
                   

                                                                                                

 

Ďalšie podmienky poskytnutia štátnej pomoci 

 

Prijímateľom štátnej pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému je nárokované vrátenie 
pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc 
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom1.  
 
 
Rovnako tak prijímateľom štátnej pomoci nemôže byť podnik v ťažkostiach. 
 
Prijímateľom štátnej pomoci nemôžu byť podniky v ťažkostiach, ktoré spĺňajú kritériá 
uvedené v Usmerneniach o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných 
podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01)2: 

- za podnik v ťažkostiach sa  považuje podnik, ktorý je bez intervencie štátu takmer s 
určitosťou odsúdený na vylúčenie z podnikateľskej činnosti v krátkodobom alebo 
strednodobom horizonte. Podnik sa preto považuje za podnik v ťažkostiach vtedy, ak 
nastane aspoň jedna z nasledujúcich okolností: 

a)  v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným3, keď sa viac ako polovica jej upísaného 
základného imania4  prekryla akumulovanými stratami. To je prípad, keď odpočet 
akumulovanej straty z rezerv (a všetkých ostatných prvkov všeobecne považovaných 
za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) vedie k zápornej súhrnnej sume, ktorá 
presahuje polovicu upísaného základného imania; 

b) v prípade spoločnosti, keď aspoň niektorí spoločníci neobmedzene ručia za záväzky 
spoločnosti5 , kde sa viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch firmy prekryla 
akumulovanými stratami; 

c) keď je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá podľa 
vnútroštátneho práva na zaradenie do kolektívneho konkurzného konania na žiadosť 
veriteľov; 

d) v prípade podniku, ktorý nie je MSP, keď za posledné dva roky: 

i. bol účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému imaniu vyšší než 7,5 a 

ii. pomer zisku podniku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) k úrokovému 
krytiu bol nižší než 1,0. 

 
Všeobecne sa jedná sa o firmu, ktorá sa nemôže preukázateľne zotaviť prostredníctvom 
svojich vlastných zdrojov alebo finančných prostriedkov, ktoré získa od svojich vlastníkov/ 
akcionárov alebo zdrojov na trhu, potrebuje uskutočniť naliehavé štrukturálne opatrenia na 
zastavenie alebo oslabenie zhoršovania finančnej situácie vo fáze záchrany, a pri ktorej by 
bez poskytnutia pomoci viedlo k umelo udržiavanej životaschopnosti a mohla by prežiť len 
vďaka opakovaným intervenciám zo strany štátu. Ide o firmu, ktorá čelí značnému úpadku 
svojej finančnej situácie, ktorý sa odráža v závažnej kríze likvidity alebo technickej 
insolventnosti. 

                                                 
1 rozsudok ESD C-188/92 vo veci „Deggendorf“  
2
 Ú. v. EÚ, C 249, 31.7.2014, s.6 

3
 toto sa vzťahuje predovšetkým na druhy spoločností uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich 

správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú 

smernice Rady 78/660/EHS a83/349/EHS (Ú. V EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19) 
4
 tam kde je to relevantné, „základné imanie“ zahŕňa aj prípadné emisné ážio. 

5
 toto sa vzťahuje predovšetkým na typy spoločností uvedené v prílohe II k smernici 2013/34/EÚ 



                   

                                                                                                

 

Podnik preukazuje skutočnosť, že nie je podnikom v ťažkostiach vyhlásením o tom, že nie je 
podnikom v ťažkostiach v zmysle vyššie uvedených kritérií, ktoré tvorí povinnú prílohu 
k žiadosti o pomoc.  

V prípade potreby a na vyžiadanie poskytovateľa/ vykonávateľa schémy, môže túto 
skutočnosť preukázať aj nasledovnými dokladmi: 

- potvrdením príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné 
konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy), 
resp. čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je 
v konkurze, v reštrukturalizácii, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo inom podobnom 
konaní, 

- aktuálnym výpisom z obchodného registra a súvahou a výsledovkou potvrdenou daňovým 
úradom za príslušné obdobie 

 


