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

2016 zahŕňa úlohy, ktoré sú v súlade so Štatútom Úradu a s plnením činností vyplývajúcich zo 

zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene 

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

„zákon č. 540/2007 Z. z.):  

 

 

1. Zabezpečenie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania. 

 

2. Zabezpečenie vydania certifikátov a licencií. 

 

3. Vedenie zoznamu audítorov a audítorských spoločností. 

 

4. Evidencia hlásení audítorov a audítorských spoločností o výkone auditu. 

 

5. Vypracovanie ročného plánu dohľadov.  

 

6. Realizácia schváleného plánu dohľadov a mimoriadnych dohľadov. 

 

7. Tvorba a aktualizácia metodiky pre výkon dohľadu nad auditom. 

 

8. Kontrola a vyhodnotenie plnenia povinností audítorov  a audítorských spoločností 

stanovených zákonom č. 540/2007 Z. z. 

 

9. Aktualizácia zoznamu subjektov verejného záujmu v štruktúre  stanovenej zákonom č. 

540/2007 Z. z. a  kontrola úhrad ročného príspevku v zmysle § 64 zákona č. 540/2007 

Z. z. 

 

10. Implementácia legislatívnych zmien vyplývajúcich z legislatívnych iniciatív Európskej 

komisie v oblasti auditu a účtovníctva a aktívna účasť na tvorbe slovenskej legislatívy 

v oblasti auditu a účtovníctva. 

 

11. Spolupráca pri rozvoji audítorskej profesie so štátmi Európskej únie a aplikácie 

globálnych vývojových trendov do profesie. 

 

12. Účasť v pracovných skupinách EGAOB, EAIG, IFIAR a výmena skúseností z oblasti 

výkonu dohľadu, riešenie rizík dohľadov a ich praktická aplikácia. 

 

13. Rozvoj spolupráce s dohľadmi tretích krajín pre výmenu informácií a skúseností 

z oblasti dohľadov kvality auditu. 

 

14. Zabezpečenie zverejnenia prekladov medzinárodných audítorských štandardov. 

 

15. Zabezpečenie zverejnenia prekladov medzinárodných účtovných štandardov. 
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V súvislosti s implementáciou legislatívnych zmien vyplývajúcich z legislatívnych iniciatív 

Európskej komisie v oblasti auditu a účtovníctva je pripravený vládny návrh zákona -  „Zákon 

č. 1725 z 2015  o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „ nový zákon o štatutárnom audite“), 

ktorý je v schvaľovacom konaní vo štvrtom štvrťroku 2015 v Národnej rade Slovenskej 

republiky. Tento zákon má  nadobudnúť účinnosť v roku 2016, pričom ustanovenia týkajúce sa 

dohľadu nad výkonom auditu v subjektoch verejného záujmu nadobudnú účinnosť  17. júna 

2016. 

V zmysle § 75 vládneho návrhu zákona sa  zrušuje sa zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, 

audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 

136/2010 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. 

Nový zákon o štatutárnom audite upravuje v § 68 príjmy úradu: 

Úplné znenie  § 68 : 

(1) Príjmami úradu sú 

a) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok, 

b) ročné príspevky, 

c) ročný registračný poplatok, 

d) pokuty,  

e) náhrady za trovy konania, 

f) úrok z omeškania, 

g) poplatky za skúšky a preskúšanie, 

h) poplatky za úkony na úrade. 

(2) Úrad je zapojený na štátny rozpočet príspevkom podľa odseku 1 písm. a) 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. V príslušnom rozpočtovom roku sa 

príspevok podľa odseku 1 písm. a) čerpá nezávisle od čerpania príjmov podľa odseku 1 písm. 

b) až h). 

(3) Ročný príspevok podľa odseku 1 písm. b) platia Národná banka Slovenska, subjekty 

verejného záujmu a audítorské spoločnosti takto: 

a) Národná banka Slovenska v sume 1000 eur, 

b) Burza cenných papierov v sume 500 eur, 

c) banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa a zaisťovňa v 

sume 6000 eur, 

d) pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej 

poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť, 

doplnková dôchodková spoločnosť v sume 3000 eur, 

e) Železnice Slovenskej republiky a obchodná spoločnosť uvedená v  § 2 ods. 16 písm. 

o)  v sume 6000 eur, 

f) audítorská spoločnosť zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 1 a 2 v sume 300 eur. 
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(4) Ročný príspevok sa platí jednorazovo na účet úradu, ktorý úrad zverejní na svojom 

webovom sídle. Ročný príspevok sa uhrádza úradu do troch mesiacov odo dňa začatia 

účtovného obdobia. Ročný príspevok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na účet 

úradu. 

