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Reštrukturalizácia je súdne konanie

Predpokladá zákon, že by dlž -
ník mohol situáciu nesprávne 
vyhodnotiť?

Áno. Doterajšie nelichotivé 
skúsenosti s  takzvanými  
formálnymi reštrukturalizácia -
mi, s  neodborným, neskorým 
a povrchným prístupom podni -
kateľov viedli tvorcov zákona 
k priamo de�novanej povinnos -
ti vždy zvážiť pomoc poradcu. 
Práve na to je tu poradca, aby 
svojou expertízou a  tiež zod -
povednosťou spolu s  dlžníkom 
preskúmal situáciu v  spoločnos-
ti a navrhol vhodné a  primerané 
opatrenia.

Akú úlohu majú v  procese pre -
ventívnej reštrukturalizácie 
dlžník a  veritelia? Je potrebné, 
aby sa dlžník s  veriteľmi do -
hodol?

Obaja majú dôležité úlohy. Zá -
konodarca kladie veľký dôraz 
na včasnú aktivitu dlžníka, je -
ho pripravenosť a  transparent-
nosť. Veriteľom umožňuje rozho -
dovať o všetkom dôležitom, mať 
včas všetky potrebné a  overiteľ -
né dáta na prijímanie informova -
ných rozhodnutí. Dohoda medzi 
dlžníkom a  veriteľmi o  riešení 
životaschopnosti jeho podniku 
je cieľom preventívnej reštruktu -
ralizácie.

Už sme spomenuli, že právna 
úprava bola prijatá na základe 
európskej smernice. Znamená 
to, že ju môžem uplatniť aj vo 
vzťahu k  veriteľom z  iných štá -
tov Európskej únie?

Áno, na základe slovenské -
ho zákona o  riešení hroziace -
ho úpadku je možné riešiť pre -
ventívnu reštrukturalizáciu slo -
venského dlžníka, pričom práva 
a povinnosti vzniknú aj verite -
ľom so sídlom v  iných členských 
štátoch Európskej únie.

A čo v prípade veriteľov z  tre -
tích štátov, teda mimo Európ -
skej únie? 

Práva a  povinnosti vzniknú aj 
zahraničným veriteľom z  iných 
ako členských štátov. Zákon roz -
lišuje medzi verejnou a  neverej-
nou reštrukturalizáciou. 

Kedy zvoliť verejnú a  kedy  
neverejnú, aké sú výhody  
a nevýhody? Je to na  
voľnom rozhodnutí dlžníka 
a veriteľov? 

Je na voľnom rozhodnutí dlž -
níka, či si zvolí verejnú alebo ne -
verejnú preventívnu reštruktu -
ralizáciu. Rozdiel je v  tom, že 
neverejná preventívna reštruk -
turalizácia je možná len s  veri-
teľmi, ktorí podliehajú dohľadu 
Národnej banky Slovenka ale -
bo inej obdobnej inštitúcie v  za-
hraničí, teda napríklad s  banka-
mi a lízingovými spoločnosťami. 
Verejná preventívna reštruktu -
ralizácia je so všetkými veriteľ -
mi. Je tiež potrebné povedať, že 
prostredníctvom preventívnej 
reštrukturalizácie nie je mož -
né riešiť všetky neuhradené zá -
väzky.

Napríklad z  riešenia sú vyňa -
té záväzky voči zamestnancom, 
malým veriteľom do sumy 5-ti -
síc eur, alebo nedoplatky na da -
niach a  cle. Každý dlžník pre -
to musí vyhodnotiť svoj zoznam 
veriteľov, štruktúru a  výšku zá -
väzkov a  svoje možnosti vráta -
ne toho, aké opatrenia sú vhod -
né a primerané, a  zvoliť vhod -
nú cestu.

Výhodou neverejnej preventív -
nej reštrukturalizácie – vzhľa -
dom na okruh veriteľov s  prav-
depodobne najväčšou výškou 
pohľadávok – je priestor pre pod -
nikateľa sústrediť sa na najväč -
šie záväzky, v  menej formálnom 
procese, v  užšom kontakte s  ve-
riteľmi, so skôr dosiahnutým vý -
sledkom. Výhodou verejnej pre -
ventívnej reštrukturalizácie, 
vzhľadom na zahrnutie všetkých 
veriteľov, je komplexné riešenie 
záväzkov podnikateľa, stále v  re-
latívne krátkom čase.

