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Zoznam skratiek
 AC- Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
 CDB SM - Centrálna databáza Súdneho manažmentu
 CPP – Centrum právnej pomoci
 ČR – Česká republika
 ISP – Inštitút sociálnej politiky
 IS SM - Centralizovaný informačný systém súdnictva
 IS RÚ – Informačný systém Register úpadcov
 MPSVR- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 MS SR- Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
 NACE- Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne
 Odi - súdny register obsahujúci návrhy a podnety na zrušenie oddlženia
 Odk - súdny register obsahujúci návrhy na vyhlásene konkurzu v konaní o oddlžení
 Ods - súdny register obsahujúci návrhy na určenie splátkového kalendára v konaní o

 ÚPSVAR- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 ZKR - zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 ZP- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
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1 Zhrnutie, priebeh realizácie a kontext
Oddlženie fyzických osôb (podnikateľov) je zákonom upravený proces, v ktorom sú
pohľadávky veriteľov uspokojované konkurzným konaním alebo režimom splátok dlžnej sumy.
Základom právnej úpravy oddlženia je ZRK,

ktorý bol v marci 2017 zásadne zmenený

a doplnený zákonom č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám
v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v
znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „novela ZKR) 1 . Ide o právny
predpis v gescii MS SR. Na základe iniciatívy Analytického centra vedenie rezortu schválilo
analytickú úlohu zameranú na hodnotenie novely ZKR ako súčasť plánovanej činnosti AC na
roky 2019/2020.
Podľa metodiky a smerovania k výsledku je možné analýzu definovať ako ex post
hodnotenie účinkov a plnenia vybraných aspektov novely ZKR. Analýza hodnotí ich vplyv na
oddlženie fyzických osôb v právnych podmienkach Slovenskej republiky. AC, ako gestor
a garant úlohy, ju vykonávalo v rámci systematických ex-post hodnotení regulácií rezortu
spravodlivosti.
Účelom zmeny právnych predpisov má byť dosahovanie vopred uvážlivo stanovených
cieľov, ktoré štát prostredníctvom gestora považuje za dôležité a majú predstavovať progres
právnej vedy vo vybranej oblasti. Objekty hodnotenia analýzy sú nenáhodné a vychádzajú
z dôvodovej správy k uvedenému právnemu predpisu. Závery uvádzané v správe majú
ambíciu byť integrálnou súčasťou komplexných ex-post hodnotení vplyvov v gescii
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

1

Zákon č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z.
o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o
advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Slovlex link: https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/377/
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Dôvodová správa2 k novele ZKR vo svojich ustanoveniach odkazuje na tieto ciele:
1.

zmenšovanie sociálnych a regionálnych rozdielov,

2.

odstránenie prekážok pre vstup dlhodobo nezamestnaných na trh práce,

3.

zvýšenie reálnej uplatniteľnosti oddlženia,

4.

osobitný dôraz na nízkopríjmové skupiny,

5.

potreba ochrany základných životných potrieb, najmä bývania

Základom hodnotenia vplyvov je porovnávanie dvoch faktických stavov pred a po
aktivizácii javu, ktorý má viesť k zmene. Našou ambíciou bolo porovnávaním stavu pred a po
účinnosti novely zákona s pomocou relevantných dát overiť nasledovné hypotézy:
 Hypotéza 1.: Podľa stavu de lege lata právna úprava oddlženia fyzických osôb
a fyzických osôb podnikateľov v hmotnom a procesnom civilnom práve spĺňa všetky
ciele určené podľa dôvodovej správy k predloženému návrhu zákona.
 Hypotéza 2.: Podľa stavu de lege lata je stav účinnej právnej úpravy oddlženia v ZKR
optimálny a nevyžaduje si novelizáciu.
 Hypotéza 3.: Novela ZKR z roku 2017 zvýšila reálnu uplatniteľnosť oddlženia
fyzických osôb, čím pomohla dlžníkom z dlhovej pasce a odstránila prekážku vstupu
dlhodobo nezamestnaných na trh práce.
 Hypotéza 4.: Novela ZKR zvýšila úroveň ochrany základných životných potrieb
účastníkov konania (veriteľ, dlžník).
 Hypotéza 5.: Novela ZKR znížila sociálne a regionálne rozdiely v rámci SR.
Analytická úloha pracuje s deskriptívnym a normatívnym analytický prístupom. Voľba
postupov je odvodená od hypotéz, predmetu skúmania a dostupnosti dát nevyhnutných na
hodnotenie. Vo viacerých prípadoch sme pre nedostatok, nepresnosť alebo nízku kvalitu dát
boli nútení používať odhad a predpoklad.
Normatívny postup má preddefinovanú normu, ktorú si v dôvodovej správe stanovil
zákonodarca a prirovnáva k nej faktický stav, ktorý bol nastolený. Naopak, deskriptívny postup
2

