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Program
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 Spoločnosť v kríze

– legislatívny rámec

– definícia spoločnosti v kríze 

– zdroj informácií na stanovenie 
spoločnosti v kríze a spôsob 
výpočtu

– štatistika spoločností v kríze, 
ktorým hrozí úpadok

– ako sa nestať spoločnosťou v kríze

– sú spoločnosti ktorým hrozí 
úpadok naozaj v kríze?

 Podnik v ťažkostiach

– legislatívny rámec

– definícia podniku v ťažkostiach

– zdroj informácií na stanovenie 
podniku v ťažkostiach a spôsob 
výpočtu



Spoločnosť v kríze - legislatívny rámec
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 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník:

– § 67a až 67k (stav spoločnosti a časový úsek trvania stavu spoločnosti v 
kríze)

– 1. január 2016

 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii:

– § 3 ods. 1 (úpadok dlžníka), 

– § 4 ods. 1 (hrozba úpadku dlžníka - 1. január 2016)

 Vyhláška č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na 
podávanie návrhov na zápis do OR a zoznam listín, ktoré je 
potrebné k návrhu na zápis priložiť

– § 24 (Návrh na zápis údajov pri splynutí) ods. 4 d) bod 3

– § 25 (Návrh na zápis údajov pri zlúčení) ods. 4 e) bod 3

– § 26 (Návrh na zápis údajov pri rozdelení) ods. 5 d) bod 3

vyžaduje sa čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, 
že zanikajúca (resp. nástupnícka) organizácia nie je v kríze; ak je v kríze, 
prikladá sa písomná správa nezávislého experta (audítor/znalec)

– 1. január 2016



Spoločnosť v kríze - definícia
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Definícia krízy – všeobecne

Crisis – z latinského jazyka – kritický, kulminačný bod

Krízová situácia:

 Situácia (etapa), ktorá svojim charakterom, negatívnymi dopadmi,
rozsahom, vážne naruší, resp. zmení chod (napr. podniku) –
obdobie medzi akceptovateľným rizikom a hranicou krízy

Krízový stav:

 stav ktorý sa odlišuje od stabilného stavu (časovo nasleduje za
začiatkom krízovej situácie, začína a končí na hranici krízy),
vzniká potreba riešiť krízovú situáciu

Kríza:

 rozhodný okamih alebo časový úsek, po ktorom môže nasledovať
zásadná zmena vo vývoji;

 zložitý, ťažko prekonateľný, nebezpečný stav;



Spoločnosť v kríze - grafické znázornenie krízy
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Spoločnosť v kríze – definícia § 67a ObchZ
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 Spoločnosť je v kríze ak:

– je v úpadku, t. j. je:

– platobne neschopná (§ 3 ods. 2 
ZoKR)

– predlžená (§ 3 ods. 3 ZoKR)

– jej hrozí úpadok - ak pomer 
vlastného imania a záväzkov je 
menší ako:

 4 ku 100 v roku 2016 (0,04), 

t. j. CZA > 96,15 %

 6 ku 100 v roku 2017 (0,06), 
t. j. CZA > 94,34 % 

 8 ku 100 v roku 2018 (0,08), 

t. j. CZA > 92,59 %



Spoločnosť v kríze – spôsob výpočtu
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Vlastné imanie

ObchZ § 6 - tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku 
podnikateľa podľa osobitného predpisu

Zákon o účtovníctve - nepriame vymedzenie – rozdiel majetku a 
záväzkov

Záväzky

ObchZ – nedefinuje

Zákon o účtovníctve § 2 ods. 4 b):

- existujúca povinnosť účtovnej jednotky,

- vznikla z minulých udalostí,

- je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej      
jednotky,

- dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28,

- vykazuje sa v ÚZ v súvahe

Kritérium                               
𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏é 𝒊𝒎𝒂𝒏𝒊𝒆

𝒛á𝒗ä𝒛𝒌𝒚



Spoločnosť v kríze –zdroj informácií na stanovenie 
spoločnosti v kríze a spôsob výpočtu 
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Výpočet cez príslušné riadky súvahy:

S080/S101 (pre malé a veľké účtovné jednotky)

S25/S34 (pre mikro účtovné jednotky)

Analytik by bral do úvahy aj časové rozlíšenie: S080/(S101 
+ S141) (pre malé a veľké účtovné jednotky)          horší výsledok

