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Z Á K O N

z 26. júna 2002

o audítoroch a Slovenskej komore audítorov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie a činnos� audíto-
rov, audítorských spoločností a asistentov audítora,
podmienky, za ktorých môžu by� poskytované audítor-
ské služby, a pôsobnos� Slovenskej komory audítorov
(ïalej len „komora“).

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Audítorskými službami je
a) audit (overovanie) všetkých druhov účtovných zá-

vierok,1) audit výročných správ a ich súladu s úč-
tovnými závierkami,

b) audit účtovných závierok zostavených pod¾a medzi-
národných účtovných štandardov (IAS) alebo pod¾a
iných uznávaných účtovných zásad, audit výroč-
ných správ a ich súladu s účtovnými závierkami,

c) audit ïalších skutočností pod¾a osobitných predpi-
sov.2)

(2) Služby poskytované audítorom alebo audítor-
skou spoločnos�ou, najmä v oblastiach vedenia účtov-
níctva, analýzy účtovného systému, ekonomického
alebo finančného poradenstva, oceňovania majetku,
vypracúvania odporúčaní a poskytovania konzultácií
na overenie a posúdenie podnikate¾ského zámeru, kto-
ré poskytujú v rozsahu požiadavky objednávate¾a, sa
na účely tohto zákona považujú tiež za audítorské
služby.

(3) Audítorské služby pod¾a tohto zákona je opráv-
nený poskytova� audítor alebo audítorská spoločnos�.

(4) Audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zo-
zname audítorov, ktorý vedie komora, a má oprávnenie
na poskytovanie audítorských služieb (ïalej len „licen-
cia“).

(5) Audítorská spoločnos� je právnická osoba zriade-
ná ako verejná obchodná spoločnos�, spoločnos� s ru-

čením obmedzeným alebo komanditná spoločnos�,3)
ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností,
ktorý vedie komora, a má licenciu. V mene audítorskej
spoločnosti môžu audítorské služby poskytova� len
audítori.

DRUHÁ  ČASŤ

§ 3

Predpoklady poskytovania audítorských služieb

(1) Osvedčenie o spôsobilosti na poskytovanie audí-
torských služieb (ïalej len „certifikát“) vydá komora
fyzickej osobe, ktorá
a) je plne spôsobilá na právne úkony,
b) je bezúhonná,
c) má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého

stupňa ekonomického zamerania,
d) má najmenej pä� rokov odbornej praxe v účtovníc-

tve po splnení podmienky pod¾a písmena c), z toho
aspoň tri roky praxe asistenta audítora,

e) zložila audítorskú skúšku pod¾a § 9.

(2) Certifikát vydá komora aj fyzickej osobe, ktorá
nie je občanom Slovenskej republiky a spĺňa podmien-
ky pod¾a odseku 1 písm. a) a b), ak
a) sa preukáže platným certifikátom vydaným mimo

územia Slovenskej republiky,
b) zložila audítorskú skúšku z oblastí vymedzených

v § 9 ods. 2 písm. b) a c).

(3) Podmienky pod¾a odseku 1 písm. a) až d) a po-
d¾a odseku 2 písm. a) musia by� splnené pred prihlá-
sením sa na audítorskú skúšku.

(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona pova-
žuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol
uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Dokla-
dy o potvrdení bezúhonnosti nesmú by� staršie ako tri
mesiace. Cudzojazyčné doklady sa predkladajú
v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.

(5) Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vyda-
nie certifikátu, skladá do rúk prezidenta komory s¾ub,
ktorý znie: „S¾ubujem na svoju čes� a svedomie, že
budem dodržiava� Ústavu Slovenskej republiky, záko-
ny a iné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomi-
te a zodpovedne plni� svoje povinnosti audítora a za-

1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
2) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 9 ods. 5 písm. a) a § 9 ods. 7 zákona

č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vz�ahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.
3) § 76 až 153 Obchodného zákonníka.
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chováva� mlčanlivos� o všetkých skutočnostiach, kto-
ré sa dozviem v súvislosti s výkonom audítorských
služieb, a budem sa riadi� etickým kódexom audítora.“

§ 4

Podmienky zápisu audítora do zoznamu audítorov

(1) Komora zapíše do zoznamu audítorov do dvoch
mesiacov od doručenia písomnej žiadosti toho, kto
a) má certifikát pod¾a § 3 ods. 1 alebo pod¾a § 3 ods. 2,
b) zložil s¾ub,
c) nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu audíto-

rov alebo uplynula lehota ustanovená v § 22 ods. 2,
d) zaplatil komore zápisné za zapísanie do zoznamu

audítorov.

(2) Komora nezapíše do zoznamu audítorov audíto-
ra, a to ani po uplynutí lehoty pod¾a § 22 ods. 2, ktorý
bol vyčiarknutý zo zoznamu audítorov z dôvodu pod¾a
§ 12 ods. 3 písm. g).

§ 5

Podmienky zapísania audítorskej spoločnosti
do zoznamu audítorských spoločností

(1) Komora zapíše do zoznamu audítorských spoloč-
ností do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žia-
dosti právnickú osobu,
a) v ktorej väčšina hlasovacích práv patrí audítorom,

ktorí sú zapísaní do zoznamu audítorov, ktorý vedie
komora, alebo do obdobného zoznamu, ktorý je
vedený v členských štátoch Organizácie pre hospo-
dársku spoluprácu a rozvoj,

b) v ktorej väčšina členov štatutárneho orgánu,4) spo-
ločníkov poverených obchodným vedením spoloč-
nosti5) alebo komplementárov6) sú audítormi zapí-
sanými v zozname audítorov, ktorý vedie komora,

c) ktorá zaplatila komore zápisné za zápis do zoznamu
audítorských spoločností.

(2) Právnická osoba predloží spolu so žiados�ou o zá-
pis do zoznamu audítorských spoločností spoločenskú
zmluvu alebo zakladate¾skú listinu, stanovy, ak ich
spoločnos� vydala, a výpis z obchodného registra, ak
ku dňu predloženia žiadosti je do obchodného registra
zapísaná, alebo žiados� o zápis do obchodného regis-
tra; doklady musia by� predložené v origináli alebo
v úradne osvedčenej kópii.

(3) Komora nezapíše do zoznamu audítorských spo-
ločností obchodnú spoločnos�, a to ani po uplynutí
lehoty ustanovenej v § 22 ods. 2, ktorá bola vyčiarknu-
tá zo zoznamu audítorských spoločností z dôvodu po-
d¾a § 12 ods. 3 písm. g).

(4) Komora nezapíše do zoznamu audítorských spo-
ločností právnickú osobu, v ktorej tvoria väčšinu čle-
nov štatutárneho orgánu,4) spoločníkov poverených
obchodným vedením spoločnosti5) alebo komplemen-
tárov6) audítori, ktorí pôsobia v inej právnickej osobe
zapísanej v zozname audítorov.

§ 6

Licencia

(1) Komora vydá audítorovi licenciu ku dňu, v kto-
rom vykonala zápis do zoznamu audítorov.

(2) Komora vydá spoločnosti licenciu ku dňu, v kto-
rom vykonala zápis do zoznamu audítorských spoloč-
ností.

§ 7

Zoznam audítorov

(1) Zoznam audítorov, ktorý vedie komora, obsahuje
tieto údaje:
a) meno, priezvisko a miesto pobytu audítora,
b) miesto podnikania, ak audítor poskytuje audítor-

ské služby vo svojom mene a na vlastný účet,
c) dátum zloženia audítorskej skúšky a dátum vyda-

nia certifikátu,
d) dátum zápisu do zoznamu audítorov a číslo licen-

cie,
e) spôsob poskytovania audítorských služieb (§ 14),
f) pozastavenie licencie, zánik licencie a uloženie dis-

ciplinárneho opatrenia.

(2) Do zoznamu audítorov komora bez zbytočného
odkladu zapisuje zmenu alebo zánik údajov. Audítor
je povinný bez zbytočného odkladu oznámi� komore
zmenu alebo zánik zapisovaných údajov.

(3) Údaje uvedené v zozname audítorov sú verejne
prístupné a do zoznamu možno nazrie� v sídle komory
alebo na internetovej stránke komory.

§ 8

Zoznam audítorských spoločností

(1) Zoznam audítorských spoločností, ktorý vedie
komora, obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno, sídlo spoločnosti a jej identifikač-

né číslo,
b) dátum zápisu do zoznamu audítorských spoločnos-

tí a číslo licencie,
c) mená, priezviská a miesta pobytov audítorov, ktorí

sú jej spoločníkmi, a rozsah ich hlasovacích práv,
d) mená, priezviská a miesta pobytov audítorov, ktorí

sú štatutárnym orgánom,4) spoločníkmi poverený-
mi obchodným vedením spoločnosti5) alebo komple-
mentármi6) zapísanými v zozname audítorov, ktorý
vedie komora,

e) mená, priezviská a miesta pobytov audítorov, ktorí
poskytujú audítorské služby v mene audítorskej
spoločnosti,

f) pozastavenie licencie, zánik licencie a uloženie dis-
ciplinárneho opatrenia.

(2) Do zoznamu audítorských spoločností komora
bez zbytočného odkladu zapisuje zmenu alebo zánik
údajov. Audítorská spoločnos� je povinná bez zbytoč-

4) § 133 Obchodného zákonníka.
5) § 81 Obchodného zákonníka.
6) § 97 Obchodného zákonníka.
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ného odkladu oznámi� komore zmenu alebo zánik
zapisovaných údajov.

(3) Údaje uvedené v zozname audítorských spoloč-
ností sú verejne prístupné a do zoznamu možno na-
zrie� v sídle komory alebo na internetovej stránke ko-
mory.

§ 9

Audítorská skúška

(1) Audítorskou skúškou sa preukazuje spôsobilos�
na poskytovanie audítorských služieb, overuje sa od-
borná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich
aplikácia na využitie v praxi. Audítorská skúška sa
koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou.

(2) Audítorská skúška je zameraná na
a) ekonómiu a finančné riadenie,
b) účtovníctvo,
c) príslušné časti občianskeho práva, obchodného

práva, finančného práva, pracovného práva a iných
právnych odvetví ustanovených v skúšobnom po-
riadku,

d) informačné systémy riadenia a vnútornej kontroly,
systémy spracovania dát, matematické a štatistic-
ké metódy využívané pri poskytovaní audítorských
služieb,

e) audítorské postupy, metódy a techniky vrátane
audítorských štandardov.

(3) Audítorská skúška sa skladá z písomnej časti
a z ústnej časti. Ústnu čas� skúšky môže uchádzač
vykona� na základe výsledkov písomnej časti skúšky.

(4) Písomná čas� skúšky môže pozostáva� z viace-
rých čiastkových písomných skúšok.

(5) Uchádzač, ktorý pri písomnej alebo ústnej časti
skúšky neuspel, môže na základe písomnej žiadosti
skúšku opakova�. Skúšku opakuje v plnom rozsahu.

(6) Za audítorskú skúšku sa platí komore poplatok
v sume určenej v skúšobnom poriadku.

§ 10

Skúšobný poriadok

Rozsah a obsah audítorskej skúšky, podrobnosti
o podávaní žiadosti na audítorskú skúšku, výšku po-
platkov, priebeh a spôsob hodnotenia audítorskej
skúšky a postup pri neúčasti na audítorskej skúške
ustanovuje skúšobný poriadok, ktorý vydáva komora
po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej repub-
liky (ïalej len „ministerstvo“).