Bližšie pozri dôvodovú správu, link: https://www.najpravo.sk/dovodove-spravy/rok-2016/377-2016-z-z.html
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sa obmedzuje na interpretáciu faktického a právneho stavu v podmienkach SR a nehodnotí
ustanovenú normu.
Analýza bola vykonaná štandardizovaným postupom na základe metodiky pre
vypracovanie analytických úloh vytvorenej AC v roku 2020. Tá pozostáva z troch základných
fáz:
1. príprava analytickej úlohy – pozostáva zo spracovania zadania, kreovania
riešiteľského tímu a prípravy návrhu riešenia, ktorého sa má analytik držať pri realizačnej fáze.
V rámci prípravnej fázy sme vykonali prieskum (nie zber) dostupných dát. Poukázal na viaceré
komplikácie, pretože niektoré dáta neexistujú, sú nedostupné, alebo majú nízku kvalitu.
Rozhodli sme sa preto v analýze venovať samostatnú časť rozboru a odporúčaniam súvisiacim
s informačnými systémami, v ktorých sa nedostatky vyskytovali. Pôvodný plán spracovania
úlohy v súlade s metodikou predpokladal 4 členov riešiteľského tímu, z dôvodu personálnych
kapacít AC a značného množstva úloh ich nebolo možné plne zapojiť. Preto bola analytická
úloha vykonávaná na úrovni individuálnych činnosti priebežne konzultovaných s vedením AC,
2. realizácia analytickej úlohy – venuje sa zberu dát, analytickej práci riešiteľského tímu
a formulácii záverov a odporúčaní, ktoré sme v ukončovacej fáze pretavili do výstupu vo forme
správy o výsledkoch analytickej činnosti (analýza),
3. ukončenie analytickej úlohy – ide o kľúčovú časť vypracovania analytickej úlohy,
v nej sme za pomoci dátovej analýzy a právnej analýzy dospeli k záverom a odporúčaniam na
jednotlivo formulované hypotézy.

1.1 Hlavné závery
 Ad. Hypotéza 1.: Stav de lege lata hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy oddlženia
čiastočne nespĺňa ciele určené dôvodovou správou k návrhu zákona. Zdôrazňujeme,
že novelu hodnotíme ako progresívnu a predstavuje výrazný posun právnej vedy
v oblasti oddlženia fyzických osôb, stanovisko AC preto nemožno vnímať ako kritiku.
Hypotéza sa však nedá potvrdiť, kým nie je naplnená v celom rozsahu. Dôvody
stanoviska AC:


Zmenšovanie sociálnych a regionálnych rozdielov nebolo merateľné v dostatočnej
hĺbke. Dôvodom je nedostupnosť dát z obdobia pred marcom 2017, ktoré by
5

tvrdenie overili. Zameriavali sme sa na údaje o zamestnávateľoch a priemernom
príjme v regiónoch; oblasť, v ktorej je osoba zamestnaná; životnú úroveň v
regiónoch; porovnanie zamestnaneckého stavu v čase úpadku a rok po vyhlásení
oddlženia súdom. Z potrebných dát sme disponovali iba počtami obyvateľov
a počtom bankrotov v regiónoch podľa bydliska dlžníka.


Napriek tomu, že zbankrotovalo približne 50 tisíc ľudí3, nie je pravdepodobné, že
by tento počet sám viedol k detekovateľným zmenám v ekonomických alebo
pracovných indikátoroch vývoja trhu v jednotlivých okresoch. Počet bankrotov
v pomere k počtu obyvateľov je vyšší v ekonomicky menej rozvinutých okresoch –
čo potvrdzuje výskumná správa ISP 4.