Spoločnosti vykazujúce podľa IFRS – výpočet cez príslušné 
riadky Výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej 
závierky (Prehľad o štruktúre majetku, vlastného imania a záväzkov): 

r. 17/r.26 
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 spoločnosti s ručením obmedzeným

 akciové spoločnosti vrátane:

 a. s. s premenlivým ZI (od 18. 3. 2016)

 európske spoločnosti (ak nie sú ich právne vzťahy upravené 
v osobitnom predpise (Nariadenie Rady /ES/) ani v zákone 
o európskej spoločnosti

 jednoduché spoločnosti na akcie (od 1. 1. 2017)

 komanditné spoločnosti kde komplementárom nie je žiadna 
fyzická osoba

Zákon vylučuje použitie ustanovení o kríze na osobitné typy
obchodných spoločností (sú regulované osobitnými predpismi):
banky, inštitúcie elektronických peňazí, poisťovne, zaisťovne,
zdravotné poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci
s cennými papiermi, burza cenných papierov, centrálny depozitár
cenných papierov.

Spoločnosť v kríze – len pre vybrané právne formy



Cieľ, účel a dôvod legislatívnej úpravy stavu krízy a
časového úseku jej trvania
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Cieľ a účel úpravy:

zabezpečiť, aby zákonom určené plnenia, ktoré sú poskytnuté
spoločnosti v stave krízy, mala spoločnosť zakázané až do
prekonania krízy vracať. Ak napriek zákazu dôjde k plneniu, je
zákonná povinnosť plnenie vrátiť.

 Plnenia nahradzujúce vlastné zdroje: úver/obdobné plnenie,
ktoré mu hospodársky zodpovedá (pôžička, nájom), ktoré
spoločnosti poskytne niektorá z osôb uvedených v zákone v kríze,
resp. pred krízou, pričom jeho splatnosť bola počas krízy odložená,

alebo predĺžená:

a) člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej 
pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej 
zložky podniku, člen dozornej rady, 

b) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % 
na ZI spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má 
možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je 
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, 

c) tichý spoločník,



Cieľ, účel a dôvod legislatívnej úpravy stavu krízy a 
časového úseku jej trvania
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d) osoba blízka osobám podľa písmen a), b) alebo c),

e) osoba konajúca na účet osôb podľa písmen a), b) alebo c).

Ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že plnenie nahradzujúce vlastné 
zdroje poskytnuté osobou, pri ktorej nie je možné zistiť konečného 
užívateľa výhod podľa osobitného predpisu, bolo poskytnuté niektorou z 
osôb podľa bodov a až e.

 Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje je plnením len ak je
poskytnuté v čase, kedy stav krízy vyplýva z účtovníctva
spoločnosti, a to z poslednej zverejnenej ÚZ
(riadnej/mimoriadnej), stav krízy je štatutárny orgán povinný
sledovať aj v priebehu účtovného obdobia – ak poskytovateľ mohol
vedieť že táto okolnosť by vyplynula z priebežnej ÚZ spoločnosti, ak
by bola zostavená. Ak ÚZ nebola zostavená včas, pre posúdenie
poskytnutého plnenia je rozhodujúci predpokladaný stav, ktorý
by vyplynul z ÚZ, ak by bola zostavená včas.

 Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a 
zmluvnou pokutou nemožno vrátiť, ak je spoločnosť v kríze, 
alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala.



Cieľ, účel a dôvod legislatívnej úpravy stavu krízy a 
časového úseku jej trvania
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 za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje sa podľa § 67e 
nepovažuje:

a) plnenie alebo zábezpeka poskytnutá spoločnosti počas krízy za 
účelom jej prekonania podľa reštrukturalizačného plánu,

b) poskytnutie peňažných prostriedkov spoločnosti na dobu 
nepresahujúcu 60 dní; to neplatí, ak sú poskytnuté opakovane, 

c) odklad splatnosti záväzku z dodania tovaru alebo poskytnutia služby 
na dobu nepresahujúcu šesť mesiacov; to neplatí, ak je odklad 
poskytnutý spoločnosti opakovane, 

d) bezodplatné poskytnutie veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty 
spoločnosti.

Ak spoločnosť spĺňa podmienky stavu krízy, štatutárnemu 
orgánu pribúda podľa § 67b osobitná zakročovacia povinnosť: 

konať s potrebnou odbornou alebo s náležitou starostlivosťou. 



Cieľ, účel a dôvod legislatívnej úpravy stavu krízy a 
časového úseku jej trvania
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Štatutárny orgán je povinný vykonať všetko, čo by v obdobnej 
situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba (zákon nedefinuje 
takúto osobu) v obdobnom postavení na jej prekonanie. 

