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Podľa organizácie EY musia podniky, ktoré si chcú udržať dobré meno, 
disponovať komplexnými programami v oblasti ochrany údajov 
a bezpečnosti informácií.  

Keďže ochranu údajov a bezpečnosť informácií v EY považujeme za 
neoddeliteľnú súčasť všetkých našich činností, zaviazali sme sa chrániť 
informačné aktíva, osobné údaje a klientske informácie. Sme presvedčení, že 
spoľahlivé programy zabezpečujúce ochranu údajov a bezpečnosť informácií sú 
v súčasnosti pre popredné spoločnosti poskytujúce odborné služby 
nevyhnutnosťou. Cieľom tohto dokumentu je zhrnúť prístup EY k ochrane 
údajov a bezpečnosti informácií a poskytnúť prehľad o tom, čo robíme pre 
zaistenie bezpečnosti klientskych informácií a informačných systémov EY, ktoré 
tento proces podporujú. Špecifiká uvedených opatrení sa môžu líšiť v závislosti 
od typu poskytovaných služieb a regulačných požiadaviek platných v konkrétnej 
krajine. Programy a postupy EY v oblasti ochrany údajov a bezpečnosti 
informácií sa zameriavajú na výmenu informácií vykonanú primeraným 
a zákonným spôsobom pri zachovaní dôvernosti, integrity a dostupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jasne formulovaná stratégia bezpečnosti a ochrany údajov 

Tímy EY poskytujú klientom vysokokvalitné komplexné a konzistentné služby 

na celom svete vďaka jasne formulovanej stratégii ochrany údajov a 

bezpečnosti informácií. Informačné aktíva, osobné údaje a klientske informácie 

chránime bez ohľadu na to, kedy a kde sú vytvorené, spracúvané, prenášané 

alebo uchovávané. Uplatňujeme účinný systém správy a riadenia, pričom 

dbáme na sústavné dodržiavanie lokálnych a medzinárodných regulačných 

štandardov.  

Implementáciu programov a postupov EY v oblasti ochrany údajov a 

bezpečnosti informácií zabezpečujú dve odlišné, no navzájom skoordinované 

skupiny: sieť Global Data Protection a organizácia Global Information Security. 

Ich poslaním je ochrániť informačné aktíva organizácie EY a jej klientov pred 

neoprávneným zhromažďovaním, uchovávaním, používaním, poskytovaním, 

zmenou alebo zničením. Ciele vytýčené v rámci tohto poslania sa dosahujú 

uplatňovaním primeraných zásad, štandardov, postupov, usmernení, 

technologických a administratívnych kontrol, ako aj prostredníctvom sústavného 

vzdelávania a úsilia o zvyšovanie povedomia.  

Práca tímov EY zo siete Global Data Protection a organizácie Global 

Information Security je koordinovaná v zmysle globálne stanovených priorít, 

ktoré sa implementujú v rámci organizácie EY na celom svete. Tým sa 

zabezpečuje jednotná a ucelená vízia ochrany informačných aktív, osobných 

údajov a klientskych informácií EY. 

Rámec EY na ochranu údajov 

Rámec EY na ochranu údajov je založený na zásadách všeobecného 

nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Zaoberá sa otázkami, ktoré so sebou 

prinášajú moderné nástroje a systémy spravovania údajov. Na úrovni všetkých 

členských spoločností EY uplatňujeme spoločný súbor zásad správy osobných 

údajov, ktorý poskytuje rámec pre spracúvanie osobných údajov v súlade s 

GDPR, lokálnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a 

profesijnými štandardmi, ako aj s internými zásadami našich členských 

spoločností. Náš rámec na ochranu údajov je založený na týchto zásadách: 

• Pri ochrane osobných údajov uplatňujeme vhodné fyzické, technické a 

organizačné bezpečnostné opatrenia. Tieto bezpečnostné opatrenia sú 

navrhnuté tak, aby uľahčili plnenie požiadaviek v oblasti špecificky 

navrhnutej a štandardnej ochrany údajov. 

• Osobné údaje spracúvame, uchovávame a poskytujeme len na 

legitímne obchodné účely. 

• Naše zmluvy s nezávislými sprostredkovateľmi osobných údajov 

obsahujú podmienky, ktoré potvrdzujú, že údaje sa spravujú v súlade s 

rovnakými štandardmi, aké EY implementuje v rámci celej svojej 

organizácie. 

• Zvýšenú pozornosť a starostlivosť venujeme citlivým osobným údajom. 

