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PREHODNOTENIE USMERNENÍ EÚ O POMOCI NA ZÁCHRANU 

A REŠTRUKTURALIZÁCIU 
 

DOTAZNÍK 
 
 
 
Platnosť súčasných usmernení o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu sa ukončí v októbri 
20091. Pri prehodnocovaní týchto usmernení by chcela Komisia vyzvať všetky členské štáty, 
aby už v tejto fáze oboznámili Komisiu so svojimi skúsenosťami na základe tohto dotazníka. 
Takisto by sme chceli vyzvať všetky ostatné zainteresované strany, aby vyjadrili svoje názory 
(vždy v prípade, že je to možné). Okrem toho uvítame všetky pripomienky mimo rámca tohto 
dotazníka. 

Za odpovede vám vopred ďakujeme. 

Konečný termín na zaslanie odpovedí je 30. november 2007. Mali by sa zaslať na adresu: 
European Commission, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, Belgicko, 
uprednostňuje sa však odpoveď v elektronickej forme na adresu   
stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Keďže Komisia zamýšľa zverejniť odpovede na otázky uvedené v tomto dotazníku na svojej 
internetovej stránke, uveďte prosím, ktoré informácie považujete za dôverné. 
 
 
 
A. Všeobecné otázky 
 
1a)  Rozsah pôsobnosti/uplatňovanie usmernení 
 

Poskytli od roku 2000 verejné orgány vo vašej krajine pomoc na záchranu 
alebo reštrukturalizáciu firmám v ťažkostiach? 
 
Ak verejné orgány vo vašej krajine poskytli pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu:  
 Mohli by ste uviesť počet prípadov (celkový počet a počet na rok)? Koľko opatrení 

pomoci sa poskytlo v rámci schém pomoci? 
 Prosím uveďte čo najpresnejší odhad pomeru príjemcov, a) ktorí sú štátnymi podnikmi 

a b) ktorí sa nachádzajú v podporovaných regiónoch. 
 Na aké účely sa poskytli opatrenia pomoci (udržanie pracovných miest, regionálna 

pomoc atď.)? Mohli by ste prípadne uviesť percentuálny podiel prípadov na každý 
z uvedených účelov? 

 Prečo sú orgány vašej krajiny toho názoru, že štátna pomoc je vhodným prostriedkom 
na plnenie týchto účelov? Podarilo sa zamýšľané účely nakoniec splniť? Do akej 

                                                 
1 Všeobecné súvislosti týkajúce sa súčasných usmernení o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu a rozhodnutí 
Komisie prijatých v jej rámci môžete nájsť aj v osobitnej kapitole o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu, 
ktorá sa nachádza v hodnotiacej tabuľke štátnej pomoci (jeseň 2006) na stránke: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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miery zohrávajú úlohu hospodárske súvislosti (napr. sila a prispôsobivosť národného 
alebo regionálneho hospodárstva)? Akú úlohu zohrávajú právne súvislosti (účinnosť 
právnych predpisov o konkurze/platobnej neschopnosti)?  

 Sledujú orgány vašej krajiny systematicky rozvoj firiem, ktoré prijali pomoc? Sú 
podľa týchto skúseností firmy, ktoré prijali pomoc, životaschopné z dlhodobého 
hľadiska? Uveďte prosím niekoľko (nedávnych) príkladov.  

 
Ak verejné orgány vo vašej krajine neposkytli pomoc na záchranu 
alebo reštrukturalizáciu: 
 Je rozhodnutie neposkytnúť pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu (otvorene 

alebo nepriamo) politickým rozhodnutím, alebo firma v ťažkostiach nepožiadala 
orgány vašej krajiny o poskytnutie pomoci? 

 Ak ide o politické rozhodnutie, prečo orgány vašej krajiny nepovažujú za vhodné 
poskytovať pomoc na reštrukturalizáciu? Zohrávali tu úlohu minulé (negatívne) 
skúsenosti týkajúce sa pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu? Do akej miery 
zohrávajú úlohu hospodárske súvislosti (napr. sila a prispôsobivosť národného 
alebo regionálneho hospodárstva)? Akú úlohu zohrávajú právne súvislosti (účinnosť 
právnych predpisov o konkurze/platobnej neschopnosti)?  

 Využívate na uľahčenie záchrany a reštrukturalizácie firiem v ťažkostiach iné 
nástroje? 