Ustanovenia novely ZKR týkajúce sa otvorenosti verejnej správy občanovi
prostredníctvom zverejňovania a dostupnosti štatistík cez IS RÚ o oddlžovacom
konaní nie je možné z objektívnych príčin realizovať, zákonná povinnosť re zortu
spravodlivosti tak nemá reálny obsah. Viaceré dáta v IS RÚ chýbajú, sú nepresné a
vyhľadávanie je nepraktické. Detailné hodnotenie kvality údajov by malo byť
predmetom samostatnej dátovej analýzy.



Oddlženie formou splátkového kalendára sme vnímali ako právny prostriedok
s veľkou perspektívou, jeho aplikáciu v právnej úprave a v praxi však hodnotíme
ako nedostatočnú. Táto forma oddlženia má potenciál, ktorý je možné lepšie využiť
v prospech dlžníka aj veriteľa vzhľadom na zákonom určenú vyššiu mieru
uspokojenia veriteľov a zároveň nespeňaženiu majetku dlžníka. Zákonodarca by sa
mal zaoberať otázkou, ako znížiť náklady súvisiace s nastavením splátkového
kalendára, čím by zvýšil záujem o tento spôsob oddlženia v porovnaní s konkurzom.

 Ad Hypotéza 2.: Podľa stavu de lege lata nie je súčasný stav právnej úpravy oddlženia
v ZKR optimálny a vyžaduje si novelizáciu. Dôvody treba vnímať aj vo svetle
argumentov k hypotéze 1. z dôvodu vzájomnej obsahovej nadväznosti. Analytickou
činnosťou sme objavili aj zásadnejšie legislatívne a technické nedostatky, na ktoré by
mal rezort spravodlivosti pri príprave najbližšej úpravy reagovať. Niektoré argumenty

3

Informácia aktuálna k 06/2021.
Bližšie pozri: Inštitút sociálnej politiky (2021). „Blízka pomoc sa ráta: Vplyv dostupnosti Centier právnej pomoci
na bankrotovosť“ Bratislava: ISP/ MPSVR SR
4
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resp. odporúčania sú podložené dátami, iné možno označiť ako závery právneho
rozboru:


Finančná pomoc podľa §24i zákona o poskytnutí právnej pomoci osobám v
materiálnej núdzi: Centrum právnej pomoci (CPP) má problém so správou
a sledovaním splátok 500 EUR (paušálna odmena správcu) poskytnutých dlžníkovi.
Nemá automatizovaný systém na evidenciu prichádzajúcich platieb, na ktorej plne
pracujú dvaja až traja zamestnanci. ZKR zároveň ukladá CPP povinnosť podávať
návrhy na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer, ak dlžník nespláca finančné
prostriedky predstavujúce preddavok na paušálnu náhradu správcu. Centrum na to
pre zložitú evidenciu nevie pružne reagovať, keďže evidencia platieb mešká. Od
marca 2017 do septembra 2020 CPP nepodalo ani jeden návrh na zrušenie
oddlženia, pričom za toto obdobie bolo zo štátneho rozpočtu na finančnú pomoc
poskytnutých viac ako 20 mil. EUR5. Podľa zákona CPP má na vyriešenie situácie 6
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde . Štát
by však pri nakladaní s verejnými zdrojmi mal reagovať rýchlejšie. Podrobnejšie sa
strate hodnoty peňazí pod vplyvom inflácie venujeme v kapitole 6.



Finančné náklady oddlženia formou splátkového kalendára: vyššiu mieru
uspokojenia veriteľov sprevádza v porovnaní s konkurzom finančne drahší proces
súvisiaci s prípravou návrhu splátkového kalendára. Je potrebné zvážiť zavedenie
stropu trov v prospech advokátov – správcov v týchto konaniach. Možnosťou je aj
poskytovať finančnú pomoc podľa § 24i zákona o poskytnutí právnej pomoci
osobám v materiálnej núdzi aj dlžníkom pri splátkovom kalendári, ak sa vytvoria
technické podmienky na evidenciu platieb v CPP.