• Stanovili sme vhodné opatrenia na zachovanie presnosti, úplnosti, 

aktuálnosti, primeranosti a spoľahlivosti osobných údajov. 



• Osobné údaje uchovávame len vo forme, ktorá povoľuje identifikáciu na 

nevyhnutný čas. 

• V prípade potreby poskytujeme oznámenie jednotlivcom, s ktorými 

členské spoločnosti EY spolupracujú, aby sme ich informovali o účele, 

na aký spracúvame ich osobné údaje. 

• Vedieme záznamy o kategóriách vykonaných spracovateľských činností. 

Pri spracovateľských činnostiach, ktoré môžu viesť k vysokému riziku 

pre práva a slobody fyzických osôb, vykonávame posúdenia vplyvu na 

ochranu údajov. 

 

Prvky rámca EY na ochranu údajov 

Medzinárodné prenosy údajov 

Medzinárodné prenosy osobných údajov sú prísne regulované európskou 

legislatívou na ochranu osobných údajov. Podľa EÚ krajiny mimo Európskeho 

hospodárskeho priestoru bez komplexného legislatívneho prístupu k ochrane 

údajov neposkytujú primeranú úroveň ochrany práv jednotlivcov v oblasti 

ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu legislatíva na ochranu osobných 

údajov v Európe zakazuje, aby sa osobné údaje prenášali do týchto krajín, s 

výnimkou prípadu, keď organizácia prenášajúca údaje prijala primerané právne 

ochranné opatrenia. 

Pre činnosti EY v postavení prevádzkovateľa a sprostredkovateľa osobných 

údajov sme ako mechanizmus, ktorý povoľuje medzinárodné prenosy osobných 

údajov medzi členskými spoločnosťami EY, zaviedli záväzné vnútropodnikové 

pravidlá (Binding Corporate Rules, BCR). Vďaka týmto pravidlám môžeme 

plynulo prenášať osobné údaje medzi členskými spoločnosťami EY, čo uľahčuje 

spoluprácu tímov z jednotlivých oddelení. Hoci sa právne záväzky vyplývajúce z 

európskej legislatívy týkajú len osobných údajov používaných 

a zhromažďovaných v rámci EÚ, tieto pravidlá uplatňujeme na celom svete. 

Záväzné vnútropodnikové pravidlá EY sú k dispozícii na webovej stránke 

www.ey.com/bcr. 

Naše tímy v prípade potreby používajú v zmluvách s klientmi a tretími osobami 

aj štandardné zmluvné doložky schválené EÚ. 

Okrem toho členská spoločnosť EY v Spojených štátoch amerických 

certifikovala rámce štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a štítu 

na ochranu  na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA. Súdny 

dvor Európskej únie (SD EÚ) však platnosť rámca štítu na ochranu osobných 

údajov medzi EÚ a USA ako mechanizmu na prenos osobných údajov z EHS 

do USA zrušil. Navyše podľa záverov uvedených v správe švajčiarskeho 

federálneho komisára pre ochranu údajov a informácií (FDPIC) už ani štít na 

ochranu údajov medzi Švajčiarskom a USA neposkytuje primeranú úroveň 

ochrany pri prenose osobných údajov zo Švajčiarska do USA. Bez ohľadu na 

uvedené skutočnosti sa členská spoločnosť EY v Spojených štátoch 

http://www.ey.com/bcr


amerických zaviazala dodržiavať zásady oboch týchto rámcov, hoci už nie vo 

forme právneho základu, ktorý ju oprávňuje prenášať osobné údaje. 

 

Zladením svojich globálnych priorít v oblasti ochrany 

údajov a bezpečnosti informácií podporujeme našu 

jednotnú, komplexnú víziu, ktorú sme si v EY stanovili 

v súvislosti s ochranou našich informačných aktív, 

osobných údajov a klientskych informácií. 

 

Programy odbornej prípravy a zvyšovania povedomia 

Tak ako sa menia metódy útokov, musia sa meniť aj informácie, usmernenia a 

školenia, ktoré ponúkame pracovníkom EY. Zvyšovanie informovanosti 

o hrozbách v oblasti ochrany údajov a bezpečnosti informácií je nepretržitý a 

dynamický proces. Túto skutočnosť berieme veľmi vážne, čo sa odráža nielen v 

povinnom školení pravidelne aktualizovanom pre odborníkov z každého 

oddelenia služieb EY, ale aj v mnohých ďalších činnostiach zameraných na 

zvyšovanie povedomia pracovníkov EY na celom svete. 