 
 

1b) Rozsah pôsobnosti/individuálne uplatňovanie usmernení 
 

Prijali ste vy alebo vaša spoločnosť, resp. spoločnosť, v ktorej máte podiel, od roku 2000 
pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu? 
 
Ak áno:  
 Mohli by ste uviesť rok(y) a počet opatrení? Pozostávala pomoc z pomoci na záchranu 

alebo na reštrukturalizáciu (alebo obidvoch)? Bola pomoc poskytnutá ako individuálna 
pomoc alebo v rámci schémy pomoci? V akej výške sa pomoc poskytla?  

 Je vaša spoločnosť a) štátnym podnikom a/alebo b) sa nachádza v podporovanom 
regióne? 

 Na aké účely sa poskytli opatrenia pomoci (udržanie pracovných miest, regionálna 
pomoc atď.)? Mohli by ste prípadne v súvislosti s každým z uvedených účelov 
naznačiť jeho relatívny význam (napr. hlavný účel, doplňujúci účel atď.)? 

 Prečo boli orgány vašej krajiny toho názoru, že štátna pomoc je vhodným 
prostriedkom na plnenie týchto účelov? Podarilo sa účely nakoniec splniť? Do akej 
miery zohrávali úlohu hospodárske súvislosti (napr. sila a prispôsobivosť národného 
alebo regionálneho hospodárstva)? Akú úlohu zohrávajú právne súvislosti (účinnosť 
právnych predpisov o konkurze/platobnej neschopnosti)?  

 Sledovali orgány vašej krajiny systematicky rozvoj vašej firmy potom, ako prijala 
pomoc? Je vaša firma životaschopná z dlhodobého hľadiska? Uveďte, prosím, nejaké 
podrobnosti.  

 
Ak aj napriek tomu, že sa vaša spoločnosť ocitla v ťažkostiach, jej verejné orgány 
vo vašej krajine neposkytli pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu: 
 Bolo to (otvorene alebo nepriamo) politické rozhodnutie, alebo vaša firma nikdy 

nepožiadala orgány vašej krajiny o poskytnutie pomoci? 
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 Ak išlo o politické rozhodnutie, prečo orgány vašej krajiny nepovažovali za vhodné 
poskytnúť pomoc na reštrukturalizáciu? Zohrávali tu úlohu minulé (negatívne) 
skúsenosti týkajúce sa pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu? Do akej miery 
zohrávali úlohu hospodárske súvislosti (napr. sila a prispôsobivosť národného alebo 
regionálneho hospodárstva)? Akú úlohu zohrávajú právne súvislosti (účinnosť 
právnych predpisov o konkurze/platobnej neschopnosti)?  

 Uľahčili záchranu a reštrukturalizáciu vašej firmy iné nástroje? Ak áno, aké? 
 
 
2.  Premyslený hospodársky prístup 
 
a)  Účel pomoci 
 

V Akčnom pláne štátnej pomoci sa stanovuje, že pri hodnotení zlučiteľnosti opatrenia 
pomoci so spoločným trhom vykoná Komisia test vyváženosti. Jedným z dôležitých 
prvkov testu vyváženosti je existencia presne definovaného účelu spoločného záujmu. 
V prehodnotených usmerneniach o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu sa tak budú 
musieť jasne stanoviť účely, na ktoré sa môžu členské štáty odvolávať s cieľom oprávniť 
pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu. 

 
Čo podľa vášho názoru predstavuje opodstatnené účely/oprávnenia na poskytovanie 
pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu? Mali by sa opatrenia pomoci na záchranu 
a reštrukturalizáciu použiť vtedy, keď je to efektívne z hospodárskeho hľadiska (ak áno, 
objasnite prosím konkrétny účel, napríklad aby sa vďaka pomoci umožnilo podniku, 
ktorý čelí krátkodobým finančným problémom, byť činným aj naďalej a vykazovať profit 
v strednodobom alebo dlhodobom horizonte), alebo by sa mali použiť na účely týkajúce 
sa vlastného kapitálu (ak áno, objasnite prosím konkrétny účel, napríklad aby sa bolo 
možné vyhnúť sociálnej núdzi v prípade konkurzu), alebo by sa mali používať 
evenutálne/kumulatívne v obidvoch prípadoch? 