Čo v  prípade, ak niektorí z  veri -
teľov súhlasia s  neverejnou for -
mou, zatiaľ čo iní nesúhlasia?

Neverejná preventívna 
reštrukturalizácia je možná len 
s takzvanými inštitucionalizo -
vanými dohliadanými veriteľ -
mi. Nie je nutné, aby prebiehala 
so všetkými, ktorým podnikateľ 
dlhuje. Je dokonca možné, aby 
ju dlžník vykonal s  jediným ta -
kýmto veriteľom.

Je celý proces v  rukách dlžní -
ka a  veriteľov, alebo do procesu 
vstupuje aj súd?

Je potrebné si uvedomiť, že 
nejde o súkromné dohodovanie 
dlžníka s  veriteľmi, ale o  súdne 
konanie. Súd má dôležité úlohy, 
predovšetkým úlohu kontrolovať 
splnenie podmienok pre vstup 
do konania, jeho priebeh, dodr -
žiavanie informačných a  iných 
povinností dlžníka a  ďalších ak -
térov, a  napokon preskúma aj 
ozdravný plán.

Kedy súd neverejnú formu ne -
potvrdí a  bude potrebné usku -
točniť verejnú formu?

V prípade neverejnej preven -
tívnej reštrukturalizácie súd 
zamietne neverejný plán, ak 
zistí, že by neverejný plán mo -
hol poškodiť majetkové záujmy 
veriteľov, ktorí nie sú účastník -
mi neverejného plánu. Ak by 
taká situácia nastala, domnie -
vam sa, že by bolo možné po -
kračovať aj procesom verejnej 
preventívnej reštrukturalizácie 
za predpokladu, že sú splnené 
všetky predpoklady na verejnú 
preventívnu reštrukturalizáciu.

Čo v  prípade, ak by dlžník v  ce-
lom procese nadhodnotil alebo 
podhodnotil svoj majetok, dl -
hy a  podobne? Hrozí mu neja -
ká sankcia?

Je rozdiel, či by sa tak stalo 
nedopatrením alebo úmyselne. 
Presne pre tieto dôvody očaká -
vam, že veritelia a  najmä inštitu -
cionálni veritelia, najmä banky, 
budú dôsledne nabádať dlžní -
ka na to, aby bol na preventívnu 
reštrukturalizáciu výborne pri -
pravený, a  ak to sám nevie alebo 
je dôvodná pochybnosť o  tom, 
aby ho pripravil poradca, ktorý 
má dôveru veriteľov. Ide najmä 
o prípravu štyroch analýz: ana -
lýzy životaschopnosti podniku, 

hroziaceho úpadku, najlepšieho 
alternatívneho scenára a  analý-
zu najlepšieho záujmu veriteľov.

Ak dlžník alebo poradca úmy -
selne uvedú nepravdivé údaje, 
pravdepodobne pôjde o trestný 
čin a  veritelia sa budú môcť do -
máhať náhrady škody od dlžní -
ka aj poradcu. Navyše je možné 
zrušiť verejný reštrukturalizač -
ný plán, ak bolo schválenie plá -
nu alebo jeho potvrdenie dosiah -
nuté trestným činom.

Zákon upravuje aj postavenie 
poradcu. Čo je jeho úlohou?

Poradca, ak ho dlžník angažu -
je, musí s  odbornou starostlivos -
ťou pomôcť pripraviť reštruktura -
lizačný plán, respektíve pomôcť 
dlžníkovi prejsť celým procesom 
preventívnej reštrukturalizácie. 
Má celý rad povinností a  vypracú-
va, respektíve kontroluje viace -
ré analýzy, ktoré zákon detailnej -
šie uvádza, ako je napríklad pro -
jekcia peňažných tokov, výnosov 
a nákladov, alebo analýza fakto -
rov ovplyvňujúcich udržateľnosť 
podniku dlžníka a  podobne.

