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1. VLASTNÍCTVO BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
NR SR v tre�om čítaní prijala novelu zákona o bytoch a nebytových priestoroch, 
ktorej hlavné tézy sme Vám predstavili už vo februárovom čísle. Novelizovaný zákon
nadobúda účinnos� dňa 1. júla 2007.

2. NOVÝ ZÁKON O DIGITÁLNOM VYSIELANÍ
NR SR schválila koncom marca 2007 nový zákon č. 220/2007 o digitálnom vysielaní 
programových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu, ktorý nadobudol účinnos� 
dňa 31. mája 2007.

3. NEZABUDNITE NA POVINNOSŤ PREDLOŽIŤ VALNÉMU ZHROMAŽDENIU 
ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU
Do uplynutia lehoty na splnenie povinnosti predloži� valnému zhromaždeniu 
na schválenie účtovnú závierku ostáva už len mesiac.

4. KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 21. ČASŤ. 
OBSAH REŠTRUKTURALIZAČNÉHO PLÁNU.
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii kladie dôraz nielen na proces schva�ovania 
reštrukturalizačného plánu, ale i na jeho obsah. Plán, ktorý schva�ujú veritelia, preto 
musí by� vypracovaný s oh�adom na požiadavku zabezpečenia čo najvyššej možnej 
miery uspokojenia verite�ov dlžníka pri zachovaní jeho reálnosti a udržate�nosti. 
Skladá sa z dvoch častí, z opisnej časti plánu a zo záväznej časti plánu.

5. VLÁDA PREDSTAVUJE NÁVRH ZÁKONA O AUDÍTOROCH, 
AUDITE A O DOH�ADE NAD VÝKONOM AUDITU
V pripomienkovom konaní vlády je pripravený návrh zákona o audítoroch, audite 
a doh�ade nad výkonom auditu. Návrh zákona je vypracovaný pod�a Plánu legislatívnych
úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007. Predpokladaná účinnos� nového zákona 
je určená na deň 1. január 2008.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR: VLÁDNY NÁVRH ZÁKONA O ŠPORTE
Platná právna úprava športu v SR nezodpovedá súčasným predstavám o vz�ahu štátu 
k športu. Z tohto dôvodu sa pripravuje nový normatívny základ právnej regulácie v tejto
oblasti, ktorý Vám v tomto čísle ULC Čarnogurský Pro Bono stručne predstavujeme.
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NR SR v tre�om čítaní prijala novelu
zákona o bytoch a nebytových prie-
storoch, ktorej hlavné tézy sme Vám
predstavili už vo februárovom čísle.
Novelizovaný zákon nadobúda účin-
nos� dňa 1. júla 2007.

Pripomíname, že novelou sa zmenili
najmä ustanovenia zákona týkajúce
sa obligatórnych náležitostí zmluvy
o prevode vlastníctva bytu a nebyto-
vého priestoru v dome a správy byto-
vého domu. Odo dňa účinnosti nove-
ly bude v prípade, ak nepôjde o prvý
prevod bytu, zjednodušený každý
�alší prevod tak, že ak nedošlo
k podstatnej zmene v charaktere bytu
alebo nebytového priestoru v dome,
nebude potrebné v zmluve uvádza�
(1) určenie a popis spoločných častí
domu a spoločných zariadení domu,
(2) znalecký posudok posudzujúci
technický stav bytu vyžiadaný nado-
búdate�om a (3) úpravu práv k zaria-
deniam civilnej ochrany. Ak však pôj-
de o prvý prevod bytu či nebytového
priestoru, v zmluve bude nutné vždy
presne urči�, ktoré spoločné časti ale-
bo spoločné zariadenia domu budú
užíva� len vlastníci bytov a ktoré len
vlastníci nebytových priestorov.