 
Koho záujmy sa majú podľa vášho názoru chrániť prostredníctvom politiky Komisie 
v oblasti pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu tak, ako sa to uvádza v usmerneniach 
(napr. záujmy pracovníkov zachránenej spoločnosti, jej zákazníkov/dodávateľov, jej 
vedenia, jej konkurentov, pracovníkov konkurenčných spoločností, pozícia na trhu/trhové 
podiely konkurentov, hospodárska súťaž na trhu, celková zamestnanosť v EÚ, 
spotrebitelia vo všeobecnosti)? 

 
 
b)  Narušenie hospodárskej súťaže a obchodu 
 

Ďalší z krokov testu vyváženosti sa týka negatívnych účinkov štátnej pomoci, 
predovšetkým na hospodársku súťaž a obchod. V procese preskúmavania vyváženosti sa 
musí preveriť, či k narušeniu dochádza len do takej miery, do akej celková vyváženosť 
ostáva aj naďalej pozitívna.  
 
Aké sú podľa vášho názoru najvýznamnejšie narušenia hospodárskej súťaže a obchodu, 
ktoré vznikajú pri opatreniach pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu? 

 
Do akej miery a akým spôsobom (napr. stratou zákazníkov, trhových podielov, 
pracovných miest alebo premárnenou príležitosťou na rozšírenie spoločnosti) sa môže 
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podľa vášho názoru uškodiť spoločnostiam pri poskytnutí pomoci na záchranu 
a reštrukturalizáciu konkurentovi vo vašom alebo inom členskom štáte? Mohli by ste 
uviesť (nedávne) príklady? 

 
 
 
 
c)  Vhodnosť – dostupnosť vnútroštátnych právnych predpisov o konkurze/platobnej 
neschopnosti  
 

Právne predpisy a postupy týkajúce sa konkurzu/platobnej neschopnosti by mohli 
ovplyvniť reštrukturalizáciu, keďže majú vplyv na možnosti, ktoré majú k dispozícii firmy 
v ťažkostiach. Mohli by ste (v krátkosti!) opísať hlavné charakteristiky vašich právnych 
predpisov a postupov týkajúcich sa konkurzu/platobnej neschopnosti? Mohli by sa právne 
predpisy o konkurze/platobnej neschopnosti považovať za alternatívu opatrení pomoci 
na záchranu a reštrukturalizáciu? V prípade, že existujú nejaké hlavné prvky právnych 
predpisov o konkurze/platobnej neschopnosti, ktoré z nich narúšajú hladký priebeh 
(dôležitých častí) príslušných výrobných aktív?  
 
Uskutočnili orgány vašej krajiny pred poskytnutím pomoci na reštrukturalizáciu 
porovnanie hypotetickej situácie, pri ktorej by došlo k intervencii formou pomoci 
a alternatívnej situácie, pri ktorej by sa pomoc neposkytla (čo by prípadne mohlo viesť 
k pokračovaniu hospodárskej činnosti alebo jej časti po ukončení konkurzného 
konania/konania vo veci platobnej neschopnosti), pričom by sa v tomto porovnaní 
poukázalo na rôzne účinky na oblasť zamestnanosti a činnosti spoločnosti? Ak áno, aké 
výsledky sa dosiahli v rámci týchto postupov? 

 
V prípade, že sa spoločnosti vo vašej krajine nachádzajú v platobnej neschopnosti, 
využívajú výhody plynúce z inej pomoci, napríklad platby podľa smernice Rady 
80/987/EHS2 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa 
na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa? 

 
Bolo by podľa vás užitočné užšie prepojenie konkurzného konania/konania vo veci 
platobnej neschopnosti a pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu, napríklad tým, že by sa 
pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu schvaľovala len v kontexte oficiálneho konania 
vo veci platobnej neschopnosti? 

 
 
B. Konkrétne ustanovenia súčasných usmernení 
 
1.  Vymedzenie pojmu „firma v ťažkostiach“ 
 

Neexistuje žiadna definícia Spoločenstva, ktorou by sa vymedzil pojem „firma 
v ťažkostiach“. V bodoch 9 až 12 súčasných usmernení sa však stanovujú určité kritériá.   
 Uveďte vaše skúsenosti s uplatňovaním týchto kritérií. 

                                                 
2  Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o ochrane zamestnancov v prípade platobnej 
neschopnosti ich zamestnávateľa, Ú. v. ES L 283 z 20.10.1980, s. 23 zmenená a doplnená smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS 
o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade 
platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, Ú. v. ES L 270 z 8.10.2002, s. 10.  
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 Sú podľa vášho názoru tieto kritériá príliš nepresné/prísne aj vzhľadom na skutočnosť, 
že firmy v ťažkostiach nie sú oprávnené na získanie pomoci v rámci iných nástrojov, 
akými sú napríklad minimálna pomoc, rámec VaVaI alebo usmernenia rizikového 
kapitálu? 