§ 11

Skúšobná komisia

Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva
a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
Skúšobnú komisiu tvoria audítori navrhnutí komorou,
zamestnanci ministerstva a ïalší odborníci ekonomic-
kej teórie a praxe. Predseda skúšobnej komisie je vždy

zamestnancom ministerstva. Funkčné obdobie skú-
šobnej komisie je trojročné.

§ 12

Vyčiarknutie zo zoznamu

(1) Licencia zaniká dňom, ku ktorému boli audítor
alebo audítorská spoločnos� vyčiarknutí zo zoznamu
audítorov alebo zoznamu audítorských spoločností
(ïalej len „príslušný zoznam“).

(2) Komora vyčiarkne z príslušného zoznamu toho,
a) kto zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b) kto bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnos-

ti rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c) kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony,

alebo toho, ktorého spôsobilos� na právne úkony
bola obmedzená, ku dňu právoplatnosti rozhodnu-
tia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony
alebo ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu
o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,

d) komu bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiar-
knutím z príslušného zoznamu, ku dňu právoplat-
nosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho
opatrenia,

e) na majetok koho bol vyhlásený konkurz, povolené
vyrovnanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie
pre nedostatok majetku na úhradu nákladov kon-
kurzu, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlá-
sení konkurzu, o povolení vyrovnania alebo o za-
mietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu,

f) kto podal komore písomnú žiados� o vyčiarknutie
z príslušného zoznamu s úradne osvedčeným pod-
pisom, uplynutím kalendárneho mesiaca nasledu-
júceho po mesiaci, v ktorom bola žiados� o vyčiar-
knutie z príslušného zoznamu doručená komore,

g) kto je v likvidácii, ku dňu vstupu do likvidácie.

(3) Komora ïalej vyčiarkne z príslušného zoznamu
a) audítorskú spoločnos�, ktorá bola zrušená bez lik-

vidácie pod¾a osobitného predpisu;7) to neplatí
v prípade zmeny právnej formy audítorskej spoloč-
nosti,

b) audítorskú spoločnos�, ktorá prestala spĺňa� pod-
mienky pod¾a § 5 ods. 1,

c) audítora, ktorý prestal spĺňa� podmienky pod¾a
§ 19 ods. 1,

d) audítora, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmy-
selný trestný čin spáchaný v súvislosti s poskyto-
vaním audítorských služieb, ku dňu právoplatnosti
rozsudku,

e) audítora, ktorý bol právoplatne odsúdený za iný
úmyselný trestný čin, ako je uvedený v písmene d),
alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepod-
mienečný trest odňatia slobody, ku dňu právoplat-
nosti rozsudku,

f) audítora alebo audítorskú spoločnos�, ktorí sú
v omeškaní so zaplatením príspevkov a iných po-
vinných peňažných úhrad komore dlhšie ako jeden
rok a nezaplatili ich ani do jedného mesiaca po

7) § 69 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
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vyzvaní komory s poučením o následkoch nezapla-
tenia,

g) toho, kto preukázate¾ne zneužil informácie získané
v súvislosti s poskytovaním audítorských služieb,

h) audítora, ktorý neposkytuje audítorské služby po
dobu troch po sebe nasledujúcich rokov alebo ak
mu bola pozastavená licencia a nezložil skúšku,
ktorej rozsah, obsah a termín určí komora.

(4) Vyčiarknutie z príslušného zoznamu zaznamená
komora bez zbytočného odkladu. O zázname komora
písomne vyrozumie bez zbytočného odkladu toho, ko-
ho sa záznam týka.

(5) Po vyčiarknutí z príslušného zoznamu sú audítor
alebo audítorská spoločnos� povinní odovzda� bez zby-
točného odkladu licencie komore.

§ 13

Pozastavenie licencie

(1) Komora pozastaví licenciu audítorovi,
a) ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie spo-

čívajúce v pozastavení licencie, ku dňu nadobud-
nutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto
disciplinárneho opatrenia,

b) ktorému bol uložený trest zákazu činnosti8) spočí-
vajúci v zákaze poskytovania audítorských služieb,
ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým
bol tento trest uložený.

(2) Komora pozastaví licenciu audítorovi alebo audí-
torskej spoločnosti aj na základe ich písomnej žiadosti,
najdlhšie na tri roky.

(3) Pozastavenie licencie zaznamená komora v prí-
slušnom zozname bez zbytočného odkladu. O zázname
komora písomne vyrozumie toho, koho sa záznam
týka.

(4) V období pozastavenia licencie
a) audítor ani audítorská spoločnos� nesmú poskyto-

va� audítorské služby,
b) je pozastavený výkon funkcie audítora v orgánoch

komory uvedených v § 29 ods. 1 písm. b) až d),
c) audítor nemôže by� volený do orgánov komory uve-

dených v § 29 ods. 1 písm. b) až d),
d) nie je dotknutá disciplinárna zodpovednos� audíto-

ra.

(5) Po pozastavení licencie sú audítor alebo audítor-
ská spoločnos� povinní uloži� bez zbytočného odkladu
licencie v komore.

§ 14

Spôsob poskytovania audítorských služieb

(1) Audítor môže poskytova� audítorské služby vo
svojom mene a na svoj účet alebo ako spoločník, šta-
tutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spo-
ločnosti v jej mene a na jej účet alebo ako zamestnanec
audítora v jeho mene a na jeho účet.

(2) Audítor môže zamestnáva� iného audítora, len ak
sám nemá uzavretý pracovnoprávny vz�ah, prípadne
nevykonáva inú platenú činnos� s výnimkou pedago-
gickej, vedeckej a publicistickej činnosti.

(3) Audítor a audítorská spoločnos� poskytujú audí-
torské služby za odplatu na základe zmluvy uzavretej
s účtovnou jednotkou,9) ktorej budú poskytované au-
dítorské služby, ak tento alebo osobitný predpis ne-
ustanovuje inak; zmluva sa uzavrie vždy, ak boli audí-
tor alebo audítorská spoločnos� určení žrebom, pod¾a
osobitného predpisu.10) Audítor alebo audítorská spo-
ločnos� majú nárok aj na úhradu výdavkov účelne
vynaložených v priamej súvislosti s poskytovaním au-
dítorských služieb.

(4) Audítor alebo audítorská spoločnos� môžu uzav-
rie� zmluvu, na základe ktorej poskytnú audítorské
služby, aj s iným objednávate¾om, ako je účtovná jed-
notka, ktorej budú poskytnuté audítorské služby,
v prípade, ak s tým účtovná jednotka súhlasí.

Práva a povinnost i  audítorov
a audítorských spoločnost í

§ 15

(1) Audítor je pri poskytovaní audítorských služieb
nezávislý; je viazaný Ústavou Slovenskej republiky,
zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi vydanými na ich vykonanie. Audítor je povinný
dodržiava� audítorské štandardy, predpisy vydané ko-
morou a etický kódex audítora.

(2) Audítor a audítorská spoločnos� sú povinní po-
skytova� audítorské služby s odbornou starostlivos-
�ou, čestne a svedomite.

(3) Audítorovi, ktorý poskytuje audítorské služby
v mene audítorskej spoločnosti, nesmú spoločníci, ko-
natelia spoločnosti, členovia štatutárneho orgánu, čle-
novia dozorného orgánu a vedúci zamestnanci audí-
torskej spoločnosti zasahova� do poskytovania
audítorských služieb spôsobom, ktorý môže obmedzi�
jeho nezávislos� pri poskytovaní audítorských služieb.

(4) Audítor a audítorská spoločnos� nie sú oprávnení
nariaïova� zmeny a opravy údajov vykazovaných úč-
tovnou jednotkou.

(5) Pri vykonávaní auditu účtovnej závierky a výroč-
nej správy je audítor povinný overi�,
a) či údaje auditovanej účtovnej závierky verne zobra-

zujú finančnú situáciu a výsledok hospodárenia
účtovnej jednotky,

b) či údaje vo výročnej správe sú v súlade s účtovnou
závierkou alebo údaje v konsolidovanej výročnej
správe sú v súlade s konsolidovanou účtovnou zá-
vierkou,

c) ïalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje osobitný pred-
pis.2)

 (6) Výsledkom auditu účtovnej závierky a výročnej

 8) § 49 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 9) § 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
10) Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
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správy je audítorom vypracovaná správa, ktorá obsa-
huje
a) názov správy, z ktorého vyplýva, že ide o správu

audítora,
b) adresáta správy,
c) vymedzenie a označenie účtovnej závierky, ktorá

podliehala auditu, a vymedzenie zodpovednosti ve-
denia účtovnej jednotky a zodpovednosti audítora,

d) vymedzenie rozsahu vykonaného auditu, ktorý ob-
sahuje štandardy a postupy, pod¾a ktorých sa audit
vykonal, opis práce vykonanej audítorom,

e) vyjadrenie názoru na účtovnú závierku vo forme
a pod¾a požiadaviek stanovených audítorskými
štandardmi,

f) dátum vypracovania správy,
g) meno a priezvisko audítora, číslo licencie alebo ob-

chodný názov a sídlo audítorskej spoločnosti a číslo
licencie,

h) mená, priezviská a podpisy zodpovedných audíto-
rov, ktorí vypracovali správu, a čísla ich licencií.

 (7) O audítorských službách audítor alebo audítor-
ská spoločnos� vypracúvajú správy alebo predkladajú
výsledky svojich služieb pod¾a audítorských štandar-
dov.

 (8) O priebehu poskytovania audítorských služieb
vedú audítor alebo audítorská spoločnos� audítorskú
dokumentáciu pod¾a audítorských štandardov. Súčas-
�ou audítorskej dokumentácie pri audite je aj zmluva,
na základe ktorej je poskytovaný audit, plán a program
auditu, správa o audite, účtovná závierka alebo kon-
solidovaná účtovná závierka, výročná správa alebo
konsolidovaná výročná správa a ïalšie doklady doku-
mentujúce priebeh auditu. Audítorská dokumentácia
sa uchováva desa� rokov odo dňa splnenia zmluvy.

 (9) Právo nazera� do audítorskej dokumentácie ma-
jú len osoby oprávnené vykonáva� z poverenia komory
doh¾ad nad riadnym výkonom audítorských služieb
v rámci kontroly kvality, disciplinárna komisia, súd
a tiež orgány činné v trestnom konaní, ak sa trestné
konanie týka audítora alebo audítorskej spoločnosti.

(10) Audítorská dokumentácia, správy a informácie,
ktoré sú jej súčas�ou, sú vlastníctvom audítora alebo
audítorskej spoločnosti, ak sa v zmluve s účtovnou
jednotkou nedohodlo inak. Zakazuje sa preda� alebo
previes� na inú osobu audítorskú dokumentáciu alebo
informáciu, ktorá je súčas�ou audítorskej dokumentá-
cie, bez súhlasu účtovnej jednotky alebo jej nástupcu.

(11) Pre služby poskytované audítorom pod¾a § 2
ods. 2 sa odsek 8 použije primerane.

§ 16

(1) Audítor je povinný, ak tento zákon neustanovuje
inak, zachováva� mlčanlivos� o všetkých skutočnos-
tiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytova-

ním audítorských služieb; táto povinnos� trvá aj po
skončení poskytovania audítorských služieb.

(2) Povinnos� zachováva� mlčanlivos� sa vz�ahuje na
všetky osoby zapísané v príslušnom zozname a v zo-
zname asistentov audítora, ktoré vedie komora, na
všetkých spoločníkov audítorskej spoločnosti, na ich
zamestnancov a ostatné osoby, ktoré sa o skutočnos-
tiach súvisiacich s poskytovaním audítorských služieb
dozvedeli.