Globálne zásady informačnej bezpečnosti EY 

Naše zásady informačnej bezpečnosti a ich podporné štandardy a kontroly sú 

neustále preverované vyšším vedením s cieľom potvrdiť aktuálnosť a presnosť 

príslušnej dokumentácie a jej súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami, 

ktorým EY podlieha. Povinné a odporúčané vyhlásenia v súvislosti s týmito 

zásadami zahŕňajú takmer tucet všeobecne známych oblastí informačnej 

bezpečnosti, ako sú napr.: 

• kontrola prístupu 

• správa aktív: klasifikácia a kontrola 

• bezpečnosť komunikácie a prevádzky 

• riadenie bezpečnosti ľudských zdrojov: personálne zdroje 

• získavanie, vývoj a údržba informačných systémov 

• fyzická a environmentálna bezpečnosť 

• posúdenie rizika 

Technické bezpečnostné kontroly 

V rámci svojho prístupu k informačnej bezpečnosti sa v EY nespoliehame iba 

na písomné zásady alebo štandardy týkajúce sa bezpečnosti. Zabezpečujeme 

aj dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií prostredníctvom ochrany našich 

technologických zdrojov a aktív. Medzi príslušné opatrenia patria napríklad: 

• úplné šifrovanie pevného disku stolných počítačov a notebookov 

• nástroje na šifrovanie vymeniteľných médií 

• brány firewall pre stolné počítače a notebooky 

• softvér určený na ochranu proti vírusom a inému škodlivému softvéru 



• viacfaktorové autentifikačné riešenia 

• automatické vyhodnocovanie dočasných opráv a bezpečnostných 

zraniteľných miest 

• prísne fyzické, environmentálne, sieťové a obvodové kontroly 

• technológie detekcie a prevencie narušenia 

• monitorovacie a detekčné systémy 

Okrem toho investujeme značné množstvo času a zdrojov do výskumu a vývoja 

budúcich bezpečnostných technológií. Našu stratégiu informačnej bezpečnosti 

zlaďujeme s naším plánom technologických produktov a zabezpečujeme jej 

úzke prepojenie s našou aktuálnou ponukou technologických služieb. Vďaka 

tomu sme schopní riešiť otázky v oblasti bezpečnosti, ktoré by inak mohli 

ohroziť dôvernosť, integritu alebo dostupnosť našich technologických zdrojov.  

Tímy EY ponúkajú nástroje, ktoré sú navrhnuté tak, aby nám pomáhali 

spolupracovať s našimi klientmi a bezpečne a spoľahlivo prenášať a uchovávať 

údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Globálny etický kódex 

V EY od všetkých odborníkov vyžadujeme, aby sa riadili príslušnými 

profesijnými a odbornými štandardmi a aby dodržiavali náš Globálny etický 

kódex.  

Príslušné zásady sú verejne dostupné na nahliadnutie na webovej stránke EY 

(Globálny etický kódex) a predstavujú záväzné štandardy, ktoré platia pre 

všetky členské spoločnosti EY na celom svete. Globálny etický kódex EY sa 

opiera o komplexný behaviorálny a etický rámec. Usmerňuje každodenné 

rozhodnutia prijímané všetkými pracovníkmi EY bez ohľadu na ich funkciu, 

pozíciu či členskú spoločnosť, v ktorej pôsobia. V zmysle tohto kódexu sa od 

všetkých odborníkov EY požaduje, aby rešpektovali a chránili osobné údaje aj 

dôverné informácie, ktoré od organizácie EY, jej pracovníkov, klientov alebo 

tretích osôb získajú, resp. ktoré sa organizácie EY, jej pracovníkov, klientov 

alebo tretích osôb týkajú. 
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Ochrana údajov 
Riadenie kontinuity podnikania a obnova činnosti po havárii 

Náš trvalý záväzok chrániť údaje našej organizácie a klientov dokazujeme 

svojimi schopnosťami a možnosťami v oblasti riadenia kontinuity podnikania a 

obnovy činnosti po havárii. Zaviazali sme sa chrániť pracovníkov EY, ako aj 

naše zariadenia, infraštruktúru, podnikové procesy, aplikácie a údaje pred 

mimoriadnymi udalosťami (katastrofami), počas nich a po nich. Postupy reakcie 

na haváriu a obnovy systémov pre aplikácie podporujúce naše kľúčové služby 

boli starostlivo naplánované a testované. Naše metodiky v oblasti riadenia 

kontinuity podnikania a obnovy činnosti po havárii zahŕňajú: 