Novela zákona novo definuje pojem
správa domu ako obstarávanie slu-
žieb a tovaru, ktorými správca alebo
spoločenstvo zabezpečuje pre vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov
v dome (1) prevádzku, údržbu, opra-
vy a udržiavanie spoločných častí
domu, spoločných zariadení domu,
pri�ahlého pozemku a príslušenstva,
(2) služby spojené s užívaním bytu

alebo nebytového priestoru, (3) ve-
denie účtu domu v banke, (4) vymá-
hanie škody, nedoplatkov vo fonde
prevádzky, údržby a opráv a iných
nedoplatkov a (5) iné činnosti, ktoré
bezprostredne súvisia s užívaním
domu ako celku jednotlivými vlast-
níkmi bytov a nebytových priestorov
v dome.

Novela �alej ustanovuje, že na sprá-
vu domu nesmú by� dohodnuté sú-
časne viaceré formy správy domu 
a na správu v jednom dome môže by�
uzavretá zmluva len s jedným správ-
com alebo len jedna zmluva o spolo-
čenstve. Ak by boli uzatvorené zmlu-
vy v rozpore s touto zásadou, stali by
sa neplatnými zo zákona. Skracuje
sa zákonná výpovedná lehota pri
zmluve o výkone správy, a to zo šies-
tich na tri mesiace. V oblasti pôsob-
nosti zmluvy o výkone správy sa jed-
noznačne ustanovilo, že zmluva o vý-
kone správy, ktorú majú uzavretú
vlastníci bytov v dome so správcom,
platí aj pre vlastníkov bytov alebo ne-
bytových priestorov, ktorí byty alebo
nebytové priestory v dome nadobudli
do vlastníctva prechodom, prevo-
dom, vstavbou alebo nadstavbou.
Popri �alších zmenách sa tiež správ-
covi uložila povinnos� každoročne
vypracova� plán opráv domu, ktorý
reálne zhodnotí opotrebovanie domu
a navrhne potrebné opravy a povin-
nos� na základe takéhoto plánu na-
vrhnú� aj reálnu výšku tvorby fondu
prevádzky, údržby a opráv, pričom
výšku tvorby fondu prevádzky, údrž-
by a opráv na každý rok si musia od-
súhlasi� vlastníci bytov. 
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VLASTNÍCTVO BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Správa bytového
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NOVÝ ZÁKON O DIGITÁLNOM VYSIELANÍ

NR SR schválila koncom marca 2007
nový zákon č. 220/2007 o digitálnom
vysielaní programových služieb pro-
stredníctvom digitálneho prenosu,
ktorý nadobudol účinnos� dňa 31. mája
2007.

Zákon upravuje (1) podmienky pre
digitálne vysielanie programových
služieb a poskytovanie iných obsaho-
vých služieb prostredníctvom digitál-
neho prenosu na území SR, (2) práva
a povinnosti fyzických osôb a práv-
nických osôb pri digitálnom vysielaní
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Negatívne
vymedzená 
pôsobnos� zákona

programových služieb a pri poskyto-
vaní iných obsahových služieb pro-
stredníctvom digitálneho prenosu 
a (3) pôsobnos� orgánov verejnej
správy pri regulácii digitálneho vysie-
lania programových služieb a iných
obsahových služieb poskytovaných
prostredníctvom digitálneho prenosu.
Zákon tiež upravuje niektoré z pod-
mienok poskytovania služieb priamo
súvisiacich s digitálnym prenosom,
ako aj podmienky prechodu z analó-
gového spôsobu šírenia signálu te-
restriálneho vysielania na digitálny
spôsob šírenia signálu terestriálneho
vysielania pre (1) verejnoprávneho
vysielate�a, (2) vysielate�a oprávne-
ného vysiela� na základe licencie
pod�a osobitného predpisu (analógo-
vého vysielate�a), (3) vysielate�a
oprávneného vysiela� na základe
tohto zákona, ktorý nie je verejno-
právnym vysielate�om, (4) poskytova-
te�a multiplexu, (5) poskytovate�a
obsahovej služby, ktorá nie je pro-
gramovou službou ani multiplexom,
(6) poskytovate�a elektronickej komu-
nikačnej služby zabezpečujúceho
prenos signálu (distributéra signálu)
vysielate�a alebo iného poskytovate-
�a obsahovej služby, a pre (7) orgány
verejnej správy. 