(5) Subjekt verejného záujmu alebo audítorská spoločnosť, ktorej účtovné obdobie je 

kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, uhrádza pomernú časť ročného príspevku zaokrúhlenú 

matematicky na celé eurá. 

(6) Nárok na platbu ročného príspevku sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa 

splatnosti ročného príspevku. 

(7) Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí predpokladajú v príslušnom roku 

vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu, sú povinní sa vopred zaregistrovať na 

úrade do 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka a zaplatiť ročný registračný 

poplatok. Výška ročného registračného poplatku na kalendárny rok sa ustanovuje takto: 

a) 1000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu v jednom až troch 

subjektoch verejného záujmu, 

b) 5000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu v štyroch alebo  piatich 

subjektoch verejného záujmu, 

c) 10000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu v šiestich až desiatich 

subjektoch verejného záujmu, 

d) 20000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu v 11 až 15 subjektoch 

verejného záujmu, 

e) 35000 eur, ak sa predpokladá vykonanie štatutárneho auditu vo viac ako 15 

subjektoch verejného záujmu. 

(8) Podrobnosti o registrácií štatutárnych audítorov a audítorských spoločností podľa 

odseku 7 a spôsobe vyúčtovania ročného registračného poplatku určí úrad vo vnútornom 

predpise. 

Úrad z dôvodu zabezpečenia úloh vyplývajúcich z nového zákona bude v priebehu roku 2016 

rozširovať svoju činnosť, z čoho vyplynie potreba navýšenia počtu zamestnancov (o cca 12) 

a následne s tým spojené zvýšenie nákladov a výdavkov, ktoré budú pokryté zvýšenými 

príjmami z príspevkov v zmysle § 68 nového zákona.   

Úrad pre rok 2016 vyhotovil  rozpočet na rok 2016: 

 

 Rozpočet nákladov  a výnosov na rok 2016 – v zmysle nového zákona o 

štatutárnom  audite :  

A. NAVRHOVANÝ ROZPOČET  NÁKLADOV A VÝNOSOV ÚRADU NA ROK 

2016, 

  

 Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 – v zmysle nového zákona o 

štatutárnom  audite: 

B. NAVRHOVANÝ ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV ÚRADU NA ROK 2016. 
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A.  NAVRHOVANÝ ROZPOČET  NÁKLADOV A VÝNOSOV ÚRADU  NA ROK 2016 

 

Navrhovaný rozpočet nákladov a výnosov na rok 2016 zohľadňuje vplyv opatrení Smernice 

a Nariadenia, ktoré boli v Európskej komisii prijaté v priebehu roka 2014 a sú zapracované do 

nového zákona o štatutárnom audite.  

 

1. Navrhovaný rozpočet nákladov 

 

Navrhovaný rozpočet nákladov na rok 2016 v celkovej výške nákladov predpokladá  

v porovnaním s rozpočtom na rok 2015 navýšenie nákladov o 385 tis. EUR. Toto navýšenie 

súvisí s pripravovaným vytvorením nákladov na pracovné miesta a s aktivitami vyplývajúcimi 

z novej legislatívy. 