Myslia sa tým úkony smerujúce k navýšeniu vlastného imania; 
vypracovanie reštrukturalizačného posudku a podanie návrhu na 
povolenie reštrukturalizácie; prípadne až na vyhlásenie konkurzu. 

Pri porušení povinnosti, ak vznikne spoločnosti škoda, má štatutárny 
orgán povinnosť ju nahradiť (ak nepreukáže konanie s odbornou 
starostlivosťou a v dobrej viere) a osoby, ktorým boli plnenia vrátené 
počas krízy, ich majú povinnosť vrátiť.

Dôvod úpravy:

obvykle nízka úroveň vlastných zdrojov kapitálových obchodných
spoločností, ďalší kapitál na rozvoj jej nie je poskytovaný cez ekvitu
(ďalšími vkladmi), ale cez dlhy (spriaznené cudzie zdroje), úvery
(pôžičky), resp. právne formy, ktoré sa týmto formám približujú.



Vývoj počtu konkurzov, zastavení konkurzných konaní a 
zrušení konkurzov pre nedostatok majetku – 1. Q
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Štatistika spoločností v kríze, ktorým hrozí úpadok
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 Informačný zdroj: REGUZ – ÚZ za rok 2015 (2014) –
zverejnené do 30. 6. 2016

 Spoločnosti vylúčené z analýzy:
 riešia úpadok podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii,

 rozhodnutie o zrušení spoločnosti (likvidáciou, resp. bez likvidácie),

 vymazané z obchodného registra

 Uskutočnenie analýzy: 
 nad účtovnými závierkami za rok 2015 a 2014,

 osobitne za ustanovené právne formy,

 osobitne za mikro účtovné jednotky a osobitne za podnikateľov v podvojnom 
účtovníctve (malé a veľké podniky),

 z hľadiska sekcií ekonomických činností,

 z hľadiska sídla spoločností podľa krajov,

 z hľadiska výslednej hodnoty pomeru vlastného imania a záväzkov (kladná 
hodnota/záporná hodnota),

 z hľadiska štruktúry záväzkov vrátane identifikovaných neuhradených záväzkov 
k 30. 6. 2016



Štatistika počtu a podielu spoločností ktorým hrozí 
úpadok
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jednotlivé právne 
formy

celkový 
počet ÚZ

počet spoločností 
ktorým hrozí úpadok

podiel spoločností ktorým 
hrozí úpadok v %

s. r. o. 178 831 46 358 25,92
a. s. 5 443 1 103 20,26
k. s. 227 75 33,04
spolu 184 501 47 536 25,76

spoločnosti ktorým hrozí 
úpadok

mikro ÚJ malé a veľké ÚJ
počet podiel v % počet podiel v %

s. r. o. 23 948 25,27 22 410 26,66
a. s. 380 26,91 723 17,94
k. s. 44 49,44 31 22,46
spolu 24 372 25,32 23 164 26,25



Zoznam sekcií ekonomických činností
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sekcia názov sekcie
A poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov
B ťažba a dobývanie
C priemyselná výroba
D dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

E dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
F stavebníctvo
G veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
H doprava a skladovanie
I ubytovacie a stravovacie služby
J informácie a komunikácia
K finančné a poisťovacie činnosti
L činnosti v oblasti nehnuteľností (kúpa, predaj, prenájom)
M odborné, vedecké a technické činnosti (právne, účtovnícke, architektonické, inžinierske č....)
N administratívne a podporné služby
O verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
P vzdelávanie
Q zdravotníctvo a sociálna pomoc
R umenie, zábava a rekreácia
S ostatné činnosti

T
činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach 
produkujúce tovary a služby na vlastné použitie

U činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 



Počet a podiel spoločností ktorým hrozí úpadok v 
sekciách ekonomických činností
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sekcie 
ekonomických 

činností

s. r. o. a. s. k. s. spoločnosti spolu

počet podiel v % počet podiel v % počet podiel v % počet podiel v %
A 795 1,71 18 1,63 1 1,33 814 1,71
B 44 0,09 4 0,36 0 0,00 48 0,10
C 3 593 7,75 72 6,53 2 2,67 3 667 7,71
D 135 0,29 14 1,27 0 0,00 149 0,31
E 201 0,43 7 0,63 0 0,00 208 0,44
F 4 083 8,81 50 4,53 0 0,00 4 133 8,69
G 13 480 29,08 213 19,31 21 28,00 13 714 28,85
H 1 799 3,88 21 1,90 0 0,00 1 820 3,83
I 2 822 6,09 34 3,08 0 0,00 2 856 6,01
J 1 788 3,86 44 3,99 0 0,00 1 832 3,85
K 105 0,23 16 1,45 1 1,33 122 0,26
L 3 411 7,36 217 19,67 1 1,33 3 629 7,63