(3) Povinnosti zachováva� mlčanlivos� pod¾a odse-
kov 1 a 2 môže audítora alebo audítorskú spoločnos�
zbavi� súd alebo účtovná jednotka, ktorej sú audítor-
ské služby poskytované. Povinnos� zachováva� mlčan-
livos� sa však nevz�ahuje na prípady, ak ide o zákonom
uloženú povinnos� oznámi� alebo prekazi� spáchanie
trestného činu.

(4) Audítor je povinný poskytnú� informáciu o účtov-
nej jednotke v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom.11) Poskytnutie takejto informácie sa nepo-
važuje za porušenie povinnosti zachováva� mlčanli-
vos�; v dôsledku poskytnutia týchto informácií nevzni-
ká audítorovi zodpovednos� voči účtovnej jednotke.

(5) Audítor má právo, aby mu účtovná jednotka po-
skytla požadované doklady a iné písomnosti, informá-
cie a vysvetlenia potrebné na riadne poskytovanie au-
dítorských služieb. Povinnos� poskytova� potrebné
informácie, doklady a dokumentáciu o účtovnej jed-
notke, ktorej sa poskytovanie audítorských služieb
týka, majú s jej súhlasom aj obchodní partneri tejto
účtovnej jednotky, a to na základe žiadosti audítora.
Audítor je oprávnený požiada� banku alebo pobočku
zahraničnej banky o správu12) obsahujúcu informácie
vedené o účtovnej jednotke v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky. Audítor je oprávnený by� prítomný
pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej jednot-
ky alebo vyžiada� vykonanie inventarizácie v oblasti,
v ktorej zistil nedostatky. Účtovná jednotka je povinná
požiadavkám audítora vyhovie�.

(6) Audítor je povinný postupova� bez zbytočných
prie�ahov tak, aby si zaobstaral všetky doklady a iné
podklady, ktoré sú potrebné na zistenie skutočného
stavu toho, čo je predmetom audítorských služieb.
Audítor je povinný pri vyhotovení správy o priebehu
a výsledkoch audítorských služieb vychádza� zo všet-
kých skutočností, ktoré zistil, pričom každú zistenú
skutočnos� hodnotí jednotlivo a zároveň v ich vzájom-
nej súvislosti; audítor nesmie zamlča� žiadnu zistenú
skutočnos�, ktorá môže ma� podstatný vplyv na závery
správy o priebehu a výsledkoch audítorských služieb.

(7) Audítor alebo audítorská spoločnos� sú povinní
bez zbytočného odkladu informova� orgán, ktorý je pre
účtovnú jednotku pod¾a osobitných predpisov13) orgá-
nom štátneho alebo bankového doh¾adu, ak v účtovnej
jednotke
a) došlo k porušeniu predpisov upravujúcich pod-

mienky jej činnosti,

11) Napríklad § 40 a § 47 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z.
12) § 91 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z.
13) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z., zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o cenných papieroch).
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b) existujú skutočnosti majúce zásadne negatívny
vplyv na jej hospodárenie,

c) je ohrozený predpoklad nepretržitého pokračovania
činnosti,

d) existujú skutočnosti, na základe ktorých môže od-
mietnu� vyjadri� názor alebo vyjadri� záporný názor
na účtovnú závierku.

(8) Audítor alebo audítorská spoločnos� sú povinní
oznámi� skutočnosti pod¾a odseku 7 tomu, kto s touto
účtovnou jednotkou má úzke väzby.14)

(9) Ak zistia audítor alebo audítorská spoločnos� pri
poskytovaní audítorských služieb v účtovnej jednotke
skutočnosti uvedené v odseku 7 alebo skutočnosti,
o ktorých sa predpokladá, že môžu naplni� skutkovú
podstatu hospodárskeho trestného činu, trestného či-
nu úplatkárstva alebo trestného činu proti majetku,
sú povinní bez zbytočného odkladu písomne informo-
va� štatutárny orgán a dozorný orgán účtovnej jednot-
ky alebo zastupite¾stvo územného samosprávneho cel-
ku v prípade, keï účtovnou jednotkou je samosprávny
celok.

§ 17

(1) Audítor a audítorská spoločnos� sú povinní od-
vádza� komore členské príspevky a iné peňažné úhra-
dy ustanovené predpismi komory. Pravidlá ich plate-
nia schva¾uje valné zhromaždenie (ïalej len
„zhromaždenie“) na návrh prezídia komory.

(2) Audítor a audítorská spoločnos� sú povinní pí-
somne do 15 dní oznámi� komore vznik a zánik pra-
covnoprávneho vz�ahu audítora alebo asistenta audí-
tora, ktorých zamestnávajú.

§ 18

(1) Audítor a audítorská spoločnos� zodpovedajú za
škodu15) spôsobenú pri poskytovaní audítorských slu-
žieb.

(2) Audítor a audítorská spoločnos� sú povinní uzav-
rie� zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá
by mohla vzniknú� v súvislosti s poskytovaním audí-
torských služieb.

(3) Audítor nie je povinný uzavrie� zmluvu o poistení
zodpovednosti za škodu, ak vykonáva audítorské služ-
by v mene audítorskej spoločnosti.

§ 19

(1) Audítor alebo audítorská spoločnos� nesmú po-
skytova� audítorské služby účtovnej jednotke, ak nie

sú od nej nezávislí; prekážkou poskytovania audítor-
ských služieb je
a) vlastnícky, spoluvlastnícky alebo členský vz�ah

k účtovnej jednotke s výnimkou uvedenou v odse-
ku 2,

b) pracovnoprávny vz�ah audítora k účtovnej jednot-
ke,

c) členstvo v orgánoch účtovnej jednotky,
d) ak audítor je blízkou osobou16) osobám, ktoré majú

k účtovnej jednotke vz�ah uvedený v písmenách a)
až c),

e) vlastnícky, spoluvlastnícky, členský alebo pracov-
noprávny vz�ah audítora k účtovnej jednotke
v predchádzajúcom účtovnom období,

f) výkon funkcie správcu konkurznej podstaty, likvi-
dátora alebo núteného správcu v účtovnej jednotke
pod¾a osobitného predpisu,17)

g) poskytovanie znaleckých služieb účtovnej jednotke
pod¾a osobitných predpisov,18)

h) vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke alebo zo-
stavenie jej účtovnej závierky,

i) ak účtovná jednotka nezaplatila za poskytnuté au-
dítorské služby dlhšie ako jeden rok,

j) prijatie pôžičky od účtovnej jednotky, úveru od
účtovnej jednotky a záruky od účtovnej jednotky.

(2) Prekážkou poskytovania audítorských služieb
nie je audit účtovnej závierky komory poskytnutej
audítorom alebo audítorskou spoločnos�ou, ktorí sú
jej členmi.

(3) Audítorské služby v účtovnej jednotke sa nesmú
poskytova� počas piatich rokov po skončení dôvodov
pod¾a odseku 1.

§ 20

Audítor alebo audítorská spoločnos� sú povinní vy-
pracova� asistentovi audítora hodnotenie o rozsahu
jeho účasti na auditoch s uvedením počtu hodín
a konkrétnej činnosti, ktorú vykonával.

TRETIA  ČASŤ

DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

§ 21

Disciplinárne opatrenia

(1) Za závažné alebo opätovné porušenie povinností
ustanovených týmto zákonom, audítorskými štan-
dardmi alebo predpismi komory (ïalej len „porušenie
disciplíny“) môže komora audítorovi alebo audítorskej
spoločnosti
a) uloži� písomné napomenutie,
b) uloži� pokutu

14) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. 
15) Napríklad § 373 Obchodného zákonníka.
16) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
17) Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
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1. až do 500 000  Sk, ak ide o audítora,
2. až do 1 000 000  Sk, ak ide o audítorskú spoloč-

nos�,
c) pozastavi� licenciu až na tri roky; počas pozastave-

nia licencie audítor alebo audítorská spoločnos�
neplatia komore členský príspevok,

d) vyčiarknu� z príslušného zoznamu.

(2) Z dôvodov uvedených v odseku 1 môže komora
a) uloži� asistentovi audítora písomné napomenutie,
b) uloži� asistentovi audítora pokutu až do 10 000 Sk,
c) vyčiarknu� asistenta audítora zo zoznamu asisten-

tov audítora.

(3) Po vyčiarknutí zo zoznamu asistentov audítorov
je asistent audítora povinný odovzda� komore bez zby-
točného odkladu potvrdenie o zápise do zoznamu asis-
tentov audítorov.

(4) Vybraté pokuty sú príjmom komory.

§ 22

Vyčiarknutie z príslušného zoznamu
a nový zápis do príslušného zoznamu

(1) Disciplinárna komisia rozhodne o vyčiarknutí
audítora alebo audítorskej spoločnosti z príslušného
zoznamu tiež vtedy, ak
a) neodstránili v určenej lehote nedostatky, pre ktoré

im bola pozastavená licencia pod¾a § 21 ods. 1,
b) poskytovali audítorské služby v období pozastave-

nia licencie,
c) bola im zrušená alebo pozastavená licencia v cudzi-

ne.

(2) Audítor alebo audítorská spoločnos� môžu by�
znova zapísaní do príslušného zoznamu na základe
písomnej žiadosti a po splnení podmienok ustanove-
ných týmto zákonom, najskôr po uplynutí troch rokov
odo dňa vyčiarknutia audítora alebo audítorskej spo-
ločnosti z príslušného zoznamu.

§ 23

Disciplinárne konanie

(1) O uložení disciplinárneho opatrenia pod¾a § 21
rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom ko-
naní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej rady
komory.

(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania môže
poda� predseda dozornej rady komory do šiestich me-
siacov odo dňa, keï sa o porušení disciplíny dozvedel,
najneskôr do troch rokov odo dňa, keï k porušeniu
disciplíny došlo.

(3) Podrobnosti týkajúce sa postupu pri ukladaní
disciplinárnych opatrení pod¾a § 21 upravuje discipli-
nárny poriadok, ktorý vydáva komora.

(4) Disciplinárna komisia vydá rozhodnutie do troch
mesiacov od doručenia návrhu na začatie disciplinár-
neho konania.

(5) Účastníci disciplinárneho konania majú právo
vyjadri� sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú pred-
metom disciplinárneho konania. Majú právo obhajova�
sa a navrhova� dôkazy, ktoré by mali by� v konaní
predložené.

§ 24

Odvolanie

(1) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o ulože-
ní disciplinárneho opatrenia pod¾a § 21 ods. 1 a ods. 2
môže audítor, audítorská spoločnos�, asistent audítora
alebo predseda dozornej rady poda� do 15 dní od jeho
doručenia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu
pod¾a § 21 ods. 1 písm. b) až d) a § 21 ods. 2 písm. b)
a c) má odkladný účinok.

(2) O odvolaní rozhoduje prezídium, ktoré po pre-
skúmaní rozhodnutie buï potvrdí, alebo zruší. Ak
prezídium zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec dis-
ciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna
komisia je právnym názorom prezídia viazaná.

(3) Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa
proti nemu odvola�.