• analýzy dôsledkov na podnikanie  

• plány obnovy činnosti kľúčových funkcií a zariadení po havárii založené 

na popredných štandardoch pre jednotlivé odvetvia 

• podporu poskytovanú odborníkmi s certifikáciou DRCP (Disaster 

Recovery Certified Planner) 

• pravidelné testovanie plánov obnovy činnosti po havárii a riadenia 

kontinuity podnikania na overenie prevádzkovej pripravenosti 

Program riadenia rizík dodávateľov 

Náš program riadenia rizík dodávateľov je v súlade s postupmi hĺbkových 

previerok EY v oblasti správy dodávateľov a zameriava sa na činnosti tretích 

osôb týkajúce sa bezpečnosti informácií, obstarávania, zmlúv, ochrany údajov a 

nezávislosti vrátane: 

• hodnotení potenciálnych dodávateľov z hľadiska ich súladu s našimi 

globálnymi zásadami a kontrolami podľa ISO 27001/2   

• hĺbkových previerok, v rámci ktorých sa pripravujú rizikové ratingy 

a predkladajú zistenia 

• opatrení na zmiernenie zistení súvisiacich s rizikom 

• podpory pri výbere dodávateľov a pri rokovaniach o zmluvách 

Na posúdenie inherentného a zvyškového rizika v oblasti informačnej 

bezpečnosti, súladu a iných kategórií rizík (napr. klasifikácia údajov, 

umiestnenie údajov, prístup a typ prenosu údajov) používame hodnotenia 

bezpečnosti založené na jednotlivých odvetvových štandardoch. 

Bezpečnostná stratégia a kultúra 

Viacúčelový program bezpečnosti EY je založený na našich globálnych 

zásadách informačnej bezpečnosti a zásadách usmerňujúcich správanie 

jednotlivcov. Cieľom tohto programu je zabezpečovať a podporovať dôvernosť, 

integritu a dostupnosť našich osobných a klientskych informačných aktív. Toto 

úsilie podporujeme prostredníctvom technológií na ochranu údajov 

uplatňovaných v súlade s platným právom a regulačnými požiadavkami, ako aj 

medzinárodne uznávanými normami ISO 27001/2 pre systémy riadenia 

bezpečnosti informácií.  



Organizácia EY proaktívne zaisťuje bezpečnosť a riadnu správu dôverných 

informácií a osobných údajov pomocou svojho programu bezpečnosti 

informácií, ktorý je založený na ISO 27001/2 a zahŕňa: 

• primerané zásady, štandardy, usmernenia a programové riadenie 

• prísne technické bezpečnostné kontroly 

• program v oblasti súladu s bezpečnostnými predpismi zahŕňajúci 

bezpečnostné previerky, certifikácie a audity 

• jasne definovanú bezpečnostnú stratégiu a realizačný plán, ktoré 

zohľadňujú nasledujúce oblasti: 

• ochranu údajov: právne, regulačné a procedurálne požiadavky 

• podnikanie: stanovené postupy a požiadavky  

• technológie: politiky, štandardy a postupy 

• vonkajšie hrozby: zmeny v oblasti bezpečnostných hrozieb 

• program riadenia bezpečnostných incidentov, ktorého cieľom je účinná 

kontrola a riešenie incidentov súvisiacich s bezpečnosťou, vrátane 

programu kybernetickej obrany pre reakciu na kritickú zraniteľnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kontrola súladu a audit  

Tímy EY uplatňujú globálne programy zamerané na ochranu údajov a 

bezpečnosť informácií. Zabezpečujeme efektívnu funkciu správy 

a riadenia a zároveň vykonávame kontroly súladu prostredníctvom 

formálnych auditov. Súlad s povinnosťami v oblasti ochrany údajov a 

bezpečnosti informácií zabezpečujeme realizáciou nasledujúcich kontrol 

a programov: 

Proces bezpečnostnej certifikácie 

Pred implementáciou všetky aplikácie a systémy podliehajú nášmu procesu 

bezpečnostnej certifikácie, aby sa potvrdilo, že boli vyvinuté v súlade s našimi 

zásadami informačnej bezpečnosti a štandardmi bezpečného vývoja aplikácií. 

Proces bezpečnostnej certifikácie zahŕňa posúdenie rizika, kontrolu 

dokumentácie a posúdenie zraniteľných miest. Uplatňuje sa pri všetkých 

aplikáciách alebo systémoch používaných na vytváranie, uchovávanie alebo 

správu informácií v mene EY. Tento proces nám pomáha udržiavať dôvernosť, 

integritu a dostupnosť informácií o EY a o našich klientoch. 