M 6 845 14,77 224 20,31 40 53,33 7 109 14,95
N 4 693 10,12 118 10,70 9 12,00 4 820 10,14
O 0 0,00 1 0,09 0 0,00 1 0,00
P 519 1,12 8 0,73 0 0,00 527 1,11
Q 591 1,27 10 0,91 0 0,00 601 1,26
R 692 1,49 27 2,45 0 0,00 719 1,51
S 761 1,64 5 0,45 0 0,00 766 1,61

neuvedené 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00



Podiel spoločností ktorým hrozí úpadok v sekciách 
ekonomických činností podľa veľkostnej kategórie ÚJ
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sekcie

s.r.o. a.s. k.s. spolu

mikro ÚJ ostatné ÚJ mikro ÚJ ostatné ÚJ mikro ÚJ ostatné ÚJ mikro ÚJ ostatné ÚJ
sekcia A 1,70 1,73 1,05 1,94 0,00 3,23 1,69 1,74
sekcia B 0,09 0,10 0,26 0,41 0,00 0,00 0,09 0,11
sekcia C 7,40 8,12 5,79 6,92 0,00 6,45 7,37 8,08
sekcia D 0,17 0,42 1,32 1,24 0,00 0,00 0,19 0,44
sekcia E 0,45 0,41 0,00 0,97 0,00 0,00 0,44 0,43
sekcia F 8,84 8,77 3,16 5,26 0,00 0,00 8,74 8,65
sekcia G 28,72 29,46 21,32 18,26 40,91 9,68 28,63 29,08
sekcia H 3,73 4,04 2,11 1,80 0,00 0,00 3,70 3,96
sekcia I 6,20 5,97 2,11 3,60 0,00 0,00 6,13 5,88
sekcia J 4,08 3,62 4,47 3,73 0,00 0,00 4,07 3,62
sekcia K 0,20 0,26 1,58 1,38 0,00 3,23 0,22 0,30
sekcia L 6,87 7,88 19,74 19,64 0,00 3,23 7,06 8,24

sekcia M 15,38 14,11 23,42 18,67 52,27 54,84 15,58 14,30
sekcia N 10,14 10,10 11,32 10,37 6,82 19,35 10,16 10,12
sekcia O 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
sekcia P 1,25 0,98 0,79 0,69 0,00 0,00 1,24 0,97
sekcia Q 1,41 1,13 0,26 1,24 0,00 0,00 1,39 1,14
sekcia R 1,62 1,35 1,32 3,04 0,00 0,00 1,62 1,40
sekcia S 1,73 1,55 0,00 0,69 0,00 0,00 1,70 1,52
neuvedené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spolu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Počet a podiel spoločností ktorým hrozí úpadok v 
krajoch
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s. r. o. a. s. k. s.
spoločnosti 

spolu

počet
podiel v 

% počet
podiel v 

% počet
podiel v 

% počet
podiel v 

%

Bratislavský 16 788 36,21 675 61,20 58 77,33 17 521 36,86

Trnavský 4 044 8,72 48 4,35 2 2,67 4 094 8,61

Trenčiansky 3 401 7,34 52 4,71 0 0,00 3 453 7,26

Nitriansky 4 829 10,42 41 3,72 2 2,67 4 872 10,25
Žilinský 4 399 9,49 88 7,98 11 14,67 4 498 9,46

Banskobystrický 3 916 8,45 62 5,62 1 1,33 3 979 8,37

Prešovský 3 862 8,33 55 4,99 1 1,33 3 918 8,24
Košický 5 119 11,04 82 7,43 0 0,00 5 201 10,94
spolu 46 358 100,00 1 103 100,00 75 100,00 47 536 100,00



Podiel spoločností ktorým hrozí úpadok v krajoch 
podľa veľkostnej kategórie ÚJ
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kraje

s.r.o. a.s. k.s. spolu

mikro ÚJ
ostatné 

ÚJ mikro ÚJ
ostatné 

ÚJ mikro ÚJ
ostatné 

ÚJ mikro ÚJ
ostatné 

ÚJ

Bratislavský 36,09 36,35 67,37 57,95 95,45 51,61 36,68 37,04

Trnavský 8,66 8,80 3,68 4,70 0,00 6,45 8,56 8,66

Trenčiansky 7,33 7,34 1,05 6,64 0,00 0,00 7,22 7,31

Nitriansky 10,81 10,00 3,68 3,73 0,00 6,45 10,68 9,80
Žilinský 8,92 10,10 7,63 8,16 2,27 32,26 8,89 10,07