(4) Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie
o uložení pokuty, o pozastavení licencie alebo o vy-
čiarknutí z príslušného zoznamu alebo zo zoznamu
asistentov audítorov preskúma na návrh súd.19) Návrh
je oprávnený poda� len ten, koho sa rozhodnutie týka.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ASISTENT AUDÍTORA

§ 25

Zoznam asistentov audítora

(1) Komora zapíše na základe písomnej žiadosti do
zoznamu asistentov audítora každú fyzickú osobu ok-
rem fyzickej osoby, ktorá bola v minulosti vyčiarknutá
zo zoznamu asistentov audítora z dôvodu pod¾a § 26
písm. e), ak
a) je plne spôsobilá na právne úkony,
b) je bezúhonná,
c) má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého

stupňa ekonomického zamerania,
d) je v pracovnoprávnom vz�ahu u audítora alebo

v audítorskej spoločnosti,
e) spĺňa podmienku uplynutia troch rokov od vyčiar-

knutia zo zoznamu asistentov audítorov z dôvodu
disciplinárneho opatrenia.

(2) Po splnení podmienok pod¾a odseku 1 komora
vykoná zápis do zoznamu asistentov audítora do jed-
ného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti.

(3) Komora vydá asistentovi audítora potvrdenie
o jeho zápise do zoznamu asistentov audítora.

(4) Asistent audítora je oprávnený vykonáva� všetky
úkony, na ktoré ho audítor splnomocní, s výnimkou
podpisovania správy pod¾a § 15 ods. 6.

19) § 244 až 250 Občianskeho súdneho poriadku.
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(5) Asistent audítora má právo požiada� o prerušenie
vykonávania praxe asistenta audítora až na tri roky.
O toto obdobie sa mu predlžuje doba praxe asistenta
audítora. O prerušenie a obnovenie výkonu praxe
asistenta audítora musí asistent audítora písomne
požiada� komoru.

(6) Asistent audítora je povinný uchádza� sa o vyko-
návanie praxe asistenta audítora a preukáza� skutoč-
né obdobie vykonávania praxe asistenta audítora.
Asistent audítora je povinný získa� minimálne 900 ho-
dín praxe asistenta audítora. Podrobnosti o podmien-
kach výkonu praxe asistenta audítora upraví komora.

(7) Zoznam asistentov audítora obsahuje tieto údaje:
a) meno, priezvisko a miesto pobytu asistenta audíto-

ra,
b) meno, priezvisko a miesto pobytu audítora, ktorý je

jeho zamestnávate¾om, alebo obchodné meno a síd-
lo audítorskej spoločnosti, ktorá je jeho zamestná-
vate¾om.

(8) Do zoznamu asistentov audítora komora zapisuje
bez zbytočného odkladu každú zmenu alebo zánik
zapisovaných skutočností. Asistent audítora je povin-
ný bez zbytočného odkladu oznámi� komore zmenu
alebo zánik zapisovaných údajov.

§ 26

Vyčiarknutie zo zoznamu asistentov audítora

Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov audítora
toho, kto
a) zomrel, ku dňu jeho úmrtia,
b) bol vyhlásený za mŕtveho, ku dňu právoplatnosti

rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo

toho, ktorého spôsobilos� na právne úkony bola
obmedzená, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia sú-
du o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo
ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o obme-
dzení spôsobilosti na právne úkony,

d) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepod-
mienečný trest odňatia slobody, ku dňu právoplat-
nosti rozhodnutia súdu,

e) preukázate¾ne zneužil informácie súvisiace s audí-
torskými službami, získané pri vykonávaní asis-
tentskej praxe,

f) má uložené disciplinárne opatrenie pod¾a § 21
ods. 2 písm. d), ku dňu právoplatnosti rozhodnutia
o uložení tohto disciplinárneho opatrenia,

g) neplatí príspevky alebo iné peňažné úhrady určené
komorou viac ako rok,

h) nevykonáva prax asistenta audítora viac ako tri po
sebe nasledujúce roky,

i) písomne požiada komoru o vyčiarknutie zo zozna-
mu,

j) bol zapísaný do zoznamu audítorov.

PIATA ČASŤ

KOMORA A JEJ ORGÁNY

§ 27

(1) Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou
organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorá združuje
audítorov a audítorské spoločnosti zapísané v prísluš-
nom zozname. Audítori a audítorské spoločnosti sa
stávajú členmi komory dňom zápisu do príslušného
zoznamu.

(2) Komora je právnickou osobou.

(3) Komora môže na účely vzdelávania vytvori� územ-
né sekcie.

§ 28

Komora najmä
a) zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy

audítorov v Slovenskej republike,
b) vydáva certifikát o spôsobilosti na poskytovanie au-

dítorských služieb, licencie,
c) vedie príslušné zoznamy a zoznam asistentov audí-

torov,
d) dbá na riadny výkon audítorských služieb a vysokú

profesionálnu úroveň audítorov,
e) vydáva národné audítorské štandardy v súlade

s medzinárodnými audítorskými štandardmi,
f) usmerňuje audítorov, audítorské spoločnosti

a asistentov audítorov v súlade so všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi,

g) kontroluje kvalitu poskytovania audítorských slu-
žieb,

h) zabezpečuje predpoklady na zvýšenie vzdelávania
a profesionálnej úrovne audítorov a asistentov au-
dítorov,

i) vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré
sa vz�ahujú na činnos� audítorov,

j) spolupracuje s ministerstvom pri tvorbe všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti účtovníc-
tva a auditu,

k) vydáva štatút komory, disciplinárny poriadok, vo-
lebný poriadok, skúšobný poriadok, rokovací poria-
dok, zásady kontroly kvality vykonávania audítor-
skej činnosti a zásady ïalšieho vzdelávania
audítorov a asistentov audítorov po schválení zhro-
maždením komory,

l) vydáva etický kódex, ktorý je v súlade s etickým
kódexom vydávaným Medzinárodnou federáciou
účtovníkov (IFAC) so sídlom v New Yorku,

m) navrhuje zhromaždeniu výšku členských príspev-
kov, poplatkov a peňažných úhrad za vykonanie
zápisu do zoznamu audítorov,

n) zverejňuje aspoň raz ročne vo Finančnom spravo-
dajcovi ministerstva financií aktualizovaný zoznam
audítorov a aktualizovaný zoznam audítorských
spoločností,

o) určuje žrebom audítora na audit účtovnej závierky
pod¾a osobitného predpisu,10) ak u určeného audí-
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tora existuje prekážka poskytovania audítorských
služieb (§ 19), žrebovanie sa zopakuje,

p) spolupracuje a vymieňa si informácie s inými or-
gánmi, ak tak ustanoví osobitný predpis.20)

§ 29

 (1) Orgánmi komory sú
a) zhromaždenie,
b) prezídium,
c) dozorná rada,
d) disciplinárna komisia.

 (2) Zhromaždenie je najvyšším orgánom komory.

 (3) Prezídium tvorí prezident a členovia prezídia,
ktorí sú výkonným orgánom komory v období medzi
dvoma zhromaždeniami a sú viazaní uzneseniami
zhromaždenia.

 (4) Prezident zastupuje komoru navonok, koná
v jej mene vo všetkých veciach a riadi zamestnancov
komory.

 (5) Funkčné obdobie prezidenta a prezídia je troj-
ročné a plynie odo dňa schválenia do funkcie zhromaž-
dením.

 (6) Zhromaždenie na návrh prezídia volí preziden-
ta, členov orgánov komory, členstvo v ktorých je na-
vzájom nezlučite¾né. Zhromaždenie schva¾uje štatút,
volebný poriadok, disciplinárny poriadok, rokovací po-
riadok, zásady kontroly kvality poskytovania audítor-
ských služieb, zásady vzdelávania audítorov, zásady
hospodárenia, výšku príspevkov, poplatkov, zápisného
a peňažných úhrad, rozpočet a účtovnú závierku ko-
mory.

 (7) Komora môže zriaïova� ïalšie pomocné orgány
poverené zabezpečovaním jednotlivých úsekov činnos-
ti.

 (8) Komora zriaïuje výkonné útvary a určuje pra-
vidlá ich činnosti.

 (9) Podrobnosti o vo¾bách do orgánov komory upra-
vuje volebný poriadok.

(10) Podrobnosti o uskutočňovaní kontroly kvality
poskytovania audítorských služieb upravujú zásady
kontroly kvality poskytovania audítorských služieb.

(11) Členstvo v orgánoch komory je čestné. Členovia
orgánov komory majú nárok na úhradu cestovných
a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času.
Podrobnosti o náhradách určí štatút komory.

(12) Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch
a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej rady
a disciplinárnej komisie upravuje štatút komory.

(13) Prezídium
a) rozhoduje o vyčiarknutí z príslušného zoznamu

pod¾a § 12 a zo zoznamu asistentov audítora pod¾a
§ 26,

b) rozhoduje o pozastavení licencie pod¾a § 13,

c) zvoláva zhromaždenie a pripravuje podklady na je-
ho rokovanie,

d) schva¾uje audítorské štandardy,
e) zodpovedá za publikačnú, dokumentačnú a študij-

nú činnos� v rámci profesie,
f) zodpovedá a zabezpečuje vzdelávanie audítorov

a asistentov audítorov,
g) zabezpečuje metodickú činnos� pre audítorov,
h) zabezpečuje zahraničné aktivity komory v súvislos-

ti s jej členstvom v medzinárodných inštitúciách,
i) zabezpečuje účas� členov komory na aktivitách, kde

sa vyžaduje účas� audítorov,
j) poskytuje pravidelné informácie o činnosti orgánov

komory,
k) predkladá zhromaždeniu na schválenie dokumenty

uvedené v odseku 6.

(14) Prezídium rokuje najmenej raz za dva mesiace.
Zvoláva ho prezident komory.

§ 30

(1) Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi
jej príjmov sú členské príspevky, zápisné, peňažné
úhrady, poplatky, príjmy za služby, ktoré komora po-
skytuje, dary, výnosy z pokút a iné príjmy.

(2) Komora hradí zo svojich príjmov výdavky na za-
bezpečenie svojej činnosti a na zabezpečenie rozvoja
audítorských služieb.

(3) Komora vedie účtovníctvo pod¾a osobitného pred-
pisu.1) Účtovnú závierku komory overujú aspoň dvaja
audítori, ktorí nie sú členmi prezídia alebo dozornej
rady komory. Týchto audítorov na návrh komory
schva¾uje ministerstvo. Jedno vyhotovenie správy
o overení účtovnej závierky komory zasielajú audítori
ministerstvu. Náklady auditu hradí komora.

ŠIESTA  ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 31

Audítorské štandardy vydávané komorou určujú po-
drobnosti, postupy, metódy a techniky na poskytova-
nie audítorských služieb. Pri ich spracúvaní sa vychá-
dza z medzinárodných audítorských štandardov
a z tohto zákona; spôsob ich publikovania určí štatút
komory.

§ 32

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom
sa nevz�ahuje osobitný predpis.21)

§ 33

(1) Audítor alebo audítorská spoločnos� sa môžu
obráti� na súd, aby o ich práve rozhodol, ak

20) § 6 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z.
21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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a) neboli v lehotách ustanovených týmto zákonom za-
písaní do zoznamu audítorov, zoznamu audítor-
ských spoločností alebo zoznamu asistentov audí-
tora,

b) im nebol vydaný certifikát alebo licencia,
c) im nebolo umožnené zloži� s¾ub,
d) boli v rozpore s týmto zákonom vyčiarknutí z prí-

slušného zoznamu alebo im bola v rozpore s týmto
zákonom pozastavená licencia.

(2) Po vzniku skutočností uvedených v § 12 alebo
v § 13 si objednávate¾ zabezpečí audítora alebo audí-
torskú spoločnos�, ktorá dokončí rozpracované audí-
torské služby.