 

Navýšenie rozpočtu nastalo v porovnaní s rozpočtom 2015 v položkách: 

 521 Mzdové náklady – navýšenie o 240 tis. EUR (prijatie 12 nových zamestnancov 

v roku 2016)  

 524 Zákonné sociálne a zdravotné  poistenie  - navýšenie o 80 tis. EUR,             

 501 Spotreba materiálu – navýšenie o 9 tis. EUR,  

 512 Cestovné – navýšenie o 25 tis. EUR,  

 518 Ostatné služby (právne) - navýšenie o 6 tis. EUR,  

 551 Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - navýšenie o 10 tis. EUR, 

(súvisí s nákladmi na jedno pracovné miesto) 

 5xx – Tvorba rezerv na mimoriadne dohľady - navýšenie o 15 tis.  EUR 
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Rozpočet nákladov Úradu: (v tis. EUR) 

    Rozpočet          

2015 

Pôvodný1 

rozpočet       

2016 

Navrhovaný 
rozpočet 

2016 
Číslo  

účtu 
NÁKLADY 

521 Mzdové náklady                        420 420 660 

524 Zákonné sociálne a zdravotné  poistenie                 
140 140 220   

527 Zákonné sociálne náklady 10 10 10 

 Tovary a služby z toho: 210 210 250 

501 Spotreba materiálu                     11 15 20 

511 Opravy a udržovanie 5 5 5 

512 Cestovné                                    35 35 60 

513 Náklady na reprezentáciu 4 4 4 

518 Ostatné služby                            140 136 146 

538 Ostatné dane a poplatky 2 2 2 

543 Odpísanie pohľadávky 0 0 0 

545 Kurzové straty 0 0 0 

548 Manká a škody 0 0 0 

549 Iné ostatné náklady 2 2 2 

   556  Tvorba fondov (Sociálny fond)   2 2 2 

   562 
Poskytnuté príspevky iným účtovným      

jednotkám (IFIAR členský príspevok) 9 9 9  

 
Medzisúčet (väzba na rozpočet výdavkov 

2016) 780 780 1 140 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku                                
25 28 35     

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 
5 5  5    

5xx 
Tvorba a zúčtovanie rezerv –  mimoriadne 

dohľady                               30 37 45  

  NÁKLADY SPOLU      840 850 1 225  
 1) podľa MF SR 

 

1.1 Mzdy a platy 

Mzdy a platy sú rozpočtované  na rok 2016 v sume 660  tis. EUR, t. j. o 240 tis. EUR viac ako 

v roku 2015. Táto suma zohľadňuje ďalšie mzdové náklady súvisiace s novými úlohami, ktoré  

vyplynú pre Úrad po implementácii novej európskej legislatívy a nadobudnutí účinnosti nového 

návrhu zákona o audítoroch.  

 

1.2 Odvody 

Odvody sú rozpočtované na rok 2016 v sume 220 tis. EUR, t. j. o 80 tis. EUR viac ako v roku 

2015 po zohľadnení vyššie uvedených skutočností a nárastu zamestnancov Úradu.  

 

1.3 Tovary a služby 

Tovary a služby sú rozpočtované na rok 2016 v sume 250  tis. EUR, t. j. o 40 tis. EUR viac ako 

v roku 2015. Úpravy nastali hlavne v položkách spotreba materiálu, cestovné a ostatné služby 

v súvislosti s implementáciou novej európskej  a slovenskej legislatívy. 
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2. Navrhovaný rozpočet výnosov  

V návrhu rozpočtu výnosov 2016 v porovnaní s  rozpočtom výnosov na rok 2015 dochádza 

k navýšeniu o 8 tis. EUR, tak ako je to v nižšie uvedenej tabuľke. Výnosy sú rozpočtované vo 

výške 788 tis. EUR.  Skutočný zostatok zdrojov z predchádzajúcich období predstavuje sumu 

576 tis. EUR. Celkové zdroje sú rozpočtované v sume 1 364 tis. EUR. 

 

Návrh rozpočtu výnosov Úradu: (v tis. EUR) 

Číslo 

účtu 
VÝNOSY Poznámka 

Rozpočet 

2015 

Pôvodný1 

rozpočet       

2016 

Navrhovaný 
rozpočet 

2016 

691 Príspevok zo štátneho rozpočtu 2.1 268 268 268 

662 
Ročné príspevky subjektov 

verejného záujmu 
2.2 460 465 465 

648/AE 
Poplatky za skúšky a 

preskúšanie 
2.3 37 37 37 

648/AE Poplatky za úkony na Úrade 2.4 15 18 18 

642/AE Výnosy z pokút 2.5 0 0 0 

642/AE Náhrady za trovy konania 2.6 0 0 0 

642/AE Úrok z omeškania 2.7 0 0 0 

644,645,

649 
Iné (kurzové zisky, úroky) 

  
0 0 0 

  VÝNOSY SPOLU   780 788 788 

  
Zdroje z predchádzajúcich 

období 
2.8 498 576 576 

  SPOLU ZDROJE   1 278 1 364 1 364 
1) podľa MF SR 

 
 