Banskobystrický 9,03 7,83 3,95 6,50 2,27 0,00 8,94 7,77

Prešovský 8,31 8,35 4,47 5,26 0,00 3,23 8,23 8,25

Košický 10,87 11,23 8,16 7,05 0,00 0,00 10,80 11,09
spolu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Počet a podiel spoločností ktorým hrozí úpadok 
podľa hodnoty pomeru vlastného imania a záväzkov
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právne formy 
spoločností ktorým 

hrozí úpadok

počet podiel v %

kladná hodnota 
ukazovateľa < 0,04

záporná hodnota 
ukazovateľa < 

0,00

kladná hodnota 
ukazovateľa < 

0,04

záporná hodnota 
ukazovateľa < 

0,00

mikro ÚJ
ostatné 

ÚJ mikro ÚJ
ostatné 

ÚJ mikro ÚJ
ostatné 

ÚJ mikro ÚJ
ostatné 

ÚJ
s. r. o. 3 237 3 899 20 710 18 512 45,36 54,64 52,80 47,20
a. s. 65 154 315 569 29,68 70,32 35,63 64,37
k. s. 14 16 30 15 46,67 53,33 66,67 33,33

právne formy spoločností ktorým 
hrozí úpadok

kladná hodnota 
ukazovateľa < 0,04

záporná hodnota 
ukazovateľa < 0,00

počet podiel v % počet podiel v %

s. r. o. 7 136 15,39 39 222 84,61

a. s. 219 19,85 884 80,15

k. s. 30 40,00 45 60,00

právne formy spolu 7 385 15,54 40 151 84,46



Ako sa nestať spoločnosťou v kríze
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Zmeny vo VI

 zvýšenie ZI

 úhrada straty spoločníkmi 
(v s. r. o.)

 zvýšenie kapitálových 
fondov

 kapitalizácia pohľadávok

 zmena v účtovných 
metódach a zásadách

Zmeny v záväzkoch

 dohoda o odpustení záväzku

 započítanie vzájomných 
pohľadávok

 kapitalizácia pohľadávok 
veriteľov (výmena za podiel, 
resp. akcie)

 vyrovnanie záväzkov 
barterom

 zníženie záväzkov použitím 
disponibilných zdrojov



Ako sa nestať spoločnosťou v kríze – zvýšenie ZI
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Strana aktív Strana pasív

VI -4 000

ZI 12 000

Ostatné kapitálové fondy 0

ZRF 1 000

VH MR -2 000

VH BÚO (v schvaľovaní) -15 000

Záväzky 60 000

Záväzky voči spoločníkom 40 000

Iné záväzky 20 000

∑                                    56 000 ∑ 56 000

VI/Z -0,067

Strana aktív Strana pasív

VI 4 000

ZI 20 000

Ostatné kapitálové fondy 0

ZRF 1 000

VH MR -2 000

VH BÚO (v schvaľovaní) -15 000

Záväzky 60 000

Záväzky voči spoločníkom 40 000

Iné záväzky 20 000

∑                                    64 000 ∑ 64 000

VI/Z 0,067



Ako sa nestať spoločnosťou v kríze – zvýšenie ZI
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výhody

 okamžitý vplyv na výšku VI 
(po rozhodnutí VZ)

 ZI je vnímané ako 
dlhodobý zdroj        
zlepšenie vnímania 
podniku bankami

 zlepšenie vybraných 
pomerových ukazovateľov 

 možnosť zvýšiť ZI aj 
nepeňažným vkladom 
(môže ním byť aj pohľadávka 
voči podniku)

 možnosť späť vziať návrh 
na zvýšenie ZI

nevýhody

 nutnosť dodatočných 
finančných prostriedkov

 administratívna náročnosť 
(zápis do OR, dodržanie lehôt)

 problém s vrátením 
finančných prostriedkov
(náročný proces pri znižovaní 
ZI)

 nutnosť znaleckého posudku 
(nepeňažný vklad)



Ako sa nestať spoločnosťou v kríze – úhrada straty 
spoločníkmi (operácia na strane pasív)
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Strana aktív Strana pasív