S IEDMA ČASŤ

§ 34

Prechodné ustanovenia

(1) Audítori zapísaní v zozname audítorov, ktorý
viedla komora pod¾a doterajšieho zákona, sa dňom
nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú audítor-
mi pod¾a tohto zákona; komora ich zapíše do zoznamu
audítorov a vydá im certifikáty a licencie bez žiadosti.

(2) Komora vydá audítorom certifikáty a licencie
pod¾a tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa na-
dobudnutia účinnosti tohto zákona, pričom budú au-
dítorom odobraté certifikáty a dekréty vydané pod¾a
doterajšieho zákona.

(3) Právnická osoba zapísaná v zozname audítorov,
ktorý viedla komora pod¾a doterajšieho zákona, môže
poskytova� audítorské služby pod¾a tohto zákona do
jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto

zákona. Komora overí a zosúladí doterajší zoznam
právnických osôb zapísaných v zozname audítorov
s podmienkami ustanovenými pre audítorské spoloč-
nosti týmto zákonom. Komora odoberie licencie vydané
pod¾a doterajšieho zákona audítorom, právnickým
osobám a vydá audítorským spoločnostiam licencie
pod¾a tohto zákona bez ich žiadosti.

(4) Komora pod¾a doterajšieho zákona je komorou aj
pod¾a tohto zákona. Volebné obdobie orgánov komory
zvolených pod¾a doterajšieho zákona trvá do skončenia
volebného obdobia pod¾a doterajšieho zákona.

(5) Asistenti audítora pod¾a doterajšieho zákona sa
považujú za asistentov audítora pod¾a tohto zákona;
komora ich zapíše do zoznamu asistentov bez žiadosti.
Obdobie ich zapísania v zozname asistentov audítora
pod¾a doterajšieho zákona sa im započíta v plnej výš-
ke.

§ 35

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady
č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore au-
dítorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákona
č. 228/2000 Z. z., zákona č. 152/2001 Z. z. a zákona
č. 483/2001 Z. z.

§ 36

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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467

Z Á K O N

z 2. júla 2002

o výrobe a uvádzaní liehu na trh

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje podmienky výroby  liehu
a spracovania liehu,  jeho uvádzanie na trh, manipulá-
ciu a  iné nakladanie s ním.

(2) Ustanovenia  osobitných  predpisov1) týkajúce sa
výroby liehu a spracovania liehu,  jeho uvádzania na
trh, manipulácie a  iného nakladania s ním nie sú
týmto zákonom dotknuté.

§ 2

Vymedzenie  základných pojmov

(1) Liehom na účely tohto zákona sa rozumie 
a) etylalkohol, ktorý je vyrobený alkoholovou fermen-

táciou surovín po¾nohospodárskeho pôvodu skva-
site¾ných na lieh a ich následnou destiláciou, 

b) zmes etylalkoholu s inými alkoholmi a látkami, ak
obsah etylalkoholu v zmesi je vyšší ako 15 objemo-
vých percent,

c) liehovina, ktorou sa rozumie kvapalina obsahujúca
etylalkohol,  určená na priamu ¾udskú spotrebu
alebo na výrobu iných požívatín; má špecifické
organoleptické vlastnosti a množstvo etylalkoholu
najmenej 15 objemových percent okrem vaječných
likérov a likérov s vajcom s dovoleným množstvom
etylalkoholu najmenej 14 objemových percent; lie-
hovina sa môže vyrába� destiláciou alebo zmieša-
ním,

d) lieh s obsahom 95 objemových percent etylalkoho-
lu používaný na lekárske a farmaceutické účely,

e) etylalkohol vyrobený destiláciou alebo iným odde-
¾ovaním zo skvasených roztokov pochádzajúcich
z výroby celulózy (sulfitový lieh),

f) etylalkohol vyrobený chemickou syntézou (synte-
tický lieh).

(2) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) mernou jednotkou množstva liehu 

1. objem liehu v litroch alkoholu  (l  a)  pri  teplote
20 stupňov Celzia (oC), 

2. hmotnos� liehu v kilogramoch (kg); odvodenou

jednotkou je gram (g),  ak  ide o  lieh  používaný
na lekárske a farmaceutické účely,

b) koncentráciou liehu
1. hmotnostné percento určené pomerom hmotnosti

100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza
vo výrobku, k celkovej hmotnosti tohto výrobku
násobeným číslom 100,

2. objemové percento určené pomerom objemu
100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachá-
dza vo výrobku pri teplote 20 oC, k celkovému
objemu tohto výrobku násobeným číslom 100,

c) výrobou liehu
1. výroba surového liehu,
2. výroba rafinovaného liehu,
3. zuš¾ach�ovanie liehu,

3.1. rafinácia (čistenie),
3.2. rektifikácia (viacnásobne opakovaná destilá-

cia v kolóne),
3.3. dehydratácia (odstránenie vody z liehu),
3.4. regenerácia (získavanie liehu z použitých

roztokov a odpadov obsahujúcich lieh),
3.5. špeciálna  úprava sorpčnými  metódami

(karbonizácia a pod.),
4. výroba destilátov,
5. výroba sulfitového liehu,
6. výroba syntetického liehu,

d) spracovaním liehu
1. stárenie (zrenie),
2. egalizácia (zmiešavanie alebo sce¾ovanie),
3. spracovanie liehu na liehoviny a ocot, 
4. denaturácia  liehu, pridanie  povoleného denatu-

račného prostriedku alebo zmesi  denaturačných
prostriedkov, čím sa stane lieh nevhodným na
požívanie (§ 10),

5. iné spracovanie liehu,
e) uvádzaním liehu na trh dodanie liehu, ktorý je

výsledkom činnosti upravenej týmto  zákonom,
predaj, ponúkanie na účely predaja, obmena,2)

f) manipuláciou s liehom  prečerpávanie, plnenie,
meranie, váženie, balenie, skladovanie a označova-
nie,

g) iným nakladaním s liehom  doprava a každá ïalšia
činnos�, ktorú nemožno považova� za činnos� uve-
denú v písmenách c) až  f),

h) normou strát liehu percentuálne vyjadrenie priro-
dzených a nezavinených úbytkov liehu vznikajú-

1) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 513/1991 Zb.  Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov,  zákon  Národnej
rady Slovenskej republiky č. 229/1995  Z. z.  o  spotrebnej  dani  z  liehu v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/2001 Z. z. Colný
zákon v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. b) prvý bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona
č.169/2001 Z. z.
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cich pri činnostiach uvedených v písmenách c) až
g) a pri výrobe vonných a chu�ových látok, droždia
a octu,

i) surovým liehom  lieh vyrobený alkoholovou fer-
mentáciou surovín po¾nohospodárskeho pôvodu
skvasite¾ných na lieh a ich následnou destiláciou;
nemožno ho použi� pri spracovaní na liehoviny
a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické pro-
striedky a na ïalšie použitie v zdravotníctve,

j) rafinovaným liehom lieh vyrobený rafináciou suro-
vého liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín
po¾nohospodárskeho pôvodu skvasite¾ných na lieh,
ich destiláciou a následnou rafináciou; takto upra-
vený rafinovaný lieh je určený najmä na spracova-
nie  na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká,
kozmetické prostriedky a na ïalšie použitie v zdra-
votníctve, 

k) rafinovaným liehom technickým lieh vyrobený rafi-
náciou surového liehu alebo alkoholovou fermentá-
ciou surovín po¾nohospodárskeho pôvodu skvasi-
te¾ných na lieh, ich destiláciou a následnou
rafináciou; je určený najmä na technické účely,
nemožno ho použi� pri spracovaní na liehoviny
a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické pro-
striedky a na ïalšie použitie v zdravotníctve, 

l) destilátom lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej
fermentácii vybraných po¾nohospodárskych suro-
vín, najmä ovocia vrátane hrozna, ovocných vín,
hroznových vín, ovocných výliskov a hroznových
výliskov, 

m) denaturovaným liehom
1. všeobecne denaturovaný lieh s množstvom naj-

menej 80 objemových percent etylalkoholu s prí-
davkom povoleného denaturačného prostriedku
alebo zmesi denaturačných prostriedkov,

 2. osobitne denaturovaný lieh denaturovaný s prí-
davkom povoleného denaturačného  prostriedku,

 3. osobitne denaturovaný bezvodý lieh denaturova-
ný s prídavkom  povoleného denaturačného pro-
striedku,

n) denaturačným prostriedkom látka alebo zmes látok
rozpustných v liehu, ktoré nezvratne zmenia vlast-
nosti liehu tak, že nie je vhodný na požívanie,

o) bezvodým liehom lieh vyrobený dehydratáciou  su-
rového alebo rafinovaného liehu; obsahuje najme-
nej 99,7 objemového percenta etylalkoholu, 

p) pribudlinou  zmes vyšších alkoholov s vyšším bo-
dom varu ako etylalkohol, ktorá obsahuje najviac
15 objemových percent etylalkoholu, ktorá vzniká
pri alkoholovom kvasení dekarboxyláciou a deami-
náciou z aminokyselín prítomných v surovine; ne-
možno ju použi� na potravinárske účely, 

r) úkvapom zmes aldehydov, esterov a iných prcha-
vých zložiek s nižším bodom varu ako etylalkohol,
ktorý obsahuje najmenej 93,1 objemového percenta
etylalkoholu; vzniká ako ved¾ajší produkt pri výro-
be liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri
dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii
ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní su-
rového liehu v rafinérii,

s) dokvapom zmes vyšších alkoholov, vyšších kyselín,
aldehydov, esterov a iných prchavých látok s vyš-

ším bodom varu ako etylakohol, ktorý obsahuje
najmenej 88 objemových percent etylalkoholu;
vzniká ako ved¾ajší produkt pri výrobe liehu priamo
zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých
druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných
destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii.