Elektronizácia komunikácie a formátovanie písomností podávaných dlžníkom na
pobočke CPP: tento záver je výsledkom komunikácie AC s vedením a
zamestnancami centra, aj s okresnými súdmi príslušnými na rozhodovanie
o návrhoch na oddlženie fyzických osôb. Centrum často asistuje klientom pri
príprave písomností nad rámec zákonných povinností. Štruktúrované vzorové
formuláre by zároveň umožnili jednoduchšie spracovanie a vyhodnocovanie dát

5

(Zdroj: Interná štatistika CPP)
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Vypracovanie metodiky hodnotenia ceny obydlia a prehodnotenie aktuálnej výšky
nepostihnuteľnej hodnoty vzhľadom zmenám na trhu bývania (kapitola 8.1).
Zároveň navrhujeme prehodnotenie výšky maximálnej mesačnej vyplácanej čiastky
z osobného účtu dlžníka v dispozícii správcu. Zároveň treba vo vzťahu k aktuálne
platnému hodnotenie ceny obydlia vyzdvihnúť výhodu spočívajúcu v nízkej
administratívnej náročnosti, čo vnímame ako významný benefit, ktorý však limituje
variabilitu hodnôt obydlí. Zavedenie novej metodiky výpočtu hodnoty obydlia
predpokladá vyššiu administratívnu zaťaženosť, nie však zásadnú.



Súdy sa v procese analyzovania právoplatných rozhodnutí o zrušení oddlženia pre
nepoctivý zámer dlžníka prostredníctvom AC dožadovali od gestora ZKR komentára
k uplatňovaniu ustanovení § 166g ods. 3, ods. 4 ZKR v rozhodovacom procese.
Riešiteľský tím posúdil požiadavku súdu ako legitímnu a osvojil si ju v rámci
záverečnej správy.

 Ad. Hypotéza 3.: Deskriptívna analýza naznačuje pozitívny vplyv novely ZKR na
uplatniteľnosť oddlženia fyzických osôb. Pomohla dlžníkom z dlhovej pasce
a v niektorých prípadoch odstránila prekážku vstupu dlhodobo nezamestnaných na trh
práce. Poukazujú na to štatistiky o počte oddlžených osôb po marci 2017 v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím (kapitola 5.5). Exekúcia časti mzdy mnohých odrádzala od
legálnej práce, výrazný nárast počtu oddlžených po marci 2017 sa preto prejavil aj
v náraste počtu nových uchádzačov o zamestnanie. Efektívnym krokom bolo aj
prenesenie časti konania o oddlžení na CPP. K zníženiu zadlženosti populácie mohlo
centrum prispieť aj zlepšením informovania verejnosti. Tému osvety považujeme za
vhodný námet na samostatnú analýzu, indikátorom môže byť objem finančných
prostriedkov použitých na informovanie verejnosti jednotlivými pobočkami CPP.
 Ad. Hypotéza 4.: Novela ZKR zvýšila úroveň ochrany základných životných potrieb
účastníkov konania (veriteľ, dlžník). Rozbor konkrétnych prvkov ochrany je
analyzovaný v kapitole 8.
 Ad. Hypotéza 5.: Túto hypotézu nie je možné zhodnotiť pre neexistenciu, nepresnosť
alebo nedostupnosť dát v potrebnej štruktúre. Ide najmä o dáta týkajúce sa
oddlžených fyzických osôb pred marcom 2017 potrebné na porovnanie vplyvu novely
ZKR s predchádzajúcim stavom.

8

Podrobnejšie odporúčania sa nachádzajú v závere práce v kapitole 9.
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2 Dátové zdroje
Využili sme štyri hlavné dátové zdroje:
 informačný systém Register úpadcov
 Centrálny informačný systém Súdny manažment
 interné štatistiky Centra právnej pomoci
 zverejnené štatistiky Štatistického úradu Slovenskej republiky
a niekoľko doplnkových, ako napríklad:
 CRIF – Slovak Credit Bureau – zverejnené štatistiky

 všeobecné súdy v SR – právoplatné rozhodnutia v súdnych registroch Ods, Odk, Odi

2.1 CIS Súdny manažment
2.1.1 Zdroj dát a základné východiská k získaniu dát
Ako zdroj dát pre účely analýzy oddlženia bol zvolený Centrálny informačný systém
súdnictva (ďalej ako „Súdny manažment“), respektíve jeho centrálna databáza, ktorá preberá
agregované dáta z lokálnych databáz súdov. Základným predpokladom na získanie dát za
agendu oddlženia bolo získanie dát z nasledovných tabuliek CDB SM:


gcSpis – základná tabuľka, „číselník“ spisov, kde platí, že jeden spis sa rovná

jednému unikátnemu záznamu v tabuľke. Dáta boli odfiltrované na základe súdneho registra
respektíve príznaku v stĺpci „gcspis.spis_SenZnacka“


gcNavrhOdpor – tabuľka obsahujúca údaje o „navrhovateľoch“ a „odporcoch“.

