania iadostí o zápis do zoznamu tatutárnych audítorov a rozhodovanie o zápise do zoznamu tatutárnych audítorov pod¾a predpisu úèinného od 17. júna
2016 sa pouijú ustanovenia veobecného predpisu
o poskytovaní sluieb,65) ak tento zákon v prvej a tretej èasti neustanovuje inak.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 26a sa vypúa.

§ 74
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.

5. V § 22 ods. 11 sa za slová priestoru a vkladajú
slová oslobodenie pod¾a odseku 10 sa nevzahuje.
6. V § 38 ods. 1 sa vypúa písmeno f).

§ 75
Zruuje sa zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 504/2009 Z. z.,
zákona è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 540/2007 Z. z., zákona
è. 621/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 61/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 504/2009 Z. z., zákona è. 486/2010 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z, zákona è. 463/2013 Z. z., zákona
è. 333/2014 Z. z. a zákona è. 130/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 10 prvá veta znie: Úètovné jednotky
pod¾a odseku 5 sa zatriedia do ve¾kostnej skupiny na
základe splnenia podmienok pod¾a odsekov 6 a 8 k prvému dòu úètovného obdobia, prièom sa posudzuje
splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne
predchádzajúce úètovné obdobia..
2. V § 18 odsek 6 znie:
(6) Úètovné jednotky pod¾a § 2 ods. 8 a 14 uvedú
v poznámkach aj vymedzenie a sumu vzniknutých nákladov voèi tatutárnemu audítorovi alebo audítorskej
spoloènosti22c) (ïalej len audítor) za úètovné obdobie
v èlenení na náklady za
a) overenie úètovnej závierky,
b) uisovacie audítorské sluby s výnimkou overenia
úètovnej závierky,
c) daòové poradenstvo,
d) ostatné neaudítorské sluby..

Doterajie písmená g) a o) sa oznaèujú ako písmená f) a n).
7. V § 38 ods. 2 písm. a) sa slovo o) nahrádza slovom n).
8. V § 38 ods. 2 písm. b) sa slovo g) nahrádza slovom f).
9. V § 38 ods. 2 písm. c) sa slová i) a n) nahrádzajú
slovami h) a m).
10. V § 38 ods. 2 písm. d) sa slovo h) nahrádza slovom g).
11. Za § 39m sa vkladajú § 39n a 39o, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 39n
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
(1) Úètovná jednotka, ktorá má úètovné obdobie hospodársky rok, postupuje pod¾a § 2 ods. 10 v znení úèinnom od 1. januára 2016 prvýkrát v hospodárskom
roku, ktorý sa zaèína v priebehu roka 2016.
(2) Materská úètovná jednotka, ktorá má úètovné obdobie kalendárny rok, postupuje pod¾a § 22 ods. 11
v znení úèinnom od 1. januára 2016 pri zostavovaní
konsolidovanej úètovnej závierky za úètovné obdobie,
ktoré sa konèí 31. decembra 2016.
(3) Materská úètovná jednotka, ktorá má úètovné obdobie hospodársky rok, postupuje pod¾a § 22 ods. 11
v znení úèinnom od 1. januára 2016 pri zostavovaní
konsolidovanej úètovnej závierky za úètovné obdobie,
ktoré sa konèí v priebehu roka 2017.
§ 39o
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 17. júna 2016

Poznámka pod èiarou k odkazu 22c znie:

22c) § 2 zákona è. 423/2015 Z. z. o tatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov..

3. V § 19 ods. 2 sa nad slová výbor pre audit umiestòuje odkaz 24aaa.

Na konania pod¾a § 38 ods. 1 písm. f) zaèaté pred
17. júnom 2016 sa vzahuje predpis úèinný do 16. júna
2016..
Èl. III

Poznámky pod èiarou k odkazom 24aaa a 24a znejú:

24aaa) § 34 zákona è. 423/2015 Z. z.
24a
) § 19 zákona è. 423/2015 Z. z..

4. § 19a sa vypúa.
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem èl. I a èl. II bodov 3 a 4, 6 a 10 a § 39o v bode 11,
ktoré nadobúdajú úèinnos 17. júna 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 423/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZAVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o tatutárnom audite roèných úètovných závierok a konsolidovaných úètovných závierok, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 78/660/EHS
a 83/349/EHS a ktorou sa zruuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2008/30/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013) a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2014/56/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o roèných úètovných závierkach, konsolidovaných úètovných závierkach a súvisiacich správach urèitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zruujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ
L 182, 29. 6. 2013) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014 (Ú. v. EÚ
L 330, 15. 11. 2014) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014 (Ú. v. EÚ
L 334, 21. 11. 2014).