 Máte nejaké návrhy, ako by sa tieto kritériá mohli upraviť, aby sa dali lepšie 
realizovať a aby boli objektívnejšie? 

 
 
2.  Skupina spoločností 
 

V bode 13 súčasných usmernení sa stanovujú konkrétne pravidlá pre firmy, ktoré patria 
do väčšej obchodnej skupiny alebo ktoré táto skupina preberá. 
 Vyskytli/vyskytujú sa pri uplatňovaní tohto pravidla určité konkrétne problémy aj 

vzhľadom na existenciu konkrétnych ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, 
v ktorých sa vymedzuje pojem „skupina spoločností“ a spôsob, akým sa rôzne časti 
skupiny môžu na seba navzájom spoľahnúť počas konkurzného konania? 

 Vznikli pri uplatňovaní ustanovenia, v ktorom sa uvádza, že firma, ktorú preberá 
väčšia obchodná spoločnosť, nie je za bežných okolností oprávnená získať pomoc 
na reštrukturalizáciu, určité konkrétne problémy v kontexte privatizácie spoločností 
vo vlastníctve štátu? 

 
 
3.  Pomoc na záchranu 
 

Aby bolo možné stanoviť výšku pomoci potrebnej na udržanie obchodnej činnosti firmy 
v ťažkostiach, v bode 25 písm. d) sa uvádza odkaz na vzorec v prílohe súčasných 
usmernení. Vyskytli/vyskytujú sa pri uplatňovaní tohto vzorca nejaké problémy? 
Navrhovali by ste nejaké úpravy? 
 
V bode 26 súčasných usmernení sa uvádza, že ak členský štát predložil plán 
reštrukturalizácie do šiestich mesiacov od dátumu schválenia, konečná lehota na vrátenie 
úveru alebo ukončenie ručenia sa predĺži, až kým Komisia neuskutoční rozhodnutie 
o pláne. Vyskytli sa/mohli by sa vyskytnúť situácie, v ktorých by spoločnosť bola bývala 
potrebovala vyššiu podporu likvidity, aby sa udržala na hladine dovtedy, kým Komisia 
schváli plán? 

 
 
4.  Obnovenie životaschopnosti 

 
Podľa bodu 35 súčasných usmernení sa prostredníctvom plánu na reštrukturalizáciu musí 
obnoviť dlhodobá životaschopnosť firmy. V usmerneniach sa neuvádzajú presné finančné 
ukazovatele, na základe ktorých by sa mohla určiť dlhodobá životaschopnosť.  
 Mali by sa podľa vášho názoru stanoviť v usmerneniach presné ukazovatele?  
 Ak áno, aké druhy ukazovateľov by sa mohli použiť (t. j. návratnosť kapitálu, 

prevádzková marža v porovnaní so zdravými spoločnosťami pôsobiacimi v tom istom 
sektore)? 

 
 
5.  Kompenzačné opatrenia 
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V bode 38 súčasných usmernení sa uvádza, že sa musia prijať kompenzačné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby sa čo najviac zmiernili negatívne účinky na obchodné 
podmienky. 
 Na aké druhy narušenia by podľa vášho názoru mali byť kompenzačné opatrenia 

zamerané a akým druhom narušenia by sa malo ich prostredníctvom zabrániť?  
 Aké druhy kompenzačných opatrení (t. j. rozdelenie aktív, zníženie výrobnej kapacity, 

zníženie vstupných prekážok) sú podľa vášho názoru najvhodnejšie pri riešení situácií 
v súvislosti s narušením hospodárskej súťaže? Ako by sa tieto opatrenia mali 
uplatňovať na stredné podniky? Ako by sa mali uplatňovať na firmy vyrábajúce 
homogénne výrobky (t. j. tie firmy, od ktorých sa nemôže oddeliť dcérska spoločnosť, 
aby ju bolo možné odpredať)?  