Podľa nového zákona o štatutárnom audite sa výnosy roku 2016 nezmenia, ale vzniknú príjmy, 

ktoré budú tvoriť výnosy v roku 2017 vo forme nových položiek :  

-  ročný registračný poplatok (§ 68 ods.7) vo výške 1 000 EUR pre audítorov (fyzické osoby), 

ktorí predpokladajú v danom roku vykonávať audit v SVZ,  

- ročný registračný poplatok (§ 68 ods.7, písm. a až e) pre audítorské spoločnosti, ktoré  

predpokladajú v danom roku vykonávať audit v SVZ. 

Podľa návrhu zákona, aj keď audity v SVZ budú realizované až v roku 2017, audítori 

a audítorské spoločnosti sú povinné uhradiť registračný poplatok do 31.12.2016. 

  

2.1. Príspevok zo štátneho rozpočtu 

 

Príspevok zo štátneho rozpočtu v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 540/2007 

Z. z. je rozpočtovaný vo výške 268 000 EUR, na základe rozpočtu na rok 2016 v zmysle listu 

MF SR číslo MF/011931/2015-431. Aj po aplikácii smerníc EÚ a nového zákona o štatutárnom 

audite sa výška príspevku zo štátneho rozpočtu nemení. 

  

Z príspevku zo štátneho rozpočtu sú financované náklady za dohľady (hlavne mzdové). 

Z vlastných zdrojov sú financované všetky ostatné náklady Úradu. Zdroje z predchádzajúcich 

období sú zapojené do financovania vo výške stanovenej zákonom. 
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2.2. Ročné príspevky subjektov verejného záujmu 

 

Ročné príspevky, v zmysle § 64  platia zákonom určené subjekty verejného záujmu, ktoré sú 

definované v  § 2 ods. 14 zákona č. 540/2007 Z. z. Rozpočet príspevkov subjektov  verejného 

záujmu je rozpočtovaný na rok 2016 v celkovej sume 465 tis. EUR, čo je v porovnaní s rokom 

2015 viac o 5 tis. EUR, t. j.  nárast o  1 %.   

 
Rozpočet príspevkov subjektov verejného záujmu : (v EUR) 

P.č. Subjekty verejného záujmu Rozpočet 2015 
Pôvodný1 

rozpočet       

2016 

Navrhovaný 
rozpočet 

2016 

1. Národná banka 1 300 1 300 1 300 

2. Banky spolu 78 000 73 000 73 000 

3. Pobočky zahraničných bánk 10 600 23 000 23 000 

4. Exportno-importná banka 6 600 6 600 6 600 

5. Správcovské spoločnosti  1 100 1 300 1 300 

6. 
Pobočky zahraničných správcovských 

spoločností 
1 300 660 660 

7. Poisťovne spolu 30 600 31 000 31 000 

8. 
Dôchodkové správcovské spoločnosti a 

doplnkové dôchodkové spoločnosti 
12 300 12 000 12 000 

9. Burza cenných papierov 660 660 660 

10. Centrálny depozitár cenných papierov 660 660 660 

11. Železnice SR 6 600 6 600 6 600 

12. Obchodné spoločnosti 310 830 309 140 309 140 

13. Obchodníci s cennými papiermi 750 380 380 

  Spolu 460 000 465 000 465 000 

    1) podľa MF SR 

 

 

Základom pre zostavenie rozpočtu príspevkov subjektov verejného záujmu na rok 2016 

bola: 

- Aktualizácia zoznamu a počtu subjektov verejného záujmu podľa kategórií SVZ v 

zmysle platného zákona č.540/2007 Z. z. 

- Príloha č.2 k platnému zákonu č. 540/2007 Z. z. 

- Výška prijatých úhrad ročných príspevkov subjektov verejného záujmu  v roku 2015 

ku dňu zostavenia rozpočtu na rok 2016 (28.9.2015). 