(3) Liehovarníckym závodom na účely tohto zákona sa
rozumie závod na výrobu liehu a spracovanie liehu, kto-
rým je
a) priemyselný liehovar, ktorý spracúva prevažne ako

základnú surovinu melasu,  škrobnaté suroviny
a ostatné suroviny prevodite¾né do skvasite¾nej for-
my,

b) po¾nohospodársky liehovar, ktorý spracúva prevažne
neštandardné  po¾nohospodárske produkty a pro-
dukty štiepenia škrobu,

c) ovocný liehovar, ktorý  spracúva ako základnú su-
rovinu ovocie, ovocné vína a  hroznové vína, boriev-
ky a odpady z výroby vína a zo spracovania ovocia;
výrobné zariadenie je usporiadané  tak, aby desti-
lácia bola spojená priamo s rektifikáciou,

d) liehovar s nespojitým  systémom destilácie a rekti-
fikácie, ktorý spracúva  všetky suroviny prevodite¾-
né do skvasite¾nej  formy;  výrobne  je  usporiadaný
tak, aby sa výroba registrovala na každom stupni
výroby kontrolným liehovým meradlom,

e) droždiareň, ak pri výrobe droždia je lieh ved¾ajším
výrobkom,

f) výrobňa bezvodého liehu, v ktorej sa azeotropnou
destiláciou alebo  podobnými technologickými po-
stupmi pomocou benzénu, cyklohexánu alebo
iných chemických  zlúčenín získava bezvodý lieh;
výrobné zariadenie tvorí sústava kolón; výroba bez-
vodého liehu je registrovaná kontrolným liehovým
meradlom,

g) rafinéria liehu,  ktorá  spracúva surový lieh vyrobe-
ný v po¾nohospodárskych  a priemyselných lieho-
varoch alebo vyrába rafinovaný lieh priamo zo zá-
par pripravených skvasením cukorných roztokov
pochádzajúcich zo škrobnatých surovín, cukor-
ných surovín a z iných po¾nohospodárskych suro-
vín skvasite¾ných na lieh,

h) denaturačný závod, v ktorom sa lieh denaturuje
v súlade s týmto zákonom,

i) samostatný sklad  liehu, závod,  ktorý uskladňuje
vyrobený alebo nakúpený lieh  v úradne overených
nádržiach opatrených úradne overenými meradla-
mi na zis�ovanie zásob liehu na účely jeho ïalšieho
spracovania v liehovarníckych závodoch vlastného
podniku alebo vyskladňuje lieh na účely predaja;
iná osoba ako prevádzkovate¾ a Správa štátnych
hmotných rezerv Slovenskej republiky nesmie skla-
dova� lieh v inom ako spotrebite¾skom balení,

j) egalizačná stanica, ktorá spracúva lieh egalizáciou
(zmiešavaním) a uskladňuje vyrobený alebo doda-
ný lieh,

k) výrobňa liehovín,  liehovar, ktorý spracúva lieh ako
základnú surovinu na výrobu liehovín pod¾a špe-
ciálne zostavených receptúr na jednotlivé druhy
liehovín a plní liehoviny do spotrebite¾ského bale-
nia,
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l) plniareň, v ktorej sa lieh a liehovina vyrobená
v inom liehovarníckom závode plní do spotrebite¾-
ského balenia,

m) octáreň, v ktorej sa lieh vyrobený v inom liehovar-
níckom závode spracúva na ocot,

 n) chemický liehovar (výrobňa syntetického liehu),
ktorý vyrába syntetický lieh syntézou zo surovín
fosílneho pôvodu (hydratáciou etylénu),

 o) sulfitový liehovar (výrobňa sulfitového liehu), ktorý
vyrába sulfitový lieh  kvasnou technológiou z odpa-
dov pri výrobe celulózy pôsobením sulfitových  kva-
siniek,

 p) liehovar na pestovate¾ské pálenie ovocia, liehovar,
ktorý poskytuje  službu pestovate¾om a lieh vyrába
len zo suroviny dodanej pestovate¾mi a nie z vlast-
ných zdrojov. 

(4)  Na  iných spracovate¾ov liehu, ktorí nie sú lieho-
varníckymi závodmi pod¾a odseku 3, sa primerane
vz�ahujú ustanovenia odseku 3 písm. i).

(5) Prevádzkovate¾om na účely tohto zákona sa ro-
zumie
a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pre-

vádzkuje liehovarnícky závod na výrobu liehu
a spracovanie liehu uvedený v odseku 3 písm. a)  až
o),

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pre-
vádzkuje liehovarnícky závod na pestovate¾ské pá-
lenie ovocia uvedený v odseku 3 písm. p).

(6) Za lieh sa na účely tohto zákona nepovažujú
ovocné š�avy ani pribudlina, ak objem etylalkoholu
v nej je nižší ako 15 objemových percent celkového
množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi, ani
úkvapy, dokvapy a ani vína určené na priemyselné
spracovanie.

§ 3

Podmienky na vydávanie povolenia

(1) Vyrába� lieh a  spracúva� lieh, manipulova�
s ním  a  uvádza� ho na trh môže  len  právnická osoba
a fyzická osoba [§ 2 ods. 5 písm. a)], ktorej na základe
žiadosti Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky (ïalej len „ministerstvo“) vydalo povolenie na
výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom zá-
vode a jeho uvádzanie na trh  (ïalej len „povolenie“). 

(2) Ak je žiadate¾om o povolenie právnická osoba,
v žiadosti uvedie

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadate-
¾a,

b) meno a priezvisko osôb, ktoré sú členmi štatutár-
neho orgánu, a spôsob, akým konajú za žiadate¾a,

c) doterajší predmet podnikania žiadate¾a,
d) typ liehovarníckeho závodu pod¾a § 2 ods. 3  písm.

a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrába� a spracúva�,
s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,

e) predpokladané množstvo vyrobeného a spracova-
ného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny
rok.

(3) Žiadate¾ pod¾a odseku 2 k žiadosti priloží
a) výpis z obchodného registra žiadate¾a,
b) doklad o tom, že splatené vklady do základného

imania žiadate¾a dosiahli ku dňu podania žiadosti
sumu minimálne 20 000 000 Sk,

c) doklad o tom, že zodpovedný zástupca žiadate¾a
spĺňa podmienky uvedené v odseku 9,

d) výpis z katastra nehnute¾ností3) preukazujúci
vlastníctvo liehovarníckeho závodu žiadate¾a,
v ktorom sa bude lieh vyrába� a spracúva�,

e) zmluvu o nájme,4) ak sa má liehovarnícky závod
prevádzkova� v prenajatých priestoroch,

 f) doklad o kúpe preukazujúci, že je vlastníkom tech-
nologického zariadenia na výrobu liehu a spracova-
nie liehu, alebo doklad o prenájme technologického
zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu, 

g) výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu
nie starší ako tri mesiace,

h) rozhodnutie príslušného orgánu o schválení prog-
ramu odpadového hospodárstva;5) v prípade, ak
žiadate¾ nemá povinnos� vypracova� program odpa-
dového hospodárstva, predkladá doklad o zhodno-
covaní odpadu alebo zneškodňovaní odpadu,6)

i) vyjadrenie autorizovanej osoby7)  k technologickej
časti liehovarníckeho závodu,

j) posudok štátneho okresného hygienika8) nie starší
ako tri mesiace,

k) odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie,9)
l) doklad orgánu potravinového dozoru o splnení pod-

mienok ustanovených osobitným predpisom,10)
m) doklady o zabezpečení kontrolného mechanizmu na

1. overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality vyrá-
baného liehu a spracúvaného liehu a zhody vyro-
beného liehu s jeho označením a súčasne

2. overovanie zhody vyrobeného liehu a spracované-
ho liehu s jeho označením pri uvádzaní na trh,11)

n) vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
o splnení požiadaviek správnej výrobnej praxe,12)

 3) Zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných  práv k nehnu-
te¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 4) § 663 až 684 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 5) § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6) § 19 ods. 1 písm. d) a e) zákona č.  223/2001 Z. z.
 7) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
 8) § 20  písm. c) zákona  Národnej  rady  Slovenskej  republiky č. 272/1994 Z. z. o  ochrane  zdravia  ¾udí  v  znení neskorších predpisov.
 9) Zákon č. 95/2000 Z. z.  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10) § 21 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
11) § 5 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
12) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten-

ský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z o reklame
v znení neskorších predpisov.
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ak žiadate¾ bude vyrába� lieh na lekárske a farma-
ceutické účely,

o) potvrdenie Daňového riadite¾stva Slovenskej re-
publiky (ïalej len „daňové riadite¾stvo“) preukazu-
júce splnenie povinnosti pod¾a odseku 8 a § 4 ods.
4,

p) potvrdenie Colného riadite¾stva Slovenskej repub-
liky preukazujúce splnenie povinnosti pod¾a odse-
ku 8 a § 4 ods. 4.

(4) Zodpovedným zástupcom žiadate¾a je fyzická
osoba ustanovená prevádzkovate¾om, ktorá zodpove-
dá za odborné prevádzkovanie liehovarníckeho závo-
du.

(5) Ak je žiadate¾om o povolenie fyzická osoba, v žia-
dosti uvedie
a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné

číslo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a ob-
chodné meno,

b) typ liehovarníckeho závodu pod¾a § 2 ods. 3 písm.
a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrába� a spracú-
va�, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,

c) predmet podnikania žiadate¾a,
d) predpokladané množstvo vyrobeného a spracova-

ného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny
rok.

(6) Žiadate¾ pod¾a odseku 5 k žiadosti priloží
a) doklady uvedené v odseku 3 s výnimkou odse-

ku 3 písm. a), b) a g),
b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c) doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimál-

ne 20 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo
doklad preukazujúci výšku vlastného imania žia-
date¾a, ktoré pod¾a účtovnej závierky alebo mimo-
riadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri me-
siace, overenej audítorom nesmie by� nižšie ako
20 000 000 Sk.

(7) Ak v odseku 3 nie je uvedené inak, doklady ne-
smú by� v čase podania žiadosti staršie ako 60 dní.

(8) Žiadate¾ je povinný preukáza� splnenie povinnos-
tí uvedených v osobitných predpisoch.13)

(9) Žiadate¾ je povinný preukáza�, že zodpovedný
zástupca žiadate¾a
a) má príslušné vysokoškolské vzdelanie najmenej pr-

vého stupňa v odbore potravinárskej technológie,
biotechnológie alebo získal spôsobilos� na vykoná-
vanie príslušnej odbornej činnosti ukončením ob-
dobného vysokoškolského štúdia v zahraničí, 

b) má najmenej trojročnú prax v odbore výroby liehu,
c) je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto

zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsú-
dený za úmyselný trestný čin; uvedená skutočnos�
sa preukazuje výpisom z registra trestov nie star-
ším ako tri mesiace,

d) je so žiadate¾om v pracovnom pomere; ak dôjde
k rozviazaniu pracovného pomeru  zodpovedného
zástupcu, žiadate¾ je povinný ku dňu skončenia
pracovného pomeru ustanovi� iného zodpovedného
zástupcu a túto skutočnos� spolu s dokladmi pre-
ukazujúcimi splnenie podmienok uvedených v pís-
menách a) až c) bezodkladne oznámi� ministerstvu;
zodpovedný zástupca môže by� v pracovnom pome-
re len s jedným prevádzkovate¾om.

(10) Povolenie pod¾a tohto zákona sa nevyžaduje
a) na prevádzkovanie chemického liehovaru (výrobne

syntetického liehu),
b) na prevádzkovanie sulfitového liehovaru (výrobne

sulfitového liehu),
c) na uvádzanie spotrebite¾ského balenia liehu14) na

trh,
d) na denaturáciu liehu v colnom sklade.

§ 4

Vydanie povolenia

(1) Ministerstvo vydá povolenie najneskôr do 30 dní
od doručenia žiadosti, ak žiadate¾ k žiadosti o vydanie
povolenia priložil všetky doklady a splnil všetky povin-
nosti a podmienky uvedené v § 3 ods. 1 až 9, a ozna-
muje to daňovému riadite¾stvu a Ministerstvu financií
Slovenskej republiky. 

(2) Ak ministerstvo zistí, že žiadate¾ k žiadosti o vy-
danie povolenia nepriložil všetky doklady alebo nespl-
nil niektorú z povinností uvedených v § 3 ods. 1 až 9,
vyzve žiadate¾a v lehote pod¾a odseku 1, aby chýbajúce
doklady priložil alebo odstránil nedostatky. Vo výzve
určí primeranú lehotu, najmenej však 15 dní. Ak v tej-
to lehote žiadate¾ chýbajúce doklady priloží, postupuje
sa pod¾a odseku 1.

(3) Ak žiadate¾ k žiadosti o vydanie povolenia v urče-
nej lehote nepriložil chýbajúce doklady, ministerstvo
povolenie nevydá, konanie zastaví alebo žiados� za-
mietne.

