
B. Osobitná časť  

 

K čl. I 

K bodom 1 až 4  (§ 19) 

 

Predmetom úpravy v § 19 je úprava podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť 

nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú 

závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Na jednej strane v záujme  

odstránenia administratívnej záťaže, ale na druhej strane vzhľadom na celospoločenský význam 

auditu, pristúpilo sa k zvýšeniu veľkostných podmienok o 100 % súčasných rozhodujúcich 

podmienok, ktorými sú celkový majetok a čistý obrat účtovnej jednotky.  Veľkostné podmienky 

sú navrhnuté na základe zhodnotenia veľkosti ekonomiky a jej rastu a  potrieb spoločnosti,  

vrátane štátu. 

 Predmetom overenia audítorom je výkaz vybraných údajov z riadnej individuálnej 

účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorý je zostavený 

k auditovanej  účtovnej závierke podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 

(IAS/IFRS). Výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky je podkladom na spracovanie 

finančných informácií z Registra účtovných závierok. Prijatím tejto povinnosti budú auditované 

všetky dokumenty predkladané do Registra účtovných závierok, ktoré nadväzujú na auditovanú 

účtovnú závierku, a to  okrem vybraných údajov z účtovnej závierky tých účtovných jednotiek, 

ktoré podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spadajú pod dohľad Národnej banky 

Slovenska. 

 

K bodu 5 (§ 20 ods. 13) 

V predmetnom ustanovení § 20 ods. 13 sa odstraňuje identifikovaný goldplating pri 

transpozícii čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. 

októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných 

informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami. Prijíma sa 

minimalistická povinnosť predkladania nefinančných informácií vo výročnej správe, ktoré sa 

týkajú opisu politiky rozmanitosti. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré 

emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto 

účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom 

systéme. Podľa súčasnej právnej úpravy museli predmetné nefinančné informácie uvádzať vo 

výročnej správe všetky veľké účtovné jednotky, ktoré emitovali aj iné cenné papiere ako akcie. 

 

K bodu 6 

Ide o legislatívno technickú úpravu v nadväznosti na Legislatívne pravidlá vlády SR. 

 

K bodu 7 (§ 39r a  39s) 

Oslobodenie od zverejňovania nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti sa 

prvýkrát umožňuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace 

k 31.decembru 2019.  

Splnenie nových podmienok na povinnosť overenia účtovných závierok štatutárnym 

audítorom alebo audítorskou spoločnosťou sa prvýkrát bude aplikovať za účtovné obdobie, 

ktoré sa začína 1. januára 2020. Týmto nebude zasahované do prebiehajúceho auditu za rok 

2019. 

 

 

 



K čl. II 

Navrhuje sa delená účinnosť zákona, a to na 31. decembra 2019, okrem novelizačných 

bodov 1 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. Účinnosť 31. decembru 2019 sa 

vzťahuje na uvádzanie vybraných nefinančných informácií vo výročnej správe. Oslobodenie od 

uvádzania vybraných nefinančných informácií sa umožňuje už vo výročnej správe za rok 2019, 

ktorá sa vypracúva v priebehu roka 2020. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa navrhuje úprava 

povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom. 

 

 

 