 

Po prijatí nového zákona, v zmysle  § 68 ods. 3, písm. f) budú platiť nový ročný príspevok 

v sume 300 EUR audítorské spoločnosti zapísané v zozname vedenom Úradom. Tento 

príspevok budú uhrádzať Úradu do troch mesiacov odo dňa začatia účtovného obdobia, po 

prvýkrát do 31. 3. 2017 a bude príjmom a výnosom roku 2017. 
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2.3. Poplatky za skúšky a preskúšanie   

 

Poplatky za skúšky a preskúšanie (v tis. EUR) 

Poplatky za skúšky a preskúšanie 
Rozpočet 

2015 

Pôvodný1 

rozpočet       

2016 

Navrhovaný 
rozpočet 

2016 

Poplatky za audítorskú skúšku a skúšku spôsobilosti 37 37 37 

 1) podľa MF SR 

 

Poplatky za skúšky a preskúšanie sú v roku 2016 rozpočtované v sume 37 tis. EUR, rovnako 

ako boli rozpočtované aj v roku 2015. 

 

V poplatkoch za vykonanie audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti sú zahrnuté poplatky: 
 

 od uchádzačov, ktorí sa prihlásia v roku 2016 prvýkrát na audítorskú skúšku alebo na 

skúšku spôsobilosti  a 

 od uchádzačov, ktorí sa prihlásia v roku 2016 opakovane na čiastkovú audítorskú 

skúšku alebo čiastkovú skúšku spôsobilosti. 

 

 

Počet schválených uchádzačov na audítorskú skúšku v roku 2015 vzrástol oproti roku 2014 

o 11 uchádzačov, t. j. o 18 % . Priemerný počet zúčastnených uchádzačov je však od roku 2008 

vyvážený, každoročne sa skúšok zúčastní v priemere 65 uchádzačov. Z toho je možné 

predpokladať, že sa v roku 2016  prihlási asi 35 nových uchádzačov a zvyšok (30) budú 

uchádzači prihlásení opakovane na čiastkovú audítorskú skúšku. Skúšky spôsobilosti sa v roku 

2015 nezúčastnil ani jeden uchádzač. Počet zúčastnených uchádzačov o skúšku spôsobilosti v 

rokoch 2009-2014 bol v priemere - dvaja uchádzači. V roku 2016 je možné predpokladať účasť 

1-2 uchádzačov na skúšku spôsobilosti. 
 

2.4. Poplatky za úkony na Úrade   

 

Poplatky za úkony na Úrade  (v tis. EUR) 

Poplatky za úkony na Úrade 
Rozpočet 

2015 

Pôvodný1 

rozpočet       

2016 

Navrhovaný 
rozpočet 

2016 

 
Vydanie licencie a zápis do zoznamu audítorov 

a audítorských. spoločností 
11,5 14,5 14,5 

 
Opätovné vydanie licencie pre audítorov a audítorské 

spoločnosti 
3,5 3,5 3,5 

Spolu 15 18 18 

  1) podľa MF SR 

 

Poplatky za úkony na Úrade sú rozpočtované v roku 2016 v sume 18 tis. EUR, t. j. sú oproti 

roku 2015 navýšené o 3 tis. EUR, t. j. o 20 %.  

Vychádzalo sa pritom z výšky poplatkov za úkon zápisu do zoznamu audítorov a audítorských 

spoločnosti nasledovne: 

a)  zápis do zoznamu audítorov                                  165 EUR 

b)  zápis do zoznamu audítorských spoločností       1 000 EUR. 
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2.5 Výnosy z pokút 

 

V zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 540/2007 Z. z. sú výnosy z pokút súčasťou 

príjmov Úradu. Vzhľadom na zásadu opatrnosti Úrad nerozpočtoval výnosy v tejto položke. 

 

2.6 Náhrady za trovy konania 

 

V zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 540/2007 Z. z. sú náhrady za trovy konania 

súčasťou príjmov Úradu. Vzhľadom na zásadu opatrnosti, nie sú výnosy z náhrad za trovy 

konania rozpočtované na rok 2016. 

 

2.7 Úrok z omeškania 

 

V roku 2016 Úrad predpokladá, že subjekty verejného záujmu sú znalé zákona a preto táto 

položka rozpočtovaná nebola. 

