
Sumárny rozpočet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu na rok 2020 schválený 

Dozorným výborom dňa 25. 10. 2019 

 

 

 

Schválený rozpočet nákladov a výnosov na rok 2020 vychádza z potreby zabezpečenia 

činnosti Úradu vyplývajúcich zo zákona č. 423/2015 Z. z. a z Nariadenia. 

 

Ročný plán činnosti  Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „Úrad“) na rok 2020 

zahŕňa úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom  audite a o zmene 

a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 423/2015 Z. z.“) a z  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 

16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov 

verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (ďalej len „Nariadenie“). Ide 

najmä o nasledovné úlohy: 

 

1. Zabezpečenie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania a následné  vydanie 

certifikátov a licencií. 

 

2. Vedenie zoznamu všetkých štatutárnych audítorov a audítorských spoločností a vedenie 

registra štatutárnych audítorov a audítorských spoločností vykonávajúcich štatutárny audit 

v subjektoch verejného záujmu a v obchodných spoločnostiach podľa ustanovenia § 2 ods. 

15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. (ďalej len „obchodné spoločnosti“). 

 

3. Vedenie zoznamu auditovaných subjektov za predchádzajúce účtovné obdobie, a to podľa 

druhu účtovných jednotiek.  

 

4. Vypracovanie  ročného plánu dohľadov,  vykonávanie dohľadov podľa ročného plánu 

a vykonávanie mimoriadnych dohľadov.  

 

5. Vypracovanie ročného plánu previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu (ďalej len 

„previerka“) a výkon previerok podľa ročného plánu. 

 

6. Kontrola a vyhodnotenie plnenia povinností štatutárnych audítorov  a audítorských 

spoločností stanovených zákonom č. 423/2015 Z. z. a Nariadením. 

 

7. Aktualizácia   zoznamu   subjektov  verejného  záujmu  v   štruktúre  stanovenej   zákonom  

    č. 423/2015 Z. z., zoznamu obchodných  spoločností a  kontrola  úhrad  ročného  príspevku       

    v zmysle § 68 zákona č. 423/2015 Z. z. 

 

8. Spolupráca so Slovenskou komorou audítorov vo vybraných oblastiach. 

 

9. Spolupráca pri rozvoji audítorskej profesie so štátmi Európskej únie. 

 

10. Účasť vo Výbore európskych orgánov pre dohľad nad výkonom auditu - CEAOB, výmena 

skúseností z oblasti metodiky a výkonu dohľadu. 

 

11. Účasť v Medzinárodnom fóre nezávislých regulátorov auditu – IFIAR. 

 

12. Spolupráca s úradmi pre dohľad z ostatných tretích krajín. 



  

 

ROZPOČET  VÝNOSOV A NÁKLADOV NA ROK 2020 

Výnosy 

Názov Zákon č. 423/2015 Z. z. Rozpočet 2020 (EUR) 

Príspevok zo štátneho rozpočtu ( § 68 ods. 1, písm. a) 268 000 

Ročné príspevky  ( § 68 ods. 1, písm. b) 822 600 

Ročný registračný poplatok ( § 68 ods. 1, písm. c) 266 000 

Výnosy z pokút ( § 68 ods. 1, písm. d) - 

Náhrady za trovy konania ( § 68 ods. 1, písm. e) - 

Úrok z omeškania ( § 68 ods. 1, písm. f) - 

Poplatky za skúšky a preskúšanie ( § 68 ods. 1, písm. g) 30 000 

Poplatky za úkony na Úrade ( § 68 ods. 1, písm. h) 12 000 

Iné (kurzové zisky, úroky)  - 

VÝNOSY SPOLU  1 398 600 

Zdroje z predchádzajúcich období ( § 67 ods. 4) 1 288 178 

SPOLU ZDROJE  2 686 778 

 

Náklady 

Názov Rozpočet 2020 (EUR) 

Mzdové náklady 825 000 

Zákonné sociálne a zdravotné  poistenie 277 000 

Zákonné sociálne náklady - ostatné 12 000 

Tovary a služby z toho: 330 000 

Spotreba materiálu 50 000 

Opravy a udržovanie 6 000 

Cestovné 40 000 

Náklady na reprezentáciu 10 000 

Ostatné služby (nájomné, správa siete, telefonovanie, 

kopírovanie, cestovné na faktúru, softvér, právne a iné 

služby) 

200 000 

Ostatné dane a poplatky 2 000 

Iné ostatné náklady 6 000 

Tvorba sociálneho fondu 3 900 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 12 100 

Medzisúčet (väzba na rozpočet výdavkov - okrem 

kapitálových) 
1 444 000 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 50 000 

NÁKLADY SPOLU 1 494 000 

 

 



 

ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2020 (V METODIKE ESA 2010)   

 

Príjmy a výdavky 

Rozpočtová 

klasifikácia 
Príjmy Rozpočet 2020 (EUR) 

  PRÍJMY SPOLU 2 887 775 

200 ▪ nedaňové príjmy, z toho: 1 130 600 

220 administratívne a iné poplatky  308 000 

290 ostatné nedaňové príjmy - ročné príspevky  822 600 

300 ▪ granty a transfery (zo štátneho rozpočtu) 268 000 

400 

▪ príjmové finančné operácie ( 453 Prevod 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov) 
1 489 175   

Rozpočtová  

klasifikácia 
Výdavky Rozpočet 2020 (EUR) 

  VÝDAVKY SPOLU 1 462 600 

600 ▪ bežné výdavky, z toho: 1 444 000 

610 mzdy  825 000 

620 odvody 289 000 

630 tovary a služby 330 000 

700 ▪ kapitálové výdavky 18 600 

  Celkový prebytok/schodok 1 425 175 

    - vylúčenie finančných operácií  - 1489 175 

400, 500 ▪   vylúčenie príjmových finančných operácií  - 1 489 175 

 Medziročná zmena stavu pohľadávok 0 

  Medziročná zmena stavu záväzkov 0 

  Prebytok / schodok úradu   (ESA 2010) -64 000 

 


