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Čo všetko musí vedieť podnikateľ s finančnými problémami? V tomto článku nájdete 
základné pojmy, orientáciu v problematike a pár tipov. Tiež sa dozviete, čo je to 
dočasná ochrana podnikateľa.

1. Konkurz

Návrh na konkurz sa na dlžníka podáva vtedy, keď je dlžník v úpadku. Rozdiel je, či ide 
o fyzickú osobu , alebo o právnickú osobu.1 Finančný príspevok sa nepovažuje za mzdu a teda
nepodlieha dani z príjmov a odvodom.

2. Úpadok

Dlžník je v úpadku, ak je platobné neschopný, alebo predĺžený. 

2.1 Predĺženie

Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho 
záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. 

Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty 
určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na 
očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho 
prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene 
predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. 

Odporúčanie:

Pri podozrení na predĺženie odporúčame si dať právne zanalyzovať finančnú situáciu 
spoločnosti, nakoľko niektoré záväzky spoločnosti sa na účely výpočtu predĺženia nebudú 
uplatňovať. 

2.2 Platobná neschopnosť

Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti 
aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní 
platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním 
návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. 

Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti 
aspoň jeden peňažný záväzok. 

Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplnil 
povinnosť uloženú mu súdnou výzvou v rámci konkurzného konania ktoré inicioval veriteľ, 
predpokladá sa, že je platobne neschopný.

__________________
1 Pri fyzickej osobe hovoríme o oddlžení, t.j. vyriešení jej dlhovej situácie a to buď formou konkurzu (čo je predaj všetkého majetku 
s tým, že dochádza k pomernému uspokojeniu veriteľov), alebo formou splátkového kalendára.
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3. Kto a kedy podáva návrh na konkurz

Návrh na konkurz podáva buď dlžník, alebo veriteľ.

3.1 Dlžník musí podať návrh na konkurz

Dlžník v predlžení (bod 2.1) je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy 
sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom 
predlžení.

Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

Pri porušení tejto povinnosti hrozí pokuta vo výške 12.500 EUR. V prípade, že táto pokuta nie 
je uhradená a dôjde k súdnemu vymáhaniu tejto pokuty môže to mať za následok, že ten kto 
bol túto pokutu povinný uhradiť nebude môcť vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu 
alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve po dobu troch rokov. 

Odporúčanie:

Návrh na konkurz je potrebné podať formálne správne. Odporúčame vyhľadať profesionálnu 
pomoc advokáta. Zároveň, s návrhom na konkurz je potrebné zložiť súdu preddavok vo výške 
1500 EUR.

3.2 Veriteľ môže podať návrh na konkurz dlžníka

Veriteľ môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka, ak môže odôvodnene 
predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka (bod 2.2).

Ide o situáciu, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných 
záväzkov viac ako jednému veriteľovi. Zároveň musí byť aspoň jedným z týchto veriteľov 
písomne vyzvaný na zaplatenie.

Odporúčanie:

Aj veriteľ musí návrh na konkurz podať formálne správne. Nakoľko je potrebné dodržať viacero 
povinností odporúčame vyhľadať profesionálnu pomoc advokáta. Zároveň, s návrhom na 
konkurz je taktiež potrebné zložiť súdu preddavok vo výške 1500 EUR. Preddavkovú povinnosť 
nemusí mať skupina piatich zamestnancov alebo bývalých zamestnancov dlžníka. 

4. Čo sa deje po podaní návrh na konkurz

Po doručení návrh na konkurz na súd sa návrh formálne preskúma, prípadne doplní. Ak súd 
zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr 
do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. 

Po začatí konkurzného konania súd preveruje či dlžník má dostatok majetku na úhradu 
nákladov konkurzného konania (ide o majetok v hodnote aspoň 6.500 EUR). Ak dlžník nemá 
takýto majetok, súd rozhodne o zatavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. 
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Upozornenie:

Ak dôjde k zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku, môže to mať za následok, 
že štatutárovi dlžníka vznikne povinnosť uhradiť neuhradené záväzky dlžníka. 

Po začatí konkurzného konania môže dlžník súd požiadať o prerušenie konania za účelom 
vypracovania reštrukturalizačného posudku.

Ak dlžník má dostatok majetku na pokrytie nákladov konkurzu a ak nie je dôvod na zastavenie 
či prerušenie konania, súd vyhlási konkurz na dlžníka. 