 V bode 40 súčasných usmernení sa stanovuje, že kompenzačné opatrenia musia 
proporcionálne zodpovedať veľkosti a relatívnej dôležitosti firmy na jej trhu (trhoch) 
a mali by sa uskutočniť predovšetkým na trhu (trhoch), na ktorých bude mať firma 
po reštrukturalizácii významnú trhovú pozíciu. Vyskytli/vyskytujú sa pri uplatňovaní 
tohto pravidla nejaké problémy, predovšetkým v súvislosti s otázkou, akým spôsobom 
sa má (majú) určovať príslušný trh (príslušné trhy)? 

 Obmedzila sa niekedy (v strednodobom alebo dlhodobom horizonte) podľa vašich 
skúseností prostredníctvom kompenzačných opatrení životaschopnosť príslušnej 
podporovanej firmy? Do akej miery ovplyvnili kompenzačné opatrenia (pozitívne 
alebo negatívne) mieru hospodárskej súťaže na príslušných trhoch? Boli napríklad 
ovplyvnení spotrebitelia?  

 Aké druhy problémov sa vyskytli pri navrhovaní/vykonávaní kompenzačných 
opatrení? Boli kompenzačné opatrenia v konkrétnych prípadoch vhodným 
prostriedkom na riešenie problémov súvisiacich s hospodárskou súťažou? Uskutočnilo 
sa po vykonaní kompenzačných opatrení vyhodnotenie trhovej situácie? 

 
 

6.  Vlastný príspevok 
 
Očakáva sa, že príjemcovia pomoci významnou mierou prispejú na plán reštrukturalizácie 
z vlastných zdrojov. V bode 44 sa stanovuje výška vlastného príspevku podľa veľkosti 
príjemcov. 
 Sú podľa vášho názoru prahy stanovené v bode 44 primerané? 
 Vyskytli sa pri vypočítavaní vlastného príspevku v konkrétnych prípadoch nejaké 

problémy? 
 
 

7.  Plány reštrukturalizácie pre MSP 
 

Podľa bodu 59 súčasných usmernení plán reštrukturalizácie pre MSP nemusí schvaľovať 
Komisia. Plán však musí schváliť členský štát a musí sa oznámiť Komisii.  
 Aké sú vaše skúsenosti s týmito ustanoveniami? S akými druhmi problémov ste sa 

konkrétne stretli pri posudzovaní plánov reštrukturalizácie pre MSP?  
 Akým spôsobom ste uskutočnili toto posúdenie a akú podobu má vnútorná 

organizácia, t. j. ktorý orgán je schvaľujúcim orgánom? 
 Uskutočnili ste nejaké spätné posudzovanie pomoci na reštrukturalizáciu poskytnutej 

MSP? 
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8.  Forma pomoci na záchranu/pomoci na reštrukturalizáciu 
 
V bode 25 písm. a) súčasných usmernení sa uvádza, že pomoc na záchranu musí 
vo všeobecnosti pozostávať z podpory likvidity vo forme záruk na pôžičku alebo pôžičiek. 
V prípade pomoci na reštrukturalizáciu takéto obmedzenie týkajúce sa formy pomoci 
neexistuje.  
 Bolo by podľa vás vhodné obmedziť pomoc na reštrukturalizáciu na určité konkrétne 

formy pomoci?  
 Ak áno, aké formy pomoci by mali byť oprávnené ako pomoc na reštrukturalizáciu? 

 
 

9. Monitorovanie a výročné správy 
 
V bodoch 49 až 51 a v bode 86 súčasných usmernení sa uvádzajú konkrétne ustanovenia 
týkajúce sa výročných správ. V týchto ustanoveniach sa predovšetkým: a) predpokladá 
predkladanie pravidelných podrobných správ týkajúcich sa jednotlivých prípadov až 
dovtedy, kým nebude možné považovať účely plánu reštrukturalizácie za splnené 
(na MSP sa uplatňujú zjednodušené pravidlá) a b) uvádzajú konkrétne požiadavky 
na predkladanie správ v rámci schém reštrukturalizácie. 
 Aké sú vaše skúsenosti s plnením týchto ustanovení? 
 Existujú podľa vášho názoru alternatívne (a aspoň rovnako účinné) opatrenia, 

prostredníctvom ktorých je možné zabezpečiť súlad s plnením rozhodnutí Komisie 
o pomoci na reštrukturalizáciu? 

 
 

C. Rôzne 
 
Máte nejaké ďalšie pripomienky v súvislosti s uplatňovaním usmernení o pomoci 
na záchranu a reštrukturalizáciu alebo návrhy na jej úpravu v iných oblastiach, 
ktoré neboli obsahom predchádzajúcich otázok? 