Zákon sa však nevz�ahuje na obsa-
hovú službu prístupnú cez internet,
ak (1) nie je prístupná zároveň iným
spôsobom prenosu alebo (2) je prís-
tupná iným spôsobom prenosu bez
vedomia poskytovate�a tejto služby.
Obsahová služba je pritom služba ur-
čená na príjem verejnos�ou, konco-
vému užívate�ovi alebo inému užíva-
te�ovi, ktorej obsah zostavuje jej po-
skytovate� vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednos�, či už z vlast-
nej iniciatívy, alebo na základe požia-
daviek užívate�a, a (1) vo vnímate�nej
podobe tento obsah tvoria zvukové,
obrazové alebo zvukovo-obrazové
komunikáty alebo štruktúrované tex-
tové informácie, najmä televízna
programová služba a rozhlasová 
programová služba, (2) vzniká ako
poskytovate�om zostavená ponuka
zvukových, obrazových alebo zvuko-
vo-obrazových komunikátov alebo
štruktúrovaných textových informácií,
ku ktorým poskytovate� služby umož-

ňuje prístup užívate�ovi jednotlivo
alebo spoločne vo forme súboru ob-
sahov, najmä služba video na požia-
danie a elektronický programový
sprievodca, (3) vzniká ako poskyto-
vate�om zostavená ponuka obsaho-
vých služieb pod�a bodu 1 a 2, ku kto-
rým poskytovate� obsahovej služby
umožňuje prístup užívate�ovi jednotli-
vo alebo spoločne vo forme súboru
služieb, najmä retransmisia progra-
mových služieb a multiplex, alebo (4)
je �alším nezmeneným verejným
prenosom multiplexu alebo jeho časti
poskytovaný inou osobou ako pôvod-
ným poskytovate�om multiplexu.

Nový zákon počíta s vytvorením jed-
ného komerčného celoplošného mul-
tiplexu (súboru programových — tele-
víznych, rozhlasových a iných obsa-
hových služieb, vysielaných v rámci
jedného TV kanála) do konca roka
2011 (pôvodný návrh zákona počítal
s tromi rokmi) a vytvorením jedného
verejnoprávneho multiplexu o rok ne-
skôr. Druhý multiplex začne vznika�
na uvo�nených frekvenciách, ktoré
začnú postupne odovzdáva� analó-
goví vysielatelia zaradení do prvého
multiplexu. Prednostné právo majú
tie televízie, ktoré na danom území
vysielajú analógovo. Prechod na digi-
tálne vysielanie by mal lepšie využi�
frekvenčné spektrum a zvýši� kvalitu 
i množstvo prijímaných programov.
Očakáva sa, že po nadobudnutí účin-
nosti zákona Telekomunikačný úrad
SR vypracuje všeobecne záväzný
plán prechodu na digitálne vysiela-
nie. Do 30 dní by mal potom Teleko-
munikačný úrad vypísa� výberové 
konanie na prvého operátora digitál-
neho vysielania prostredníctvom tele-
víznej antény.

Digitálne terestriálne vysielanie sa
však môže spusti� aj skôr — do finál-
nej podoby zákona sa totiž cez po-
slancov dostalo ustanovenie, pod�a
ktorého prvý multiplex vznikne na
vo�ných analógových frekvenciách
nevyužívaných televíziami. Všetky
vo�né TV kanály pritom dostane jed-
na firma — zákon totiž hovorí o tom,
že frekvencie sú ekonomicky viazané
do roku 2010.

Multiplexy
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Dve časti reštruktu-
ralizačného plánu

Overenie 
audítorom

Náležitosti opisnej
časti plánu

NEZABUDNITE NA POVINNOSŤ PREDLOŽIŤ 
VALNÉMU ZHROMAŽDENIU ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU

Do uplynutia lehoty na splnenie po-
vinnosti predloži� valnému zhromaž-
deniu na schválenie účtovnú závierku
ostáva už len mesiac.