 (4) Ministerstvo povolenie nevydá, ak žiadate¾ alebo
iná právnická osoba, v ktorej má žiadate¾ priamu alebo
nepriamu majetkovú účas� prevyšujúcu 10 %, nepre-
ukáže splnenie povinností pod¾a § 3 ods. 8,  alebo
právnická osoba, ktorých vlastníkom, spoluvlastní-
kom, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym
orgánom je vlastník, spoluvlastník, člen štatutárneho
orgánu alebo štatutárny orgán žiadate¾a má záväzky
pod¾a § 3 ods. 8.

(5) Ak žiadate¾ nadobudol liehovarnícky závod postu-
pom pod¾a osobitného predpisu,15) je povinný požiada�
o vydanie povolenia pod¾a § 3 najneskôr do uplynutia
lehoty uvedenej v tomto osobitnom predpise.16)

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 238/2001 Z. z. 

14) § 10 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. 
15) Zákon č.  92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
16) § 15a zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb. 
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(6) Ministerstvo vedie register vydaných povolení, do
ktorého zapisuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádz-

kovate¾a,
b) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné

číslo,
c) typ liehovarníckeho závodu pod¾a § 2 ods. 3,
d) sídlo liehovarníckeho závodu,
e) dátum vydania povolenia.

(7) Ministerstvo vo svojom publikačnom prostriedku
zverejňuje register vydaných povolení.

§ 5 

Oznamovacia povinnos�
prevádzkovate¾a

(1) Prevádzkovate¾ je povinný oznámi� ministerstvu
zmenu údajov uvedených v žiadosti  v lehote 15 dní
odo dňa, keï k zmene údajov došlo, a doloži� doklady
osvedčujúce zmenu. Ministerstvo zmenu údajov vy-
značí v registri vydaných povolení (§ 4 ods. 6).

(2) Prevádzkovate¾ je povinný zmenu údajov uvede-
ných v § 3 ods. 3 písm. e) a f) oznámi� ministerstvu do
15 dní odo dňa, keï k zmene údajov došlo, a doloži�
doklady osvedčujúce zmenu.

(3) Ak sa prevádzkovate¾ rozhodne zruši� alebo pre-
da� liehovarnícky závod, je povinný túto skutočnos�
pred skončením činnosti oznámi� ministerstvu 15 dní
vopred.

(4) Ak je na majetok prevádzkovate¾a vyhlásený kon-
kurz,17) prevádzkovate¾ oznámi túto skutočnos� minis-
terstvu najneskôr do 10 dní od vyhlásenia konkurzu. 

(5) Prevádzkovate¾ je povinný oznámi� ministerstvu
najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca množstvo
liehu vyrobeného za predchádzajúci kalendárny me-
siac.

§ 6

Zánik povolenia

(1) Povolenie zaniká
a) zrušením právnickej osoby,18)
b) smr�ou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕt-

vu,
c) uplynutím jedného roka odo dňa právoplatnosti

povolenia, ak prevádzkovate¾ nezačal vykonáva�
činnos�, na ktorú bolo povolenie vydané,

d) dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorej pred-
metom je prevod liehovarníckeho závodu z vlastníc-
tva prevádzkovate¾a do vlastníctva inej osoby,

e) neodvedením splatnej spotrebnej dane z liehu po-
d¾a osobitného predpisu,19) a to desiatym dňom odo
dňa splatnosti spotrebnej dane.

(2) Povolenie vydané prevádzkovate¾mi na prevádz-

kovanie liehovarníckeho závodu na základe nájomnej
zmluvy uzavretej s vlastníkom liehovarníckeho závodu
nezaniká, ak prevádzkovate¾ (nájomca) nadobudne
k nemu vlastnícke právo od jeho doterajšieho vlastní-
ka. Ustanovenie § 5 tým nie je dotknuté.

(3) Ministerstvo o zániku povolenia informuje daňo-
vé riadite¾stvo.

§ 7

Odňatie povolenia

(1) Ministerstvo prevádzkovate¾ovi  povolenie odní-
me, ak 
a) oznámi písomne  ministerstvu skončenie výroby

liehu v liehovarníckom závode, pre ktorý bolo povo-
lenie vydané,

b) nespĺňa  podmienky uvedené v § 3,
c) základné imanie prevádzkovate¾a, ktorým je práv-

nická osoba, klesne pod minimálnu hodnotu uve-
denú v § 3 ods. 3 písm. b),

d) vlastné imanie prevádzkovate¾a, ktorý je fyzická
osoba, klesne pod minimálnu hodnotu uvedenú
v § 3 ods. 6 písm. c),

e) prevádzkuje liehovarnícky závod  iný prevádzkova-
te¾ než ten, ktorému bolo povolenie vydané,

f) došlo k preukázate¾nému zásahu do usporiadania
výrobných zariadení a kontrolných liehových mera-
diel a ich zabezpečenia alebo k inému porušeniu
povinností pod¾a § 9,

g) skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod ne-
vie preukáza�,

h) porušil pri vyskladnení spotrebite¾ského balenia
liehu osobitný predpis,13)

i) porušil oznamovaciu povinnos� pod¾a § 5 napriek
písomnej výzve ministerstva,

j) uviedol nepravdivé údaje  v žiadosti o vydanie po-
volenia,

k) neplní opatrenia uložené orgánom potravinového
dozoru,20) orgánom štátneho dozoru nad bezpeč-
nos�ou práce a technických zariadení,9)

 l) o to požiada daňové riadite¾stvo z dôvodu poruše-
nia všeobecne záväzných právnych predpisov pre-
vádzkovate¾om v oblasti kontroly výroby a obehu
liehu a zdaňovania liehu13) alebo v oblasti správy
daní21) prevádzkovate¾om.

(2) Prevádzkovate¾, ktorému bolo povolenie odňaté
pod¾a odseku 1, môže opätovne požiada� o vydanie
povolenia až po odstránení dôvodov, ktoré viedli k jeho
odňatiu.

§ 8

Povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode
na pestovate¾ské pálenie ovocia

(1) Vyrába� lieh v liehovarníckom závode na pesto-
vate¾ské pálenie ovocia môže právnická osoba alebo

17) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
18) § 68 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb.
19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20) § 19 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z. 
21) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Strana 4656 Zbierka zákonov č. 467/2002 Čiastka 178



fyzická osoba [§ 2 ods. 5 písm. b)], ktorej ministerstvo
na základe žiadosti vydalo povolenie.

(2) Ministerstvo pri vydávaní povolenia postupuje
pod¾a § 4 ods. 1 až 5, ak
a) žiadate¾  splnil podmienky  uvedené  v  § 3 s výnim-

kou odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. b) a p),
odseku 5 písm. d), odseku 6 písm. c) a odseku 9
písm. a) a b),

b) žiadate¾ alebo zodpovedný zástupca žiadate¾a
úspešne vykonal odbornú prípravu,

c) žiadate¾ písomne vyhlási, že nemá osobitný vz�ah22)
k inému prevádzkovate¾ovi liehovarníckeho závo-
du.

(3) Lieh vyrobený v liehovare na pestovate¾ské pále-
nie ovocia a vyskladnený prevádzkovate¾om pestovate-
¾ovi je určený na vlastnú spotrebu pestovate¾a a ne-
smie by� predmetom ïalšieho predaja ani iného
uvádzania na trh.

(4) Pestovate¾om je fyzická osoba, ktorá získa kvas
alebo inú surovinu (ovocné víno, hroznové víno) z ovo-
cia dopestovaného vlastnou pestovate¾skou činnos-
�ou.

(5) Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pesto-
vate¾ské pálenie ovocia je povinný vies� o výrobe liehu
evidenciu, ktorá musí obsahova�
a) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné

číslo pestovate¾a, ktorý prevádzkovate¾ovi dodal su-
rovinu na výrobu liehu, ktorú sám vypestoval,

b) množstvo a druh pestovate¾om dodanej suroviny
na výrobu liehu,

c) množstvo vyrobeného liehu a odovzdaného liehu
pestovate¾ovi.

(6) Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pesto-
vate¾ské pálenie ovocia je povinný uchováva� evidenciu
vedenú pod¾a odseku 5 najmenej desa� rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom sa príslušná výroba lie-
hu uskutočnila.

(7) Na zánik povolenia a odňatie povolenia na výrobu
liehu v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pále-
nie ovocia sa vz�ahujú § 6 a 7 s výnimkou § 7 ods. 1
písm. h).

(8) Obsah a rozsah odbornej prípravy pod¾a odse-
ku 2 písm. b) ustanoví všeobecne záväzným právnym
predpisom ministerstvo.

(9) Podrobnosti o prevádzkovaní liehovarníckeho zá-
vodu na pestovate¾ské pálenie ovocia a o spôsobe po-
užitia vzoriek liehu ustanoví všeobecne záväzný práv-
ny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 9

Povinnosti prevádzkovate¾a pri výrobe
liehu a spracovaní liehu

(1) Prevádzkovate¾ pri výrobe liehu a spracovaní lie-

hu je povinný používa� len také suroviny a technolo-
gické zariadenia, ktoré zodpovedajú zdravotným
a kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným osobitný-
mi predpismi.23) 

(2) Prevádzkovate¾ je povinný predloži� na požiada-
nie správcovi dane opis a podrobný nákres usporiada-
nia technologického zariadenia na výrobu liehu
a spracovanie liehu s uvedením kapacity vrátane
umiestnenia kontrolných liehových meradiel.

(3) Prevádzkovate¾ je povinný dodržiava� podmienky
balenia, označovania, skladovania, prepravy a uvá-
dzania liehu na trh ustanovené osobitným predpi-
som.24)

(4) Prevádzkovate¾ a iní spracovatelia liehu sú po-
vinní vies� o výrobe liehu a spracovaní liehu evidenciu.

(5) Pri výrobe liehu sa zakazuje
a) zasahova� bez súhlasu správcu dane do predpísa-

ného usporiadania výrobných zariadení a kontrol-
ných liehových meradiel vrátane ich zabezpečenia,

b) mieša� etylalkohol  so syntetickým liehom, sulfito-
vým liehom a denaturovaným liehom,

c) používa� syntetický lieh, sulfitový lieh a denaturo-
vaný lieh na výrobu potravín, potravinárskych aro-
matických a vonných látok; uvedené sa netýka etyl-
alkoholu, ktorý  je denaturovaný octom na výrobu
kvasného octu.

(6) Je zakázané uvádza� lieh na trh,
a) ak sa jeho vzh¾ad, chu�, zloženie alebo iné znaky

zmenili tak, že nezodpovedá svojmu označeniu,
b) neoznačený alebo označený zavádzajúcim spôso-

bom,
c) balený do nevhodných obalov alebo do zdravotne

škodlivých obalov,
d) denaturovaný nedovoleným spôsobom.

(7) Normy strát liehu prípustné pri prevádzkovaní
liehovarníckeho závodu a iných spracovate¾ov liehu,
použitie noriem strát liehu a alkoholometrické tabu¾ky
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky.

(8) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky môže povoli� výnimku z noriem
strát liehu ustanovených všeobecne záväzným práv-
nym predpisom.

§ 10

Denaturácia liehu

(1) Lieh s výnimkou liehu určeného pre octárne sa
denaturuje v denaturačnom závode alebo v colnom
sklade.25)

(2) Lieh určený na výrobu octu sa denaturuje v oc-
tárni.

22) § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.
23) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení

neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
25) Zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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(3) Lieh možno denaturova� len v prítomnosti správ-
cu dane. Prevádzkovate¾ je povinný vyhotovi� o každej
vykonanej denaturácii písomnú zápisnicu, v ktorej
uvedie najmä
a) druh, množstvo a koncentráciu liehu použitého na

denaturáciu,
b) druh a množstvo denaturačného prostriedku s pri-

loženým vyjadrením autorizovanej osoby,7)
c) účel, na ktorý sa denaturovaný lieh má použi�,
d) množstvo a koncentráciu vyrobeného denaturova-

ného liehu.

(4) Správca dane potvrdí písomne v zápisnici, ktorú
vypracúva prevádzkovate¾ pod¾a odseku 3, svoju prí-
tomnos� pri denaturácii liehu.

(5) Zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi
denaturačných prostriedkov zloženej z dvoch alebo
viacerých denaturačných prostriedkov určeného na
prípravu všeobecne denaturovaného liehu povo¾uje
ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slo-
venskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slo-
venskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slo-
venskej republiky.

(6) Ministerstvo v odôvodnených prípadoch po doho-
de s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Mi-
nisterstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Mi-
nisterstvom hospodárstva Slovenskej republiky môže
povoli� na prípravu osobitne denaturovaného liehu
a osobitne denaturovaného bezvodého liehu použitie
aj iného denaturačného prostriedku, ako je ustanove-
né všeobecne záväzným právnym predpisom, a usta-
novi� jeho najmenšie prípustné množstvo a použitie
takto denaturovaného liehu. 

(7) Denaturačné prostriedky, ich najmenšie prípust-
né množstvo, požiadavky na prípravu denaturovaného
liehu, požiadavky na denaturovaný lieh a použitie de-
naturovaného liehu ustanoví všeobecne záväzný práv-
ny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Mi-
nisterstvom financií Slovenskej republiky.

§ 11

Povinnosti dovozcu liehu

(1) Dovozca liehu s výnimkou syntetického liehu
a sulfitového liehu je povinný najneskôr do siedmich
dní od prepustenia tovaru do colného režimu vo¾ný
obeh alebo pri postupe pod¾a ostatných colných reži-
mov25) ohlási� ministerstvu
a) druh dovážaného liehu,
b) množstvo dovážaného liehu v príslušnej mernej

jednotke,
c) miesto určenia dovážaného liehu — odberate¾ské

miesto,
d) účel použitia dovážaného liehu,
e) krajinu pôvodu dovážaného liehu a doloži� overenú

fotokópiu colnej deklarácie.

(2) Lieh na lekárske účely a farmaceutické účely
možno dováža� a uvádza� na trh na základe povolenia

vydaného ministerstvom po dohode s Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 12

Podmienky pri výrobe a dovoze syntetického
liehu a sulfitového liehu

(1) Vyrába� syntetický lieh a sulfitový lieh alebo uvá-
dza� ich na trh možno na základe povolenia Minister-
stva hospodárstva Slovenskej republiky. 

(2) Syntetický lieh a sulfitový lieh vyrobené v Sloven-
skej republike alebo dovezené na jej územie a určené
na priemyselné spracovanie možno vyskladni� alebo
uvies� na trh po vyhodnotení vzoriek preukazujúcich
ich kvalitatívne parametre, a to na základe povolenia
vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej re-
publiky.26)

(3) Výrobca a dovozca syntetického liehu a sulfitové-
ho liehu sú povinní oznámi� ministerstvu najneskôr do
20. dňa kalendárneho mesiaca množstvo syntetického
liehu a sulfitového liehu vyrobených alebo dovezených
za predchádzajúci  kalendárny mesiac.

§ 13

Kontrola

(1) Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržiavania po-
vinností ustanovených týmto zákonom u prevádzkova-
te¾a minimálne štyrikrát ročne. Zamestnanci minister-
stva poverení výkonom kontroly sú oprávnení
a) vstúpi� do priestorov liehovarníckeho závodu uve-

deného v § 2 ods. 3,
b) vyžiada� doklady a informácie preukazujúce, že

prevádzkovate¾, u ktorého sa kontrola vykonáva,
v čase kontroly spĺňa podmienky, na základe kto-
rých mu bolo povolenie vydané.

(2) Zamestnanci ministerstva poverení výkonom
kontroly pod¾a odseku 1 sú povinní vyžiada� si od
prevádzkovate¾a, u ktorého sa kontrola vykonáva, do-
klady a informácie preukazujúce, že prevádzkovate¾
v čase kontroly spĺňa podmienky pod¾a tohto zákona,
na základe ktorých mu bolo vydané povolenie.

(3) Zamestnanci ministerstva poverení výkonom
kontroly pod¾a odseku 1 sú povinní 
a) predloži� pred začiatkom kontroly služobný preu-

kaz a poverenie na výkon kontroly,
b) umožni� prevádzkovate¾ovi, u ktorého sa kontrola

vykonáva, by� prítomný pri výkone kontroly.

(4) Prevádzkovate¾ pri kontrole je oprávnený
a) predloži� dôkazy počas výkonu kontroly,
b) poda� písomné námietky proti postupu povereného

zamestnanca ministerstva.

(5) Ak ministerstvo zistí, že prevádzkovate¾ skladuje,
prechováva alebo predáva lieh a nevie preukáza� jeho
pôvod, podá podnet na miestne príslušný živnostenský
úrad na konanie pod¾a osobitného predpisu.27)

26) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
27) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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§ 14

Správne delikty

(1) Ministerstvo uloží pokutu
a) prevádzkovate¾ovi pod¾a § 2 ods. 5 písm. a) od

1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk, ak bez povolenia
prevádzkuje liehovarnícky závod, ktorému povo-
lenie zaniklo alebo mu bolo odňaté, alebo nesplnil
povinnos� uvedenú v § 15 ods. 1,

b) prevádzkovate¾ovi pod¾a § 2 ods. 5 písm. b) od
100 000 Sk do 3 000 000 Sk, ak bez povolenia
prevádzkuje liehovarnícky závod na pestovate¾-
ské pálenie ovocia, ktorému povolenie zaniklo
alebo mu bolo odňaté, alebo nesplnil povinnos�
uvedenú v § 15 ods. 1,

c) prevádzkovate¾ovi uvedenému v písmenách a) a b)
do 1 000 000 Sk, ak poruší inú povinnos� ustano-
venú týmto zákonom.

(2) Pokutu možno uloži� do jedného roka odo dňa,
keï sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keï k poruše-
niu povinnosti došlo.

(3) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnos�,
spôsob, čas a následky protiprávneho konania.

(4) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné,  prechodné a záverečné
ustanovenia

§ 15

(1) Prevádzkovate¾, ktorý prevádzkuje liehovarnícky
závod na základe povolenia a osvedčenia vydaného
pred 1. septembrom 2002, je povinný prispôsobi� svoje
právne pomery ustanoveniam tohto zákona do 31.
decembra 2002.

(2) Držite¾ povolenia a osvedčenia vydaných pred
1. septembrom 2002, je povinný preukáza� minister-
stvu splnenie povinností pod¾a odseku 1 do 31. marca
2003. Uplynutím uvedenej lehoty platnos� povolenia
a osvedčenia vydaných pred 1. septembrom 2002 za-
niká.

(3) Prevádzkovate¾ liehovaru na pestovate¾ské pá-
lenie ovocia, ktorý ho prevádzkuje na základe povo-
lenia a osvedčenia vydaných pred 1. septembrom
2002, preukáže ministerstvu splnenie povinnosti
pod¾a odseku 1 do 31. marca 2003 potvrdením da-
ňového riadite¾stva pod¾a § 3 ods. 3 písm. o) a písom-
ným vyhlásením pod¾a § 8 ods. 2 písm. c).

(4) Nevybavené žiadosti o povolenie a osvedčenie po-
dané pred 1. septembrom 2002 sa posudzujú pod¾a
ustanovení tohto zákona.

(5) Na konanie vo veciach upravených týmto záko-
nom sa vz�ahuje všeobecný predpis o správnom kona-
ní.28)

§ 16

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa čl. I zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 135/2000
Z. z.

§ 17

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra
2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

28) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v zákone č. 411/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2002 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Za katalóg činností zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu remeselných, manuálnych alebo manipulač-
ných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe sa pripája stupnica platových taríf štátnych zamestnancov
Kancelárie verejného ochrancu práv a stupnica platových taríf zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv
pri vykonávaní verejnej služby, ktoré znejú:
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„STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

Platový
stupeň

Počet rokov
praxe

P l a t o v á   t r i e d a

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 do 2  8 200  8 800  9 500 10 300 12 400 13 200 14 800 15 900 17 200

 2 do 4  8 700  9 300 10 100 10 900 13 100 14 000 15 700 16 900 18 200

 3 do 6  9 200  9 800 10 700 11 500 13 800 14 800 16 600 17 900 19 200

 4 do 9  9 700 10 300 11 300 12 100 14 500 15 600 17 500 18 900 20 200

 5 do 12 10 200 10 800 11 900 12 700 15 200 16 400 18 400 19 900 21 200

 6 do 15 10 700 11 300 12 500 13 300 15 900 17 200 19 300 20 900 22 200

 7 do 18 11 200 11 800 13 100 13 900 16 600 18 000 20 200 21 900 23 200

 8 do 21 11 700 12 300 13 700 14 500 17 300 18 800 21 100 22 900 24 200

 9 do 24 12 200 12 800 14 300 15 100 18 000 19 600 22 000 23 900 25 200

10 do 28 12 700 13 300 14 900 15 700 18 700 20 400 22 900 24 900 26 200

11 do 32 13 200 13 800 15 500 16 300 19 400 21 200 23 800 25 900 27 200

12 nad 32 13 700 14 300 16 100 16 900 20 100 22 000 24 700 26 900 28 200

Č
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STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV
KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY

Platový
stupeň

Počet rokov
praxe

P l a t o v á    t r i e d a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 1 do 2 5 000 5 500 6 000 6 600  7 200  8 000  8 800  9 800 10 800 12 400 13 400 14 400 15 400 16 400

 2 do 4 5 200 5 700 6 200 6 900  7 500  8 300  9 100 10 200 11 200 13 100 14 100 15 100 16 100 17 100

 3 do 6 5 400 5 900 6 400 7 200  7 800  8 600  9 400 10 600 11 600 13 800 14 800 15 800 16 800 17 800

 4 do 9 5 600 6 100 6 600 7 500  8 100  8 900  9 700 11 000 12 000 14 500 15 500 16 500 17 500 18 500

 5 do 12 5 800 6 300 6 800 7 800  8 400  9 200 10 000 11 400 12 400 15 200 16 200 17 200 18 200 19 200

 6 do 15 6 000 6 500 7 000 8 100  8 700  9 500 10 300 11 800 12 800 15 900 16 900 17 900 18 900 19 900

 7 do 18 6 200 6 700 7 200 8 400  9 000  9 800 10 600 12 200 13 200 16 600 17 600 18 600 19 600 20 600

 8 do 21 6 400 6 900 7 400 8 700  9 300 10 100 10 900 12 600 13 600 17 300 18 300 19 300 20 300 21 300

 9 do 24 6 600 7 100 7 600 9 000  9 600 10 400 11 200 13 000 14 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000

10 do 28 6 800 7 300 7 800 9 300  9 900 10 700 11 500 13 400 14 400 18 700 19 700 20 700 21 700 22 700

11 do 32 7 000 7 500 8 000 9 600 10 200 11 000 11 800 13 800 14 800 19 400 20 400 21 400 22 400 23 400

12 nad 32 7 200 7 700 8 200 9 900 10 500 11 300 12 100 14 200 15 200 20 100 21 100 22 100 23 100 24 100“.
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