VI -4 000

ZI 12 000

Ostatné kapitálové fondy 0

ZRF 1 000

VH MR -2 000

VH BÚO (v schvaľovaní) -15 000

Záväzky 60 000

Záväzky voči spoločníkom 40 000

Iné záväzky 20 000

∑                                              56 000 ∑ 56 000

VI/Z -0,067

Strana aktív Strana pasív

VI 11 000

ZI 12 000

Ostatné kapitálové fondy 0

ZRF 1 000

VH MR -2 000

VH BÚO (v schvaľovaní) 0

Záväzky 45 000

Záväzky voči spoločníkom 25 000

Iné záväzky 20 000

∑                                      56 000 ∑ 56 000

VI/Z 0,244



Ako sa nestať spoločnosťou v kríze – úhrada straty 
spoločníkmi
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výhody

 priamy vplyv na výšku VI 

 zlepšenie vybraných 
pomerových ukazovateľov 

 možnosť  započítať 
vzájomnú pohľadávku 
medzi spoločníkom a s . r. 
o. (môže byť postúpená aj na 
tretiu osobu a tým napr. 
započítať vzájomnú 
pohľadávku)

 legislatívne nie je určený 
termín splatnosti

nevýhody

 nutnosť dodatočných 
finančných prostriedkov

 nemožnosť vrátiť finančné 
prostriedky

 v prípade započítania 
vzájomnej pohľadávky 
vzdanie sa práva na jej 
úhradu

 nie je možné uplatniť v 
akciovej spoločnosti



Ako sa nestať spoločnosťou v kríze – zvýšenie kapitálových 
fondov (dar)
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Strana aktív Strana pasív

VI -4 000

ZI 12 000

Ostatné kapitálové fondy 0

ZRF 1 000

VH MR -2 000

VH BÚO (v schvaľovaní) -15 000

Záväzky 60 000

Záväzky voči spoločníkom 40 000

Iné záväzky 20 000

∑                                              56 000 ∑ 56 000

VI/Z -0,067

Strana aktív Strana pasív

VI 3 000

ZI 12 000

Ostatné kapitálové fondy 7 000

ZRF 1 000

VH MR -2 000

VH BÚO (v schvaľovaní) -15 000

Záväzky 60 000

Záväzky voči spoločníkom 40 000

Iné záväzky 20 000

∑                                      63 000 ∑ 63 000

VI/Z 0,050



Ako sa nestať spoločnosťou v kríze – zvýšenie 
kapitálových fondov
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výhody

 priamy vplyv na výšku VI

 OKF sú vnímané ako 
dlhodobý zdroj        
zlepšenie vnímania 
podniku bankami

 zlepšenie vybraných 
pomerových ukazovateľov 

 legislatívne nie je určený 
termín splatnosti

 možnosť vložiť peňažný aj 
nepeňažný majetok (môže 
byť aj pohľadávka voči 
spoločnosti, odpisovaný 
majetok – daňová výhoda)

nevýhody

 nutnosť dodatočných 
finančných prostriedkov

 možnosť hotovostného 
vkladu iba do 5 000 €

 nutnosť znaleckého posudku 
pri niektorých nepeňažných 
vkladoch

 v prípade započítania 
vzájomnej pohľadávky 
vzdanie sa práva na jej 
úhradu

 možnosť vrátiť finančné 
prostriedky iba so súhlasom 
VZ
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SÚVAHA

NEOBEŽNÝ MAJETOK 2 000 000 € VI 100 000 €

PP 700 000 € ZÁVÄZKY 2 600 000 €

∑ 2 700 000 € ∑ 2 700 000 €

VI/Z 0,038  

SÚVAHA

NEOBEŽNÝ MAJETOK 2 000 000 € VI 100 000 €

PP 300 000 € ZÁVÄZKY 2 200 000 €

∑ 2 300 000 € ∑ 2 300 000 €

VI/Z 0,045  

Použitie disponibilných zdrojov na splatenie 
záväzkov v sume 400 000 €.!