V zmysle § 40 Obchodného zákonní-
ka sú totiž akciová spoločnos�, spoloč-
nos� s ručením obmedzeným, druž-
stvo a štátny podnik povinní uklada�
riadnu individuálnu účtovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu účtovnú zá-
vierku do zbierky listín po jej schvá-
lení príslušným orgánom do šiestich
mesiacov od uplynutia účtovného ob-
dobia, teda ak je účtovný rok spoloč-
nosti zhodný s kalendárnym rokom,
do konca júna 2007.

Iná zapísaná osoba má túto povin-
nos�, len ak jej to ukladá osobitný zá-

kon. Ak osobitný zákon zapísanej
osobe ukladá povinnos� overi� účtov-
nú závierku audítorom, ukladá sa do
zbierky listín účtovná závierka, ktorá
bola overená audítorom, a to spolu 
s audítorskou správou, menom, by-
dliskom fyzickej osoby alebo obchod-
ným menom, sídlom a identifikačným
číslom právnickej osoby a s evidenč-
ným číslom zápisu overujúceho audí-
tora v zozname audítorov. Ak je audí-
torom právnická osoba, uvádza sa aj
meno a bydlisko fyzických osôb, kto-
ré za audítora vykonali audit. Ak oso-
bitný zákon zapísanej osobe ukladá
povinnos� vyhotovi� výročnú správu
a táto výročná správa obsahuje
účtovnú závierku overenú audítorom,
účtovná závierka môže by� uložená
ako súčas� výročnej správy.

Zákonná povinnos� 

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 
21. ČASŤ. OBSAH REŠTRUKTURALIZAČNÉHO PLÁNU.

Ako sme v minulom čísle ULC Čarno-
gurský Pro Bono spomínali, reštruk-
turalizačný plán, definovaný v zákone
ako listina upravujúca vznik, zmenu
alebo zánik práv a záväzkov osôb 
v nej uvedených, ako aj rozsah a spô-
sob uspokojenia tých účastníkov plá-
nu, ktorí sú verite�mi prihlásených po-
h�adávok, prípadne akcionármi dlžní-
ka, je osobitným druhom zmluvy
medzi dlžníkmi a verite�mi, prípadne
tretími osobami, ktorých práva a po-
vinnosti sú plánom dotknuté. Plán,
ktorý vypracúva predkladate�, je teda
len návrhom zmluvy, ktorý musí by�
schválený, a to najprv verite�mi a ná-
sledne súdom. 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
kladie dôraz nielen na proces schva�o-
vania reštrukturalizačného plánu, ale
i na jeho obsah. Plán, ktorý schva�ujú
veritelia, preto musí by� vypracovaný
s oh�adom na požiadavku zabezpeče-
nia čo najvyššej možnej miery uspo-
kojenia verite�ov dlžníka pri zachova-
ní jeho reálnosti a udržate�nosti. Skla-
dá sa z dvoch častí, z opisnej časti
plánu a zo záväznej časti plánu.

Opisná čas� plánu má ma� všetky ná-
ležitosti posudku. Musí obsahova� (1)
opis kritérií pre zaradenie jednotli-
vých poh�adávok, prípadne jednotli-
vých majetkových práv akcionárov
dlžníka do jednotlivých skupín vytvo-
rených v pláne na účely hlasovania 
o prijatí plánu spolu s podrobným
odôvodnením, (2) osobitne pre každú
skupinu všeobecné porovnanie práv-
neho postavenia a miery uspokojenia
poh�adávok alebo majetkových práv
akcionárov dlžníka v prípade prijatia
plánu s ich pravdepodobným práv-
nym postavením a mierou skutočné-
ho uspokojenia v prípade neprijatia
plánu a (3) údaj o spôsobe hlasova-
nia o pláne. Jej súčas�ou je vždy aj
podrobný opis opatrení potrebných
na dosiahnutie účelu reštrukturalizá-
cie, k am patria najmä (1) zmeny po-
h�adávok verite�ov, najmä predĺženie
lehoty ich splatnosti alebo ich čias-
točné odpustenie, alebo ich uznanie
za nevymáhate�né, (2) prevod podni-
ku dlžníka alebo jeho časti na inú
osobu, či už existujúcu alebo založe-
nú na tento účel pod�a plánu v budúc-
nosti, (3) vydanie akcií alebo iných
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Záväzná čas� plánu