 

2.8 Prerozdelenie zisku z minulých rokov  

 

Kladný výsledok hospodárenia môže vzniknúť nevyčerpaním nákladových položiek hlavne 

z oblasti nákladových položiek určených pre hlavnú činnosť Úradu. Hospodársky výsledok 

(zisk), ak bude dosiahnutý,  bude na základe ustanovenia § 62 ods. 4 zákona č. 540/2007 Z. z. 

a uznesenia Rady Úradu preúčtovaný v zmysle zákona ako zdroj na krytie nákladov rozpočtu 

roku 2016.  

 

3. Financovanie Úradu podľa zdrojov výnosov 

 

Výnosy Úradu možno rozdeliť do troch skupín nasledovne : 

 

Skupina výnosov       výška v EUR 

Príspevok zo štátneho rozpočtu   268 tis. 

Vlastné zdroje        520 tis.  

Zdroje z predchádzajúcich období (skutočnosť) 576 tis. 

      Spolu                  1 364 tis.    

 

Z príspevku zo štátneho rozpočtu sú financované náklady na dohľady (hlavne mzdové). 

Z vlastných zdrojov sú financované všetky ostatné náklady Úradu. Zdroje z predchádzajúcich 

období sú zapojené do financovania podľa zákona o audítoroch. 

 

B. NAVRHOVANÝ ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV ÚRADU NA ROK 2016 

 

Na základe požiadavky Ministerstva financií SR bol vypracovaný rozpočet príjmov a výdavkov 

Úradu pre dohľad nad výkonom auditu na rok 2016. Nové úlohy Úradu  po nadobudnutí 

účinnosti novely zákona o audítoroch a implementácii novej európskej legislatívy v oblasti 

auditu  si vyžiadajú aj zmenu rozpočtu príjmov a výdajov, ktoré sa premietnu už v roku 2016 

a budú nad rámec súčasného návrhu rozpočtu.  

 

 

Po prijatí nového zákona o štatutárnom audite sa navýšia príjmy v zmysle § 68 o dva nové  

ročné registračné poplatky v zmysle § 68 ods. 1 c).  
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Tieto príspevky budú príjmom Úradu v roku 2016 - v rozpočtovej klasifikácii 221: 

- ročný registračný poplatok - audítori, ktorí predpokladajú vykonať audit v SVZ, 

- ročný registračný poplatok - audítorské spoločnosti, ktoré predpokladajú vykonať audit v SVZ.       
 

Z uvedeného dôvodu sme navýšili návrh rozpočtu príjmov o 266 tis. EUR.  

 

Navrhovaný rozpočet výdavkov na rok 2016 predpokladá navýšenie  celkových výdavkov 

v roku 2016 o 430 tis. EUR. Bežné výdavky budú navýšené o 360 tis. EUR a kapitálové 

výdavky o 70 tis. EUR.  

 

Štruktúra  navrhovaného rozpočtu príjmov a výdavkov je uvedená v nasledujúcich tabuľke: 

 

 

NAVRHOVANÝ ROZPOČET PRÍJMOV a VÝDAVKOV na rok 2016 : (v tis. EUR) 

 

 