(Ekvivalent „žalobcu a „žalovaného“).

Z tabuliek boli vybrané nasledovné údaje:
gcNavrhOdpor - gsu_PorCis
gcNavrhOdpor - gs_PorCis
gcNavrhOdpor - no_Typ
gcNavrhOdpor - no_RodCis
gcNavrhOdpor - no_Meno
gcNavrhOdpor - no_Priezvisko
gcNavrhOdpor - no_Rodena
gcNavrhOdpor - no_Titul
gcNavrhOdpor - no_DatNar
gcNavrhOdpor - no_DatUmrtia

Unikátne ID účastníka konania
Unikátne ID spisu
Príznak či ide o FO alebo PO
Rodné číslo účastníka konania
Meno účastníka konania
Priezvisko účastníka konania
Rodné priezvisko účastníka konania
Titul účastníka konania
Dátum narodenia účastníka konania
Dátum úmrtia účastníka konania
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gcNavrhOdpor - no_Obec
gcNavrhOdpor - no_PSC
gcNavrhOdpor - no_Ulica
gcNavrhOdpor - no_Stat
gcNavrhOdpor - no_Ucastnik

gcNavrhOdpor - no_NavrhOdpor
gcNavrhOdpor - gs_DatumA

Adresa účastníka konania – obec
Adresa účastníka konania – PSČ
Adresa účastníka konania – ulica
Adresa účastníka konania – štát
Hodnota z číselníka „cUcastnik“
Označenie účastníka konania (môže
nadobúdať hodnoty N, O, D, I. N =
Navrhovateľ, O = Odporca, I = Iné, D =
vymazaný záznam)
Dátum poslednej aktualizácie dát
v danom riadku alebo spise

Vzhľadom na absenciu technickej špecifikácie IS SM a jej centrálnej databázy
vychádzajú všetky uvedené skutočnosti z čiastkových informácií poskytnutých buď Sekciou
informatiky a riadenia projektov alebo na základe konzultácií od dodávateľa IS SM.
2.1.2

Kvalita dát za agendu oddlženia fyzických osôb
Na základe exportu dát sme dospeli k názoru, že nie sú v SM konzistentne zadávané.

Bráni to ich efektívnemu a spoľahlivému vyhodnoteniu. Prispievajú k tomu aj nasledovné
skutočnosti:
 Databáza obsahuje polia, ktoré sú typu „free-text“, hoci existuje predpoklad, že by mali
byť vo forme číselníka. (Napríklad pole „no_Stat“ obsahuje niekoľko foriem spojenia
„Slovenská republika“, prípadne „SR“)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SR
Slovensko
Slovenská Republika
Slovenská republika
Hungary
Maďarsko
Maďarská republika
Nemecko
Nemecká spolková republika
Rakúska republika
Rakúsko
Talianska republika
Taliansko
Česká republika
Česká republika
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 Podobná situácia nastáva pri poliach ako je „no_Obec“, kde napríklad Bratislava
nadobúda rôzne formy. Pri práci s dátami by sa situácia dala riešiť zahrnutím každého
zápisu obsahujúceho výraz „Bratis“ do vybranej kategórie. Efektívnejším riešením je
ale formátovanie polí.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bratisalva
Bratislav
Bratislava
Bratislava - Devínska Nová Ves
Bratislava - Dúbravka
Bratislava - Karlova Ves
Bratislava - Lamač
Bratislava - Nové Mesto
Bratislava - Petržalka
Bratislava - Petržallka
Bratislava - Podunajské Biskupice
Bratislava - Rača
Bratislava - Rusovce
Bratislava - Ružinov
Bratislava - Staré Mesto
Bratislava - Staré mesto
Bratislava - Vajnory
Bratislava - Vrakuňa
Bratislava - mestská časť Ružinov
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Bratislava 1
Bratislava 111
Bratislava 15
Bratislava 2
Bratislava 214
Bratislava 3
Bratislava 4
Bratislava 42
Bratislava 48 - Záhorská Bystrica
Bratislava 5
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava II - Ružinov
Bratislava III
Bratislava Podunajské Biskupice
Bratislava t.č. vo väzbe Ilava
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bratislava- Staré Mesto
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Nové Mesto
Bratislava-Petržalka
Bratislava-Podunajské Biskupice
Bratislava-Rača
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Vajnory
Bratislava1
Bratislva