Záväzky tretích
osôb

majetkových účastí na dlžníkovi ale-
bo preberajúcej osobe, či už na účel
ich výmeny za poh�adávky alebo na
iný účel určený plánom, (4) pokračo-
vanie v prevádzkovaní podniku dlžní-
ka alebo jeho časti dlžníkom na účel
jeho výhodnejšieho predaja v budúc-
nosti, (5) zlúčenie, splynutie alebo
rozdelenie dlžníka alebo zmena jeho
právnej formy, (6) prevod majetku dlž-
níka za�aženého zabezpečovacím
právom, vecným bremenom alebo inou
�archou bez tohto za�aženia a (7) zme-
na majetkových práv akcionárov dlž-
níka alebo preberajúcej osoby, zme-
na obsahu zakladate�ských zmlúv
alebo iných dokumentov podobného
charakteru dlžníka alebo preberajú-
cej osoby alebo prevod majetkových
práv akcionárov dlžníka alebo prebe-
rajúcej osoby na iné osoby. 

Záväzná čas� plánu obsahuje určenie
všetkých práv a záväzkov, ktoré majú
účastníkom plánu pod�a plánu vznik-
nú�, zmeni� sa alebo zaniknú�. Na
účely hlasovania o prijatí plánu sa 
v záväznej časti plánu vždy vytvorí
samostatná skupina pre zabezpeče-
né poh�adávky a samostatná skupina
pre nezabezpečené poh�adávky. Ak
plán predpokladá aj zmenu majetko-
vých práv akcionárov dlžníka, prevod
podniku dlžníka alebo zlúčenie, sply-
nutie alebo rozdelenie dlžníka, v plá-
ne sa vytvorí tiež samostatná skupina
pre majetkové práva akcionárov dlž-
níka. Tieto skupiny môže �alej pred-
kladate� plánu rozdeli� na �alšie sa-
mostatné skupiny. Pri majetkových
právach akcionárov dlžníka môže
predkladate� plánu postupova� prime-
rane. Ak by niektoré poh�adávky ne-
mali by� plánom dotknuté, v pláne sa
vytvorí aj samostatná skupina pre
plánom nedotknuté poh�adávky.

Každá poh�adávka zapísaná do zoz-
namu poh�adávok sa zaradí do niek-
torej z takýchto skupín, a to pod�a kri-
térií uvedených v opisnej časti plánu.
Ak predkladate� plánu zistí, že maje-
tok zabezpečujúci zabezpečenú po-
h�adávku nepostačí na uspokojenie
zabezpečenej poh�adávky v celom
rozsahu, zaradí zabezpečenú poh�a-
dávku v dotknutom rozsahu do skupi-
ny pre nezabezpečené poh�adávky.

Podriadené poh�adávky, poh�adávky
z bezodplatných právnych úkonov 
a príslušenstvo prihlásených poh�a-
dávok, na ktoré vznikol nárok po za-
čatí reštrukturalizačného konania, sa
do plánu nezahŕňajú. Tieto nároky sa
v prípade potvrdenia plánu súdom
považujú v celom rozsahu za odpus-
tené.