Posúdenia vplyvu na ochranu a dôvernosť údajov 

Vykonávame posúdenia vplyvu na ochranu a dôvernosť (PIA) aplikácií a 

obchodných iniciatív, v rámci ktorých sa nakladá s osobnými údajmi alebo 

klientskymi informáciami. V rámci každého posúdenia PIA sa aplikácia alebo 

iniciatíva kontroluje na základe globálnych štandardov a v prípade potreby sa 

poskytuje poradenstvo v otázke, ako zmierniť riziká v oblasti ochrany a 

dôvernosti údajov. 

Na základe posúdenia PIA sa pre všetkých používateľov a správcov daného 

systému pripravuje zoznam odporúčaní v oblasti ochrany a dôvernosti údajov s 

podrobnými pokynmi. V rámci tohto podrobného posúdenia sa preskúmavajú 

všetky cezhraničné prenosy údajov s cieľom overiť ich súlad s požiadavkami 

EÚ. 

Naše spoločnosti disponujú širokou škálou zásad a usmernení, ktoré umožňujú 

nasadzovať aplikácie v súlade s platnými normami a požiadavkami v oblasti 

ochrany údajov. 

Posúdenia efektívnosti kontrol 

Na overenie správnej implementácie a fungovania kontrol vykonávame aj tieto 

posúdenia zamerané na vyhodnotenie ich efektívnosti: 

• posúdenia zraniteľnosti sietí a aplikácií zamerané na technické aspekty 

globálnych zásad informačnej bezpečnosti EY, ako sú správa 

dočasných opráv, bezpečnosť aplikácií a bezpečnosť infraštruktúry 

• posúdenia prevádzkovej efektívnosti, v rámci ktorých sa preverujú 

technické kontroly a procesy budovania komponentov, ako sú operačné 

systémy, databázy a infraštruktúra 



• priebežné prevádzkové monitorovanie efektívnosti kontrol s cieľom 

overiť, či sú bezpečnostné kontroly správne implementované a 

nakonfigurované 

Audit informačnej bezpečnosti 

Aby sme získali ucelenejší pohľad na mieru nášho súladu v oblasti informačnej 

bezpečnosti, naše globálne technologické produkty, služby a dátové centrá 

podliehajú auditom. V tejto súvislosti vykonávame niekoľko foriem auditu: 

• nezávislé audity súladu s medzinárodnou normou ISO 27001:2013 

vykonávané tretími osobami na účely certifikácie systému riadenia 

bezpečnosti informácií, ktorý sa uplatňuje v troch globálnych dátových 

centrách EY v USA, Nemecku a Singapure a v lokálnych dataroomoch 

• ročné osvedčenie SOC 2 (typ 2) vykonávané nezávislým audítorom, 

ktoré zahŕňa zásady bezpečnosti, dôvernosti a dostupnosti a pokrýva 

naše tri globálne dátové centrá v USA, Nemecku a Singapure 

a platformu EY Client Technology Platform umiestnenú v nezávislom 

cloude 

• ročné osvedčenie ISAE 3402/SOC 1 (typ 2) našich troch globálnych 

dátových centier v USA, Nemecku a Singapure a platformy EY Client 

Technology Platform umiestnenej v nezávislom cloude, v rámci ktorého 

naše bezpečnostné kontroly testuje a overuje nezávislý audítor 

• skenovanie zraniteľnosti siete zamerané na technické aspekty 

globálnych zásad informačnej bezpečnosti EY, ako sú správa 

dočasných opráv, bezpečnosť aplikácií a bezpečnosť infraštruktúry 

• tzv. foundation audity, ktoré skúmajú technické kontroly a procesy 

budovania komponentov, ako sú operačné systémy, databázy 

a infraštruktúra 

• audity na mieste, v rámci ktorých sa uskutočňujú rozhovory s kľúčovými 

riadiacimi pracovníkmi, vykonávajú detailné prehliadky na mieste, 

preskúmava dokumentácia a skenujú zraniteľné miesta na úrovni siete – 

ide o najvýznamnejšiu a najpodrobnejšiu formu auditu, v rámci ktorej sa 

hodnotí súlad so všetkými aspektmi našich globálnych zásad 

informačnej bezpečnosti. 