Kto môže byť poradcom v  konaní 
o preventívnej reštrukturalizácii? 
Má dlžník vyhľadávať v  zozna -
me správcov konkurznej podsta -
ty, alebo ide o  úplne inú funkciu? 
Kde môže dlžník nájsť svojho po -
radcu na účely tohto zákona?

Momentálne je úlohou mi -
nisterstva hospodárstva pripra -
viť podrobnosti o  poradenských 
službách a  možnostiach ich vy -

užitia podnikateľmi v  hrozia -
com úpadku. Pôjde o  inštrukcie 
k tomu, aké služby poradcu je 
možné využiť, kde a  ako je mož -
né nájsť poradcu na preventívnu 
reštrukturalizáciu atď.

Zákon stanovuje, že poradcom 
môže byť každý, kto má odborné 
a technické vedomosti a  skúse -
nosti, potrebné technické a  per-
sonálne vybavenie, požíva dôve -
ru veriteľov a  je poistený.

Poradcom by mohol byť naprí -
klad ekonomický poradca, advo -
kát, daňový poradca, ale aj kon -
kurzný správca. Veritelia bu -
dú očakávať presné a  overiteľné 
informácie o  situácii v  podni-
ku a  navrhovaných opatreniach. 
Vzhľadom na rýchlosť procesu 
bude mimoriadne dôležitou sku -
točnosťou kvalitná a  včasná prí -
prava a plnenie priebežných po -
vinností a  úloh.

S kvalitným poradcom sú šance 
podnikateľa presvedčiť veriteľov, 
súd a aj správcu o  navrhovaných 
opatreniach a úspešne absolvovať 
preventívnu reštrukturalizáciu so 
súdom potvrdeným a  veriteľmi 
dohodnutým ozdravným plánom 
nepochybne vyššie.

Čo môže človek urobiť, aby sa 
stal poradcom?

Poradcom môže byť v  zásade 
každý, kto spĺňa vyššie uvedené 
kvali�kačné predpoklady. Inou 
je však otázka, či bude v  jednot-
livých prípadoch angažovaný 
dlžníkom a  či bude požívať dô -
veru veriteľov.

INFORMÁCIE
Ak sa rozhodnete pre preventívnu 
reštrukturalizáciu, musíte návrh podať 
vèas. Upozoròuje na to Martin Provazník 
z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners.

Lukáš Mareček  ©hn

lukas.marecek@mafraslovakia.sk

Za netransparentnosť hrozia podnikateľom aj sankcie.  ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: DREAMSTIME

Poistenie kvôli následkom po -
chybenia, ktoré spôsobil poradca 
v rámci preventívnej reštruktu -
ralizácie, je povinné, jeho výška 
však nie je určená.

1. Kde sa nachádzajú 
pravidlá pre činnosť poradcu
Sú vydané metodické pokyny, 
aby poradca mohol minimalizo -
vať riziko vzniku zodpovednosti 
alebo, naopak, dlžník či veritelia 

mohli posúdiť, či si poradca 
riadne plnil svoje povinnosti. 
Pravidlá pre činnosť poradcu 
a jeho povinnosti uvádza priamo 
zákon.

2. Metodický pokyn
Ministerstvo hospodárstva pri -
praví v  nadväznosti na zákon 
ešte podrobnosti o poradenských 
službách a  možnostiach ich vyu -
žitia podnikateľmi v  hroziacom 

úpadku a  uverejní ich na svojom 
webovom sídle.

3. Reštrukturalizačný plán
V konaní sa vypracuje plán pre -
ventívnej reštrukturalizácie. Ak 
nedôjde k dodržaniu povinností 
podľa reštrukturalizačného plá -
nu, tak je možné štandardným 
spôsobom vymáhať jeho dodrža -
nie, prípadne zvážiť aj konkurz -
né konanie, keďže prichádza do 
úvahy aj stav úpadku dlžníka.