Jednotlivé zmeny poh�adávky a plne-
nia určené na uspokojenie poh�adáv-
ky sa uvádzajú v záväznej časti plánu
vždy pri dotknutej poh�adávke. Tieto
zmeny a plnenia musia by� v záväz-
nej časti plánu určené tak, aby v prí-
pade neúčinnosti plánu bolo možné
urči� rozsah, v akom bola poh�adávka
pod�a plánu uspokojená jednotlivými
plneniami, a rozsah, v akom bola po-
h�adávka pod�a plánu odpustená ale-
bo uznaná za nevymáhate�nú. Pri
majetkovom práve akcionára dlžníka
sa toto ustanovenie použije primera-
ne. Poh�adávky a majetkové práva
akcionárov dlžníka zaradené do rov-
nakej skupiny musia by� uspokojené
rovnakou mierou a rovnakým spôso-
bom. V menšej miere alebo horším
spôsobom sa poh�adávka alebo ma-
jetkové právo akcionára dlžníka zara-
dené do rovnakej skupiny môže
uspokoji� len so súhlasom dotknuté-
ho verite�a alebo akcionára dlžníka.
Právne úkony dlžníka alebo správcu
urobené počas reštrukturalizačného
konania, ktoré poskytujú účastníkovi
plánu výhodu nepredpokladanú plá-
nom, sú neplatné.

Záväzná čas� plánu môže obsahova�
aj záväzok inej osoby ako dlžníka,
akcionára dlžníka alebo verite�a pri-
hlásenej poh�adávky, ak so vznikom
záväzku súhlasí. Prílohu plánu musí
v tomto prípade tvori� súhlasný prejav
vôle tejto osoby so vznikom záväzku,
inak záväzok ani v prípade potvrde-
nia plánu súdom nevznikne. Takýto
záväzok môže spočíva� najmä v pri-
stúpení k záväzku dlžníka alebo pre-
berajúcej osoby, ručení za ich záväz-
ky alebo inom zabezpečení ich zá-
väzkov, darovaní majetku dlžníkovi
alebo preberajúcej osobe, prípadne
vo vzdaní sa práva voči dlžníkovi ale-
bo preberajúcej osobe alebo v od-
pustení ich dlhu. 



Záväzná čas� plánu môže obsahova�
ustanovenie o poskytnutí úveru dlžní-
kovi alebo preberajúcej osobe po
skončení reštrukturalizácie s tým, že
poh�adávka z úveru sa v prípade vy-
hlásenia konkurzu na majetok dlžníka
alebo preberajúcej osoby bude v ne-
zabezpečenom rozsahu uspokojova�
zo všeobecnej podstaty pred inými
nezabezpečenými poh�adávkami.

Prílohy plánu tvoria neoddelite�nú sú-
čas� plánu. Prílohu plánu okrem
iných zákonom predpokladaných lis-

tín tvorí vždy zoznam poh�adávok,
posledná riadna individuálna účtovná
závierka dlžníka a mimoriadna indi-
viduálna účtovná závierka dlžníka 
vyhotovená ku dňu povolenia reštruk-
turalizácie spolu s mimoriadnymi indi-
viduálnymi účtovnými závierkami 
dlžníka vyhotovenými vždy k posled-
nému dňu každého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po povolení
reštrukturalizácie. Ak bola individuál-
na účtovná závierka predmetom ove-
rovania audítorom, prílohu plánu tvorí
tiež správa audítora.
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Cie� a účel návrhu

Predmet návrhu

Poskytnutie úveru
dlžníkovi alebo
preberajúcej osobe

Prílohy plánu

VLÁDA PREDSTAVUJE NÁVRH ZÁKONA O AUDÍTOROCH, 
AUDITE A O DOHĽADE NAD VÝKONOM AUDITU

V pripomienkovom konaní vlády je
pripravený návrh zákona o audíto-
roch, audite a doh�ade nad výkonom
auditu. Návrh zákona je vypracovaný
pod�a Plánu legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na rok 2007. Pred-
pokladaná účinnos� nového zákona
je určená na deň 1. január 2008.

Cie�om návrhu je, v súvislosti s prí-
stupovým procesom SR k Európskym
spoločenstvám, implementácia smer-
nice Európskeho parlamentu a Rady
č. 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o šta-
tutárnom audite ročných účtovných
závierok a konsolidovaných závierok,
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice
Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS
a ktorou sa zrušuje smernica Rady
84/253/EHS, známa pod názvom 
8. smernica EÚ. 