 Za predpokladu, že ide o fyzickú osobu (no_Typ = „F“) a jedná sa o navrhovateľa
(no_NavrhOdpor = „N“) do dát sa dostávajú aj právnické osoby a správcovia konkurznej

podstaty, ktoré, logicky, nemajú vyplnené meno, dátum narodenia a ostatné údaje,
ktoré by sa dali predpokladať u fyzickej osoby.





PROFITECH Trnava, spol. s r.o.



Areko Group, k.s.



Správca - Biroš Juraj, JUDr.



Správca - Čepček Matúš, JUDr.



JUDr. Marián Čeman, advokát

Pri výbere dát by sa dali zohľadniť hodnoty v stĺpci „no_Ucastnik“, ktoré sú nadviazané
na číselník s názvom „cUcastnik“, ale častokrát sa v tabuľke gcNavrhOdpor nenachádza
žiaden príznak, prípadne sú správcovia konkurznej podstaty označení ako dlžníci.
Ďalšími dôvodmi nekonzistentnosti údajov o fyzických osobách sú chýbajúce meno

(nachádza v poli spolu s priezviskom), titul v mene (v databáze má samostatný stĺpec), alebo
chýbajúci dátum narodenia (pričom je vyplnené rodné číslo, od ktorého je dátam narodenia
možné odvodiť). Preto je napríklad problematické vytvoriť vekové skupiny obyvateľstva, ktoré
prešli alebo prechádzajú procesom oddlženia. Na potreby vypracovania profilu dlžníka by bolo
potrebné údaje o účastníkoch konania vyčistiť a do budúcnosti štandardizovať tak, aby sa čo
najviac obmedzila variácia zadávaných údajov, prípadne aby sa údaje získavali z externého
zdroja, ktorý by znížil chybovosť dát.
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2.2 Informačný systém Register úpadcov
Novela ZKR okrem iného doplnila § 10a o odsek 4, ktorý znie: „Ministerstvo zverejňuje
na svojom webovom sídle štatistické údaje o konaniach podľa tohto zákona, a to najmä údaje
o priemernej dĺžke týchto konaní, priemernej miere uspokojenia veriteľov a priemerných
nákladoch týchto konaní.“
Tieto údaje sú súčasťou zdrojových dát informačného systému Register úpadcov (ďalej
ako IS RÚ) v gescii Sekcii informatizácie a riadenia projektov na MS SR a podporou spoločnosti
Jumpsoft a. s. Dodávateľ softvéru vykonal nad údajmi v IS RU dátovú analýzu, ktorá dokázala,
že nemajú potrebnú kvalitu, sú neúplné alebo chýbajú, nie sú zapísané v potrebnom formáte,
alebo vykazujú vysokú mieru chybovosti. Ide však o interný materiál, ktorý nie je možné v práci
citovať.
Povinnosti podľa § 10a ods. 4 ZKR pre rezort spravodlivosti je nemožné splniť bez
revízie IS RÚ. Vzhľadom na to, že predmetom tejto analýzy nie je hodnotiť informačný systém,
zostali sme pri všeobecnom odporúčaní komplexne prepracovať IS RÚ. Nielen špecificky pre
povinnosti podľa §10a ods. 4, ale najmä preto, že akákoľvek práca s dátami, teraz či
v budúcnosti, je v ich súčasnej kvalite komplikovaná a ich čistenie neúmerne náročné.
IS SM ako zdrojová databáza IS RÚ obsahuje značné množstvo dát nepoužiteľných na
analytickú činnosť. Dôvodom sú najmä rôzne formy zápisu určitého údaju:


Polia v IS SM často nie sú nastavené ako povinné,



polia v IS SM sú nastavené ako voľno textové, absentujú číselníky a kontroly zápisu

údajov,


niektoré formuláre, ktoré sa preberajú do SM, nie sú štandardizované (napr.
zoznam pohľadávok),



prepojenie SM a OV funguje jednosmerne. SM dokáže posielať dáta do OV, ale
nevie ich z OV prijímať.