4. Finančné náklady
Vzhľadom na komplexnosť pre -
ventívnej reštrukturalizácie, 
zapojenie a  �nancovanie porad -
cu, kvalitnú prípravu podkladov 
a analýz, priebežné plnenie si 
ďalších povinností vrátane nie -
ktorých �nančných povinností 
je potrebné rátať s  nákladmi. 
Presná suma sa nedá vopred ur -
čiť ani paušalizovať. Aj preto je 
úlohou podnikateľa, respektíve 
poradcu, aby zhodnotil, či je 
preventívna reštrukturalizácia 
vzhľadom na všetky okolnosti 

vhodná cesta. Nový inštitút 
preventívnej reštrukturalizácie 
má predpoklady reálne pomôcť 
viacerým slovenským spoločnos -
tiam riešiť ich �nančnú situáciu 
pred spadnutím do úpadku. 
Zároveň je pozitívne sprísnenie 
povinností štatutárov vo vzťahu 
k hroziacemu konkurzu, keďže 
veľa štatutárov veľmi neskoro 
rieši �nančné problémy v  spo-
ločnosti, respektíve riešia ich, až 
keď je už neskoro a  ich podniky 
končia v  konkurze. Je, takisto, 
nevyhnutné ešte dotiahnuť da -
ňové súvislosti.

5. Sedemciferné čísla
Preventívna reštrukturalizácia 
je odporúčaná takým spoločnos -
tiam, ktorým hrozí úpadok a  ma-
jú ročný obrat aspoň v  sedemci-
ferných číslach v  eurách.

Ak ide o  spoločnosť s  menším 
obratom, z  �nančných dôvodov 
je vhodné zvažovať konkurz. 

   ,kínzavorP nitraM  
bpv Braun Partners, Lukáš  

Mareček, Zuzana Dzvoníková

ZODPOVEDNOSŤ

Podrobnosti pre poradcov podnikateľov 
v núdzi štát ešte len pripravuje

Novinka je vhodná skôr pre väčšie �rmy.  ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: DREAMSTIME

LEGISLATÍVNE NOVINKY

V tomto roku sa bude po prvý -
krát do orgánov samospráv obcí 
i do vyšších územných celkov 
voliť v  jeden deň. Slováci sa tak 
môžu zúčastniť oboch volieb. 
Novinkou je i  zníženie admi -
nistratívnej záťaže, ak budete 
využívať informačné systémy 
verejnej správy.

Nové podmienky volebného 
práva
S účinnosťou od 1. apríla tohto 
roka platí novinka vo voľbách. 
V roku 2022 sa prvýkrát usku -
točnia voľby do orgánov samo -
správy obcí a  voľby do orgánov 
samosprávnych krajov v  jeden 
deň. Prijatá právna úprava vy -
chádza v  ústrety voličom, ktorí 
sa tak v  rovnaký deň a  v rovna-
kom čase budú môcť zúčastniť 
oboch volieb do orgánov územ -
nej samosprávy.

Zníženie administratívy
Od 1. apríla 2022 sa návrhom 
zákona o  niektorých opatre -
niach na znižovanie adminis -
tratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej 
správy ďalej rozširuje rozsah 
údajov evidovaných v  infor -
mačných systémoch verejnej 
správy, ktoré už fyzické osoby 
a právnické osoby nebudú 
musieť orgánom verejnej moci 
v jednotlivých konaniach, ako aj 
pri bežnej úradnej komunikácii 
predkladať v  listinnej podobe. 
Zároveň sa odbúravaním admi -
nistratívnej záťaže a  zjednodu-
šovaním procesov obmedzuje 
možnosť vzniku korupcie.

Platí novela autorského 
zákona
S účinnosťou od 25. marca 2022 
začala platiť novela zákona, 
ktorá prináša viaceré zmeny 
autorského práva a  transponuje 
viaceré európske smernice. 
Novela okrem iného prináša 
nový predmet ochrany, teda 
periodiká, novinky v  oblasti 
ochrany počítačových progra -
mov a rozšírenie povinnosti 
prevádzkovateľov platforiem na 
zdieľanie obsahu. 
 Zdroj: Vojčík & Partners, (DZV)

Zúčastniť sa budeme 

V prípade 
neverejnej 

preventívnej 
reštrukturalizácie 

súd zamietne 
neverejný plán.

Martin Provazník,  
advokátska kancelária  

bpv Braun Partners