Ako sa nestať spoločnosťou v kríze – zníženie záväzkov 
použitím disponibilných zdrojov



Sú spoločnosti ktorým hrozí úpadok naozaj v kríze?
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schopnosť generovať „reálne“ peniaze

voči komu má spoločnosť záväzky 

či sú záväzky v lehote alebo po lehote splatnosti 

či spoločnosť disponuje zdrojmi (majetkom) na splatenie záväzkov 
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Štruktúra záväzkov spoločností ktorým hrozí úpadok

počet a % podiel vybraných druhov 
záväzkov na celkových záväzkoch

s. r. o. a. s. k. s. spolu

počet
podiel v 

% počet
podiel 
v % počet

podiel 
v % počet

podiel 
v %

Dlhodobé záväzky nad 90 % 1 533 3,31 138 12,51 2 2,67 1 673 3,52
- voči prepojeným účtovným jednotkám a 
v rámci podielovej účasti nad 90 % 116 0,25 16 1,45 0 0,00 132 0,28
- ostatné záväzky nad 90 % 452 0,98 44 3,99 1 1,33 497 1,05
- iné dlhodobé záväzky nad 90 % 66 0,14 0 0,00 1 1,33 67 0,14
Dlhodobé bankové úvery nad 70 % 169 0,36 19 1,72 0 0,00 188 0,40

Krátkodobé záväzky nad 90 % 29 960 64,63 413 37,44 58 77,3330 431 64,02
- z obchodného styku nad 90 % 3 318 7,16 82 7,43 3 4,00 3 403 7,16
- voči prepojeným účtovným jednotkám 
nad 90 % 45 0,10 6 0,54 0 0,00 51 0,11
- v rámci podielovej účasti nad 90 % 79 0,17 4 0,36 0 0,00 83 0,17
- voči spoločníkom a združeniu nad 90 % 3724 8,03 20 1,81 15 20,00 3759 7,91
- iné záväzky nad 90 % 5 708 12,31 82 7,43 8 10,67 5 798 12,20
Krátkodobé rezervy nad 90 % 6 0,01 0 0,00 0 0,00 6 0,01
Bežné bankové úvery nad 70 % 243 0,52 14 1,27 0 0,00 257 0,54
Krátkodobé finančné výpomoci nad 
70 % 1 398 3,02 70 6,35 4 5,33 1 472 3,10
ÚZ so súčtovými položkami záväzkov 
spĺňajúcimi veľkostné kritériá z 
celkového počtu ÚZ 33 303 71,84 654 59,29 64 85,3334 021 71,57
podiel spoločností s neuhradenými 
záväzkami (identifikovanými v CRIF 
SK) 6 143 13,25 165 14,96 1 1,33 6 309 13,27



Sú spoločnosti ktorým hrozí úpadok naozaj v kríze? -
ďalšie nedostatky legislatívy
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nezohľadňuje veľkostnú kategóriu podniku (malý a stredný 
podnik, alebo veľký podnik)

nezohľadňuje dobu existencie podniku

nie je zrejmé, či sa má pomer vlastného imania a záväzkov 
vyčísliť iba z účtovných závierok podnikov účtujúcich 
a vykazujúcich podľa slovenských predpisov, alebo iba 
podľa medzinárodných účtovných štandardov

hodnoty zdrojov financovania 
podniku  v € slovenské postupy

medzinárodné účtovné 
štandardy

vlastné imanie 1 484 449 198 1 514 816 000
záväzky 764 117 428 835 577 000
pomer vlastného imania a 
záväzkov 1,94 1,81



Sú spoločnosti ktorým hrozí úpadok naozaj v kríze? -
ďalšie nedostatky legislatívy
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ako vyhodnotiť pomer vlastného imania a záväzkov 
vypočítaný z účtovnej závierky, ktorá vykazuje súčtové 
chyby, alebo chyby tzv. ekonomickej interpretácie

ako vyhodnotiť podniky, v ktorých sa výsledok pomeru buď 
nedá vypočítať, alebo je „skreslený“ z dôvodu platnosti 
matematických pravidiel, napr.:
 menovateľ má nulovú hodnotu – pomer sa nedá vypočítať
 čitateľ aj menovateľ majú zápornú hodnotu – pomer je kladné 

číslo, výsledok je „skreslený“; ak je vyšší ako 0,04 pre rok 
2016, podnik by sa medzi spoločnosti, ktorým hrozí úpadok, 
vôbec nezaradil.



35 © 2017 • Jana Marková• 16/5/2017

Dopad nesprávne vykázaného kontokorentného úveru

SÚVAHA

NEOBEŽNÝ MAJETOK 500 000 €VI 100 000 €

OBEŽNÝ MAJETOK 300 000 €ZÁVÄZKY 500 000 €

KTK 200 000 €

∑ 800 000 €∑ 800 000 €

VI/Z 0,143  

SÚVAHA

NEOBEŽNÝ MAJETOK 500 000 €VI 100 000 €

OBEŽNÝ MAJETOK 300 000 €ZÁVÄZKY 500 000 €

KTK -200 000 €

∑ 600 000 €∑ 600 000 €

VI/Z 0,200  
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Dopad nesprávne vykázaných pohľadávok