4.1 Účinky začatia konkurzného konania

Začatie konkurzného konania má zo zákona tieto účinky:

dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony (v prípade porušenia 
tejto povinnosti je možnosť tieto úkony na súde napadnúť):
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 výkon rozhodnutia, resp. exekúciu na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať a už začaté
konania sa prerušujú,

 to isté platí aj vo vzťahu k výkonu zabezpečovacieho práva (až na výnimky)
 konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
 nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka ani ho zapísať do obchodného

registra.

5. Vyhlásenie konkurzu

V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote 
prihlásili svoje pohľadávky. 

Následne nasleduje samotný konkurz dlžníka, kde si veritelia prihlasujú svoje pohľadávky a 
správca konkurznej podstaty uspokojuje veriteľov z majetku dlžníka. 

6. Reštrukturalizácia

Dlžník, ktorému hrozí úpadok alebo už je v úpadku si môže dať vypracovať reštrukturalizačný 
posudok na účely zistenia, či môže byť u neho vykonaná reštrukturalizácia namiesto konkurzu. 

Ak má dlžník pozitívny reštrukturalizačný posudok a dodrží zákonom stanovený postup 
reštrukturalizácie, môže v rámci reštrukturalizácie uzavrieť „dohodu“ so svojimi veriteľmi, t.j. 
dať si veriteľmi schváliť reštrukturalizačný plán dlžníka, kde sa dlžník s veriteľmi dohodne, ako 
(väčšinou postupne) splatí dlžník svoje dlhy, resp. len ich časť, pričom veritelia mu zvyšok 
odpustia. 

Zákon stanovuje podmienku, že týmto spôsobom musí dlžník uhradiť veriteľom aspoň 50% 
dlžnej sumy. 
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Aj napriek dôkladnému zostaveniu tohto materiálu 
nemôže spoločnosť bpv Braun Partners s.r.o., o.z., jej 
partneri, spolupracovníci či spolupracujúci advokáti a 
daňoví poradcovia zaručiť presnosť a úplnosť informácií 
tu obsiahnutých a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za 
jednanie alebo zdržanie sa konania na základe informácií 
obsiahnutých v tomto materiálu.

bpv Braun Partners s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

Tento materiál slúži len ako všeobecná informácia 
o aktuálnych témach, nejedná sa o poradenstvo.
Nezohľadňujú sa v ňom žiadne zvláštne okolnosti,
finančná situácia alebo zvláštne požiadavky adresátov.
Jeho adresáti by si preto mali vždy vyžiadať príslušné
profesionálne služby k uvedeným informáciám.
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7. A čo predpisy ohľadom pandémie COVID – v čom mi pomôžu?

7.1 Dočasná ochrana podnikateľov

Slovenský podnikateľ, ktorý má finančné ťažkosti, ale nie je v úpadku, t.j. nemá povinnosť 
podať návrh na konkurz, môže požiadať súd o dočasnú ochranu. Opäť je potrebné dodržať 
formálny postup, pričom je potrebné zdôrazniť, že s dočasnou ochranou musí súhlasiť 
nadpolovičná väčšina veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok. 

Dočasná ochrana je naozaj len dočasná – t.j. je na tri mesiace. Je ju ale možné predlžovať. 

Počas dočasnej ochrany súd nemôže rozhodnúť o začatí konkurzného konania, resp. dlžník 
nemá povinnosť podať návrh na konkurz. Taktiež nemožno vykonávať väčšinu exekúcií 
vedených na podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty dlžníka. Za určitých okolností 
tiež nemožno ukončiť zmluvy s dlžníkom a to napriek tomu, že si neplní svoje zmluvné 
záväzky. 

Dočasná ochrana zaniká na základe rozhodnutia súdu, väčšinou po uplynutí troch mesiacov, 
resp. po uplynutí predĺženia dočasnej ochrany.  

7.2 Osobitné odvetvia hospodárstva

Pre niektoré odvetvia hospodárstva, napr. cestovný ruch, boli vykonané osobitné zákonné 
úpravy ktoré majú mať za cieľ pomôcť určitej skupine podnikateľov. 

7.3 Finančná výpomoc

Jednotlivé ministerstvá taktiež ponúkajú rôzne modely finančnej výpomoci. 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konkurzu, reštrukturalizácie, či dočasnej ochrany sme 
Vám k dispozícii. 
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