Smernica si kladie za cie� rozsiahlu,
hoci nie úplnú, harmonizáciu požia-
daviek týkajúcu sa zákonného auditu,
pričom nebráni členskému štátu za-
vies� v národnej legislatíve aj prísnej-
šie požiadavky, ak nie je v tejto v smer-
nici ustanovené inak. Nová smernica
je oproti predchádzajúcim právnym
predpisom koncipovaná širšie, ke�že
prehlbuje povinnosti zákonných (šta-
tutárnych) audítorov, kladie nové po-
žiadavky na ich nezávislos� a etiku,
zavádza externé zabezpečovanie
kontroly kvality pod verejným doh�a-
dom nad audítorskou profesiou, sna-
ží sa o zlepšenie spolupráce medzi

kontrolnými orgánmi v EÚ a poskytu-
je základ pre účinnú a vyrovnanú me-
dzinárodnú spoluprácu s kontrolnými
orgánmi tretích krajín. 

Návrh zákona upravuje postavenie
a činnos� audítorov, audítorských
spoločností, asistentov audítora, defi-
nuje audit a podmienky, za ktorých sa
môže vykonáva�. Ďalej upravuje pô-
sobenie komory audítorov, zriadenie
a pôsobnos� Úradu pre doh�ad nad
výkonom auditu, ako aj postup úradu
pri vykonávaní doh�adu nad výkonom
auditu. 

Audit budú pod�a tohto návrhu môc�
vykonáva� len tí audítori alebo audí-
torské spoločnosti, ktorí boli zapísaní
v SR do zoznamu audítorov alebo zo-
znamu audítorských spoločností. Tie-
to zoznamy budú musie� by� verejne
prístupné, pričom sa navrhuje, aby
tieto zoznamy viedol novo zria�ova-
ný úrad. Ve�ký dôraz kladie smernica
na dobrú poves� audítora a audítor-
skej spoločnosti. Kvalifikácia v oblasti
auditu, ktorú získali audítori v jedno-
tlivých členských štátoch, sa pod�a
smernice považuje za rovnocennú
v celej EÚ. To znamená, že členské
štáty sú povinné navzájom si tieto
kvalifikácie uznáva�. Preto audítor
z členského štátu, ktorý sa bude
uchádza� o licenciu v SR, nebude
musie� vykona� audítorskú skúšku
v plnom rozsahu, ale budú sa pre-
verova� iba jeho znalosti týkajúce sa
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Verejné registre

Predmet návrhu

Zvýšené nároky 
na audítorov

Zhodnotenie 
súčasnej situácie

zákonov a právnych predpisov plat-
ných v SR.

Vzh�adom na to, že smernica kladie
ve�ký dôraz na sústavné vzdelávanie
audítorov, sprísňujú sa podmienky aj
v tejto oblasti. Ak sa audítori a asis-
tenti audítora procesu sústavného
vzdelávania nebudú zúčastňova�,
bude im možné uloži� primerané
sankcie. Audítori takisto musia dodr-
žiava� najvyššie etické normy, pričom
sa musia riadi� zásadami profesijnej
etiky, čo zahŕňa, ke�že vykonávajú

poslanie vo verejnom záujme, ich
bezúhonnos�, nestrannos� a ich od-
bornú spôsobilos�, ako aj náležitú
starostlivos�. Zároveň audítori a audí-
torské spoločnosti musia bezpodmie-
nečne rešpektova� súkromie svojich
klientov. Povinnos� zachováva� ml-
čanlivos� sa bude vz�ahova� aj na
všetky osoby, ktoré sú zamestnané
alebo boli zamestnané príslušnými
orgánmi doh�adu, čo však nebude
môc� bráni� výmene dôverných infor-
mácií medzi týmito orgánmi.

PRIPRAVUJE SA V NR SR: VLÁDNY NÁVRH ZÁKONA O ŠPORTE

Platná právna úprava športu v SR
zodpovedá predstavám o vz�ahu štá-
tu k športu zo začiatku druhej polo-
vice 20. storočia. Šport bol vtedy chá-
paný najmä ako prostriedok zábavy
a spôsob trávenia vo�ného času. 
S výnimkou športových klubov ozbro-
jených zborov bol oddelený nielen od
štátnych, ale aj od podnikate�ských
subjektov a �ažisko športovej činnos-
ti spočívalo najmä na športových or-
ganizáciách fungujúcich na báze do-
brovo�nosti. 