S
P
R
Á
V
N
E

N 
E
S
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R
Á
V
N
E

SÚVAHA

NEOBEŽNÝ MAJETOK 700 000 €VI 350 000 €

OBEŽNÝ MAJETOK 500 000 €ZÁVÄZKY 900 000 €

DAŇOVÉ POHĽADÁVKY 50 000 €

∑ 1 250 000 €∑ 1 250 000 €

VI/Z 0,389  

SÚVAHA

NEOBEŽNÝ MAJETOK 700 000 €VI 350 000 €

OBEŽNÝ MAJETOK 500 000 €ZÁVÄZKY 900 000 €

DAŇOVÉ POHĽADÁVKY -50 000 €

∑ 1 200 000 €∑ 1 200 000 €

VI/Z 0,412  



Podnik v ťažkostiach - legislatívny rámec a definícia
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 Nariadenie EÚ č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení 
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom 
podľa článkov 107 a 108 zmluvy

 definícia v čl. 2 ods. 18 nariadenia

 jednou z podmienok poskytnutia štátnej pomoci a pomoci de minimis
(pre MSP) v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) 
je, aby nebola pomoc poskytnutá tzv. podniku v ťažkostiach

 kritéria podniku v ťažkostiach sa nevzťahujú na:

 MSP (e) ktorý existuje menej ako 3 roky (a, b)

 MSP do siedmich rokov od jeho prvého komerčného predaja 
(a, b), ktorý spĺňa požiadavky rizikových finančných investícií (čl. 21 
Nariadenia) v nadväznosti na hĺbkovú analýzu vykonanú vybratým 
finančným sprostredkovateľom

 Podnik v ťažkostiach je podnik, v súvislosti s ktorým sa 
vyskytne aspoň jedna z týchto okolností:

a) Kritérium: ak VI < ½ hodnoty ZI (spôsobené akumulovanými 
stratami) – podmienka sa posudzuje pre BÚO



Podnik v ťažkostiach - legislatívny rámec a definícia
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z hľadiska právnych foriem platí pre spoločnosti povinne 
vytvárajúce ZI (všetky účtujú v sústave podvojného účtovníctva):

 s. r. o., 

 a. s., 

 š. p., 

 družstvo; 

ALEBO

b) Kritérium: ak absolútna hodnota straty v BÚO > ½
modifikovaného VI (pred započítaním straty BÚO) –
podmienka sa posudzuje pre BÚO

VI musí byť kladné

z hľadiska právnych foriem (okrem FO nezapísanej v OR účtujú v 
sústave podvojného účtovníctva):

 k.s., 

 v.o.s., 

 FO zapísaná v OR,

 FO nezapísaná v OR



Podnik v ťažkostiach - legislatívny rámec a definícia
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ALEBO

c) je v konkurze (okrem VK aj ZKK, ZKN)

ALEBO

d) dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver alebo 
nevypovedal záruku, alebo dostal pomoc na reštrukturalizáciu 
a stále podlieha reštrukturalizačnému plánu (okrem PR aj ZRK, 
nepovolenie reštrukturalizácie pre nedeostatok majetku)

ALEBO

e) za posledné dva roky splnil obidve kritériá:

1. kritérium: MZ= záväzky / VI > 7,5 a

2. kritérium: ÚKEBITDA = EBITDA / nákladové úroky < 1,0

Pri výpočte sa osobitne zohľadní skutočnosť, ak je hodnota VI menšia
alebo rovná nule, resp. ak je hodnota nákladových úrokov nula.



Podnik v ťažkostiach – porovnanie a spôsob výpočtu
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Názov položky malé a veľké ÚJ mikro ÚJ FO nezapísané v OR
celkové záväzky podniku S101 S34 MaZ20
vlastné imanie S080 S25 MaZ21
Základné imanie S081 S26 /
Hospodársky výsledok 
účt. obdobia (strata) (abs) S100/V61 (abs) S33/V38 PaV12
Modifikované vlastné 
imanie

S080 + (abs) 
S100/V61 S25 + (abs) S33/V38 MaZ21 + (abs) PaV12

EBITDA
V61 + V49 + V57 + 

V21 V38 + V31 + V36 + V14
Nákladové úroky V49 V31

porovnanie spoločnosť v kríze podnik v ťažkostiach
VI 4 12,24
Z 100 91,76
VI+Z 104 104
CZA 96,15 % 88,23 %
Pomer MZ VI/Z= 0,04 Z/VI= 7,50



Thank you
for your attention


