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JE PREVENTÍVNA REŠTRUKTURALIZÁCIA
RIEŠENIE NA VYSOKÉ CENY ENERGIÍ?

Svet v posled nom čase zažíva rôzne krízy. Od pand émie vírusu Covid , cez vojnu na Ukrajine až po
energetickú krízu. Ak chcú spoločnosti prežiť, musia na tieto krízy reagovať a nie vžd y sa im to
d arí. Môže preventívna reštrukturalizácia pomôcť spoločnostiam vyriešiť finančné problémy
spôsobené vysokými cenami energií?
Cieľom preventívnej reštrukturalizácie je od vrátiť úpad ok a zabezpečiť životaschopnosť pod niku.
Na tento účel môže d lžník vykonať reštrukturalizačné opatrenia, za ktoré sa považuje zmena na
strane majetku, záväzkov, záväzkových vzťahov alebo kapitálovej štruktúry d lžníka. Pozorný
čitateľ si všimne, že tieto reštrukturalizačné opatrenia, právno-ekonomickej povahy, sa týkajú len
strany d lžníka. Uved ené ešte presnejšie upravuje európska smernica ktorá uvád za, že
reštrukturalizácia je zmena v zložení, pod mienkach alebo štruktúre aktív a pasív d lžníka alebo
akejkoľvek inej časti kapitálovej štruktúry d lžníka.
Toto základ né pravid lo je esenciálne pri určení, v akom rozsahu môže preventívna
reštrukturalizácia pomôcť firme vyriešiť ekonomické ťažkosti. Napríklad , reštrukturalizovať je
možno záväzky, ktoré vznikli spoločnosti z ekonomickej krízy spôsobenej Covid om. Id e totiž o
úpravu záväzkovej štruktúry na strane d lžníka, pričom zákon ponúka možnosti ako je najmä
od klad splatnosti záväzkov alebo čiastočné od pustenie záväzkov. Preventívna reštrukturalizácia
ale nepomôže s vysokými nákupnými cenami energií, pred tým ako sa energie nakúpia. Avšak, ak
spoločnosť násled ne evid uje záväzky z nákupu energií, môžu byť tieto záväzky
reštrukturalizované, napríklad tak, že d ôjd e k od klad u ich splatnosti alebo k ich čiastočnému
od pusteniu. Zároveň, počas preventívnej reštrukturalizácie je možné taktiež požiad ať o tzv.
d očasnú ochranu, čo má okrem iného za násled ok, že d od ávateľ energií nebud e môcť ukončiť
zmluvu pre neplnenie d lžníka. Takáto ochrana je ale len d očasná a trvá maximálne šesť mesiacov.
Preventívna reštrukturalizácia taktiež umožňuje nanovo upraviť obchod né vzťahy, t.j. aj vzťahy s
d od ávateľom energií. Id e ale o „štand ard né“ rokovanie o úprave zmluvných vzťahov s jed nou
osobitosťou a to, že d lžník oficiálne d eklaruje, že mu hrozí úpad ok, čo má samozrejme vplyv na
novú zmluvnú úpravu s d od ávateľom energií.
Treba si tiež uved omiť, že aj ak sa pod arí presad iť zníženie d lhu za už d od ané energie a d od ávateľ
bud e povinný naďalej d od ávať d lžníkovi pod d očasnou ochranou energie napriek neuhrad enému
d lhu, tieto skutočnosti môžu naštrbiť zmluvný vzťah med zi d od ávateľom a od berateľom a to
najmä po ukončení preventívnej reštrukturalizácie. Na d ruhej strane, ak d lžník vystupuje otvorene
a riad ne preukáže svoje finančné problémy, pričom navrhne aj riešenie, osobitne vo vzťahu k
d od ávateľovi energií, je možné d osiahnuť d ohod u, ktorej súčasťou bud e napríklad aj od pustenie
časti neuhrad ených záväzkov za d od ané energie.
Za tým účelom je preto potrebné citlivo zvážiť všetky pre a proti ktoré súvisia s preventívnou
reštrukturalizáciou d lhu za d od ané energie. Ak však spoločnosti hrozí úpad ok, od porúčame zvážiť
reštrukturalizáciu d lhu za d od ané energie a to formou preventívnej reštrukturalizácie.
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