Právne

Zákon o kybernetickej
bezpečnosti
Národná rada SR schválila a prezident podpísal nový
zákon o kybernetickej bezpečnosti („zákon“), ktorým
bola do nášho právneho poriadku transponovaná
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných
systémov v Únii („smernica“). Cieľom zákona je
vytvorenie legislatívneho rámca upravujúceho
bezpečnosť kybernetického priestoru (sietí,
informačných systémov, internetu, súkromných sietí)
a splnenie požiadaviek Európskej únie v tejto oblasti,
ktoré sú stanovené v smernici.
Zákon zavádza definície týchto pojmov:
••

kybernetická bezpečnosť: je stav, keď sú
siete a informačné systémy schopné odolávať
akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť,
pravosť, integritu alebo dôvernosť údajov
a služieb prístupných cez tieto siete alebo
informačné systémy,

••

hrozba: je rozpoznateľná okolnosť alebo
udalosť s nepriaznivým vplyvom na kybernetickú
bezpečnosť,
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••

kybernetický bezpečnostný incident: je
udalosť s negatívnym vplyvom na kybernetickú
bezpečnosť (kvôli narušeniu bezpečnosti
siete, informačného systému alebo porušenia
bezpečnostnej politiky) s následkom straty
dôvernosti údajov, ich zničenia alebo narušenia
integrity systému, obmedzenia alebo odmietnutia
dostupnosti alebo kompromitácia činností
základnej alebo digitálnej služby a ohrozenie
bezpečnosti informácií).

V oblasti kybernetickej bezpečnosti pôsobia viaceré
orgány verejnej moci: Národný bezpečnostný úrad,
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej
správy. Zákon upravuje ich organizáciu, pôsobnosť,
ich postavenie a stanovuje, že Národnou jednotkou
CSIRT – Computer Security Incident Response Team
je Národný bezpečnostný úrad, ktorý je v súlade
so smernicou príslušný na riešenie kybernetických
bezpečnostných incidentov. Efektívne riadenie,
koordináciu, evidenciu a kontrolu štátnej správy
v oblasti kybernetickej bezpečnosti bude zabezpečovať
Jednotný informačný systém kybernetickej
bezpečnosti, ktorého správcom a prevádzkovateľom je
Národný bezpečnostný úrad.
Zákon ďalej stanovuje podmienky pre prevádzkovanie
základnej a digitálnej služby (klasifikácia týchto
služieb je upravená v prílohách k zákonu), postavenie
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a povinnosti prevádzkovateľa týchto služieb, vrátane
stanovenia podmienok na plnenie notifikačných
povinností, nahlasovanie a riešenie kybernetických
bezpečnostných incidentov, ako aj pokuty za porušenie
zákona.
Zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018, niektoré časti
zákona nadobudnú účinnosť až 25. mája 2018.

Zákon o ochrane oznamovateľov
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza
návrh nového zákona o ochrane oznamovateľov („zákon“),
ktorý má nahradiť zákon o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
Cieľom zákona je odstránenie problémov, ktoré vznikli
v praxi, a prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany
poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

••

zavádzajú sa priestupky, za ktoré bude môcť Úrad
na ochranu oznamovateľov uložiť pokutu až do 2 000
EUR. Medzi takéto priestupky bude patriť vykonanie
pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi
bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov,
postih oznamovateľa v súvislosti s podaním
oznámenia alebo porušenie povinnosti mlčanlivosti
o totožnosti oznamovateľa.

Navrhovaná účinnosť zákona je deň jeho vyhlásenia,
pričom niektoré časti majú nadobudnúť účinnosť
1. januára 2019.
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Zákon by mal priniesť tieto zmeny a doplnenia:
••

upravuje sa definícia oznámenia,

••

zavádza sa nový pojem - kvalifikované oznámenie.
Ide o oznámenie, ktoré prispelo alebo môže prispieť
k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti
alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,

••

má sa rozšíriť definícia závažnej protispoločenskej
činnosti o protiprávne konanie, ktoré je trestným
činom právnických osôb,

••

má sa zriadiť nový nezávislý orgán štátnej správy
s celoštátnou pôsobnosťou, ktorým má byť Úrad
na ochranu oznamovateľov, ktorý bude namiesto
doterajšieho inšpektorátu prácu vykonávať
pôsobnosť v oblasti oznamovania protispoločenskej
činnosti,
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Analýza dát DPH
taxCube™ je špecializovaný program vyvinutý
spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné
zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných
daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov
a súhrnných výkazov. taxCube™ zjednodušuje
a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje
náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy
z dní na hodiny.
taxCube™ vykonáva široké spektrum kontrol
importovaných údajov. taxCube™ rešpektuje Vami
používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku
(použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov,
nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne
nastavenie programu „šité na mieru“ spoločnosti
vykonajú odborníci z Deloitte.
Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxCube™ je
užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché.
Viac informácií nájdete na www.taxcube.sk.

Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci
hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré
vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu
a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor
z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné
informácie o jednotlivých účtovných dokladoch.
Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70
testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú
správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú
konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne.
Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese
jskorka@deloittece.com.
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Maják 2018
Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov
Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím do daňového
podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že v tomto smere nie sú
spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú aplikáciu Maják, ktorá pravidelne
kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných dodávateľov a odberateľov.
V prípade potreby, prosím, kontaktujte Petra Takácsa na ptakacs@deloittece.com.
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Deloitte Excel Akadémia 2018
Pre-intermediate – Intermediate
Excel Akadémia je založená na princípe výučby pomocou praktických príkladov priamo z praxe, ktoré poskytujú
najlepší prehľad o danej problematike.
Klientom ponúkame dve alternatívy školení – poldňové a celodenné školenie.
Každé školenie vieme dokonale prispôsobiť potrebám klienta a usporiadať ho priamo v priestoroch, ktoré si zvolí
sám klient. Klient tak šetrí zbytočné náklady spojené s presunom svojich zamestnancov na školenie a ostatné
súvisiace výdaje.
Pre viac informácií prosím kontaktujte Milana Kravárika na mkravarik@deloittece.sk.
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Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku – Apríl, máj 2018
http://kalendar.deloitte.sk/
Deloitte DPH akadémia 2018 – 5 modulov – Bratislava
27. apríl a 4., 11., 18., 25. máj 2018
Bratislava, Einsteinova 23
Registrácia | Bližšie informácie
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Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku – Apríl, máj, jún 2018
•

Daňový odpočet na výskum a vývoj; Patent Box
10. apríl 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

IFRS 16
25. apríl 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

Investičná pomoc
16. máj 2018
Registrácia | Bližšie informácie

•

Automobil v podnikaní
13. jún 2018
Registrácia | Bližšie informácie

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs o práve – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.com/global/en/
pages/about-deloitte/articles/dbriefs-legal.html

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete v odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/upcoming-webcasts.html

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou
kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
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Partnerka

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

DPH a clá

Zdaňovanie spoločností

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie

Korean Desk

Martin Sabol
msabol@deloitteCE.com

Jin Suk Choi
jinsuchoi@deloittece.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Právne oddelenie

Katarína Povecová
kpovecova@deloitteCE.com

Róbert Minachin
rminachin@deloitteCE.com

Jozef Stieranka
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