Dnes platné právne normy, ako zá-
kon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultú-
re v znení zákona č. 416/2001 Z.z.,
sú nedostatočné. Jedným z k�účo-
vých problémov slovenského športu
je téma, ktorá nie je osobitne uprave-
ná právnym predpisom — nesprávne
financovanie športu z centrálnych
zdrojov. Dotácie zo štátneho rozpočtu
sa v súčasnosti nerozde�ujú efektívne.
Štát kladie pri rozde�ovaní peňazí
z centrálnych zdrojov malý dôraz na
sú�aživos�. Podporuje tak monopolné
postavenie prijímate�ov dotácie, kto-
rých efektívnos� v dôsledku poklesu
výkonu a rastu nákladov dlhodobo
klesá. Dotácie zo štátneho rozpočtu
sa tiež v súčasnosti nerozde�ujú trans-
parentne. Na základe verejne do-
stupných informácií sa nedá zisti�,
prečo jeden šport získal viac peňazí
a iný menej. Kritériá na rozde�ovanie
peňazí sú síce známe, ale spôsob ich
vyhodnocovania je nejasný. V sku-

točnosti sa rozhoduje „za zatvorený-
mi dverami“. Štát tiež vo ve�kej miere
podporuje subjekty bez toho, aby
podporu viazal na ciele, ktoré majú
subjekty sledova� (napr. zväz má or-
ganizova� športové sú�aže, športová
reprezentácia má dosahova� čo naj-
lepšie výsledky, na športoviskách sa
má športova�). Z týchto a mnohých
�alších dôvodov sa preto ako rieše-
nie nesprávneho financovania navr-
huje zmena podmienok financovania
športu zo štátneho rozpočtu z h�adis-
ka obsahu (určenie priorít) i formy
(viac efektívnosti a transparentnosti).
Normatívny základ by mal prinies�
práve tento návrh zákona.

Navrhovaný zákon by mal preto upra-
vova� (1) pôsobnos� a úlohy orgánov
verejnej správy v oblasti športu, (2)
financovanie športu z verejných zdro-
jov, (3) právne vz�ahy vznikajúce
v súvislosti so športom a právne po-
stavenie profesionálneho športovca,
(4) právne postavenie športového
klubu a športového zväzu a organizo-
vanie športových sú�aží, (5) právne
postavenie športovej reprezentácie
Slovenskej republiky, (6) rozhodova-
nie sporov v oblasti športu a (7) infor-
mačný systém o športe.

Obsahom informačného systému
o športe by mali by� viaceré registre,
ktorých cie�om je spreh�adnenie sys-
tému vykonávania športovej činnosti
na Slovensku. Jeho súčas�ou by mal
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Informácie uvedené v bulletine nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho odvodzova� žiadne práva
a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a aplikácia vyššie uvedených
informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych informácií. Pri konkrétnych obchodoch a iných
právnych riešeniach odporúčame preto vždy konzultácie. I ke� je bulletin ULC Čarnogurský Pro Bono
zostavovaný s maximálnou starostlivos�ou, ULC Čarnogurský nepreberá zodpovednos� za prípadné chyby či
nepresnosti, ani za akéko�vek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto
dokumente.

V prípade, že na�alej nechcete by� adresátom tejto služby, pošlite prosím e-mail na adresu lenicka@ulclegal.com
so subjektom: neodobera�. Ďakujeme.

V prípade akýchko�vek otázok kontaktuje prosím Mgr. Lenku Lenickú: lenicka@ulclegal.com

© ULC Čarnogurský, 2007

by� aj register dotácií a grantov z ve-
rejných zdrojov, ktorý bude obsaho-
va� aj informácie o ich použití. Prístup

k informačnému systému o športe by
mal by� verejný.
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