Zistenia z auditov súladu v oblasti informačnej bezpečnosti zostavuje 

a preskúmava vyššie vedenie. V prípade potreby sa stanovia a akceptujú plány 

nápravných opatrení. 

Výnimky v oblasti informačnej bezpečnosti 

Ak niektorý z problémov nemožno vyriešiť prostredníctvom plánu nápravných 

opatrení, uplatní sa proces výnimiek, v rámci ktorého sa posúdia riziká 

súvisiace s daným problémom a preskúmajú alternatívy. Proces výnimiek 

zahŕňa formálny schvaľovací proces, pravidelné preskúmanie každej výnimky a 

posúdenie bezpečnosti s priradeným ratingom rizika. Schválené výnimky 

spravidla sprevádzajú kompenzačné kontroly, ktoré pomáhajú primerane 

zmierniť riziká vzniknuté v dôsledku vykonanej úpravy. Uvedeným procesom sa 



zabezpečuje riadna dokumentácia výnimiek a všetkých následných nápravných 

opatrení, ako aj ich riadna správa a opätovné posúdenie v budúcnosti. 

 

Zhrnutie 

Bezpečnosť informačných aktív svojich klientov v EY zaisťujeme dôsledným 

uplatňovaním nasledujúcej integrovanej stratégie v oblasti ochrany údajov a 

bezpečnosti informácií: 

• Globálne aplikácie a systémy podrobujeme posúdeniam vplyvu na 

ochranu osobných údajov a previerkam bezpečnostnej certifikácie, ktoré 

podporujú komplexný a konzistentný prístup pri ich zavádzaní a 

prevádzke. 

• Osobné údaje v rámci siete EY chránime uplatňovaním vhodných 

fyzických, technických a organizačných bezpečnostných opatrení. 

• Potvrdzujeme, že naše zmluvy uzatvorené s nezávislými 

sprostredkovateľmi údajov obsahujú ustanovenia, ktoré zodpovedajú 

našim vlastným zásadám, postupom a kontrolám s cieľom poskytnúť 

uistenie, že vaše údaje sa spravujú riadnym a bezpečným spôsobom v 

súlade s právnymi a regulačnými požiadavkami. 

Klienti a jednotlivci oprávnene vyžadujú zodpovednosť od každej organizácie, 

ktorá nakladá s ich osobnými údajmi a dôvernými informáciami. 

Uvedomujeme si nevyhnutnosť prijímať vhodné opatrenia na ochranu 

informačných aktív a zaväzujeme sa chrániť informácie týkajúce sa klientov EY 

a našich pracovníkov. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o spôsoboch, 

ako chránime vás a vaše podnikanie, obráťte sa, prosím, na svojho zástupcu v 

EY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EY  |  Building a better working world 

Zmyslom EY je prispievať k tomu, aby svet fungoval lepšie. Preto pomáhame 

klientom, našim zamestnancom a širšiemu spoločenstvu vytvárať dlhodobé 

hodnoty a posilňovať dôveru v kapitálové trhy.  

Tímy odborníkov EY, charakteristické svojou rôznorodosťou a vybavené 

najmodernejšími technológiami, pôsobia vo viac než 150 krajinách celého sveta 

– uskutočňujú audity a poskytujú klientom širokú poradenskú podporu, ktorá im 

umožňuje rásť, transformovať sa a efektívne fungovať.  

Vďaka úzkej spolupráci oddelení auditu, poradenstva, práva, stratégií 

a transakcií a daní môžu tímy EY klásť lepšie otázky, aby získali správne 

odpovede na zložité problémy dnešného sveta. 

EY označuje celosvetovú organizáciu a môže zahŕňať jednu alebo viac členských firiem Ernst & 

Young Global Limited, pričom každá je samostatná právnická osoba. Ernst & Young Global 

Limited, britská spoločnosť s ručením obmedzeným, neposkytuje služby klientom. Informácie o 

tom, ako EY zhromažďuje a používa osobné údaje, a opis práv, ktoré jednotlivci majú podľa 

právnych predpisov o ochrane osobných údajov, sú k dispozícii na ey.com/privacy. Členské 

spoločnosti EY neposkytujú právne služby v krajinách, kde to zákon neumožňuje. Ďalšie 

informácie o našej organizácii nájdete na našich webových stránkach ey.com.  
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Tento materiál má výlučne všeobecný informačný charakter a nemožno sa naň spoliehať ako na účtovné, 

daňové, právne ani iné odborné poradenstvo. V prípade potreby sa obráťte na svojho konkrétneho poradcu. 
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