Rozpočtová 

klasifikácia 
PRÍJMY   

Pôvodný1 

rozpočet 

2016 

Navrhovaný 

rozpočet 

2016 

rozdiel - 

úprava 

  PRÍJMY SPOLU 1 420 1 686 266  

200 Nedaňové príjmy, z toho: 520  786  266  

210   -  príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0  0 

220   -  administratívne a iné poplatky, z toho : 55  321  266  

221      administratívne poplatky doteraz 18  18  0 

221 
      ročný registračný poplatok - audítori, ktorí 

predpokladajú vykonať audit v SVZ  
0 20  20  

221 
      ročný registračný poplatok - audítorské 

spoločnosti, ktoré predpokladajú vykonať audit 

v SVZ  
0 246  246  

222      pokuty, penále 0   0 

223 
     z nepriemyselného a náhodného predaja 

(skúšky) 
37  37  0 

230   -  kapitálové príjmy 0   0 

240   -  úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... 0   0 

250   -  úroky z zahraničných  úverov, pôžičiek... 0   0 

290 
  -  ostatné nedaňové príjmy – ročné príspevky 

od SVZ doteraz 
465  465  0 

300 Granty a transfery, z toho 268  268  0 

310  -    tuzemské bežné transfery a granty 0   0 

312001  -    zo štátneho rozpočtu 268  268  0 

312002  -    zo štátneho účelového fondu 0   0 

400 Príjmové finančné operácie, z toho: 632  632  0 

410   -    zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek 0   0 

453 
  -    prevod prostriedkov z predchádzajúcich   

rokov 
632 632  0 

456  -     iné príjmové finančné operácie 0   0 

500 
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 

výpomoci 
0   0 
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Rozpočtová 

klasifikácia 
VÝDAVKY  

Pôvodný1 

rozpočet 

2016 

Navrhovaný 

rozpočet 

2016 

rozdiel –  

úprava 

  VÝDAVKY SPOLU 785 1  215 430  

600 Bežné výdavky, z toho: 780 1 140 360  

610  mzdy  420  660  240 

620  odvody 150 230 80 

630  tovary a služby 210  250 40 

640  bežné transfery 0 0 0 

650  splácanie úrokov súvisiacich s úvermi 0 0 0 

700 Kapitálové výdavky 5  75  70  

800 
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami 

a pasívami, z toho:  
0 0 0 

810  úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci.. 0 0 0 

820  splácanie istín 0 0 0 

  Celkový prebytok/schodok 635 471 -164  

  Vylúčenie finančných operácií -632 -632 0 

400, 500 ▪   vylúčenie príjmových finančných operácií   -632 -632 0 

800 ▪   vylúčenie výdavkových finančných operácií 0 0 0 

  Ostatné úpravy 0 0 0 

  Prebytok / Schodok UDVA   (ESA 95) 3 -161 -164  

 1) podľa MF SR 

 

 

Nové úlohy Úradu  na zabezpečenie implementácie novej európskej legislatívy v oblasti auditu 

si vyžiadajú už v roku 2016 postupné prijatie nových pracovníkov na ich zabezpečenie, čím sa 

už v roku 2016 zvýšia mzdy  o 240 tis. EUR, odvody o 80 tis. EUR, tovary a služby o 40 tis. 

EUR. Náklady na vytvorenie jedného pracovného miesta (okrem mzdových) sa predpokladajú 

vo výške cca 1 800 EUR na zamestnanca, čo si vyžiada cca 22 tis. EUR kapitálových výdavkov 

a ďalších 48 tis. EUR kapitálových výdavkov  na obstaranie hmotného majetku.  
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Náklady Úradu  - čerpanie niektorých položiek v jednotlivých štvrťrokoch 

 

  NÁKLADY 
 

  
 

 Navrhovaný 
rozpočet 

Číslo 

účtu   I.Q II.Q III.Q IV.Q 
2016 

521 Mzdové náklady                        125 145 165 225 660 

524 
Zákonné sociálne a zdravotné  

poistenie                 
42 48 55 75 220 

527 Zákonné sociálne náklady 2,5 2,5 2,5 2,5 10 

 Tovary a služby z toho:     250 

501 Spotreba materiálu                     5 5 5 5 20 

511 Opravy a udržovanie     5 

512 Cestovné                                    10,2 11,7 13,5 24,6 60 

513 Náklady na reprezentáciu     4 

518 Ostatné služby                            21 
 

38 
 

41 46 146 

538 Ostatné dane a poplatky     2 

543 Odpísanie pohľadávky     0 

545 Kurzové straty     0 

548 Manká a škody     0 

549 Iné ostatné náklady     2 

   556  Tvorba fondov (Sociálny fond)       2 

562 
Poskytnuté príspevky iným 

účtovným      jednotkám 

(IFIAR členský príspevok)  

  

 
9 

 Medzisúčet      1 140 

551 
Odpisy dlhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku                                 

  

 
35 

558 
Tvorba a zúčtovanie opravných 

položiek  
  

 
5 

5xx 
Tvorba a zúčtovanie rezerv –  

mimoriadne dohľady                                
  

 
45 

  NÁKLADY SPOLU          1 225 

 