Preberanie údajov zo zdrojových databáz (registrov) do IS RÚ vykazuje chybovosť. Pri
niektorých konaniach vedie k zlým zápisom stavov konaní a zlým zápisom dátumov pri stavoch
v IS RÚ, ktoré sú následne zverejnené. Tieto chyby môžu viesť aj k tomu, že konaná, ktoré by
sa vo verejnej časti IS RÚ mali nachádzať, chýbajú.
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Napĺňanie údajov do IS RÚ zo strany správcov je nedostatočné. Údaje týkajúce sa
atribútov konania sú vyplňované v relatívne vyhovujúcej kvalite. Údaje o majetku, speňažovaní
majetku, lehotách sú naproti tomu v kvalite, ktorá ich neumožňuje využiť na analytické účely.
Je na zvážení, či by sa Sekcia dohľadu rezortu a jej vecne príslušný odbor dohliadajúci na prácu
správcov nemali tejto problematike venovať a vyžadovať od používateľov IS RÚ precíznosť.
Dáta o konaniach pred zavedením IS RÚ sa jednorazovo integrovali do databázy,
pričom niektoré z nich vykazujú chybovosť (hlavne pri dátumoch).

3 Dlžníci
3.1 Demografia, zamestnanosť a SK NACE6
Novela ZKR mala okrem iného docieliť znižovanie sociálnych a regionálnych rozdielov
na Slovensku. Čiastočne sme sa tejto otázke venovali pri porovnávaní počtu osobných
bankrotov pred a po roku 2017. Okrem základných demografických ukazovateľov ako je
pohlavie, vek, bydlisko, podiel dlžníkov v kraji a podobne, sme sa zamerali na špecifické
ukazovatele, na ktoré chcel podľa nás tvorca zákona prihliadať. Patrí medzi ne zamestnanecký
stav a jeho zmena po oddlžení, celková dlžná suma, hodnota speňaženého majetku, poberanie
sociálnych dávok od štátu a zmena tohto stavu po oddlžení. Najväčšie sociálne rozdiely na
Slovensku existujú medzi regiónmi východného a západného Slovenska, vo svojej hodnotiacej
správe prostredníctvom HDP na obyvateľa na úrovni regiónov ich vecne definoval aj Eurostat7.
Sociálne rozdiely v spoločnosti môže prehlbovať miera nezamestnanosti, priemerný mesačný
príjem, počet osôb, voči ktorým má živiteľ vyživovaciu povinnosť a mnoho ďalších vplyvov.
Zvolili sme si komparatívny analytický prístup, čo prirodzene vyplýva z potreby
porovnania dvoch faktických stavov. Znižovanie rozdielov prostredníctvom oddlženia
fyzických osôb (podnikateľov) môže mať predpokladaný efekt v prípade, ak cieli na
nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, resp. na osoby v dlhovej pasci, ktoré nie sú schopné bez
zásahu štátu sa z nepriaznivej finančnej situácie dostať. Nízkopríjmové domácnosti sú podľa §
5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime také, ktorých príjmy neprevyšujú hornú hranicu
6

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností vydávanú Európskou komisiou. Skratka NACE pochádza
z francúzskeho Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
7
Bližšie pozri Eurostat, web: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Archive:GDP_and_household_accounts_at_regional_level/sk&oldid=113052
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príjmu prvých 20 % domácností zoradených vzostupne podľa čistého peňažného príjmu na
osobu. Osobou v dlhovej pasci je fyzická osoba, ktorá sa kvôli existujúcim splatným dlhom
nemôže zamestnať bez toho, aby následne exekútor nesiahol na je j mzdu.
Oddlženie môže byť efektívne za predpokladu, že zákonodarca vytvorí podmienky,
v ktorých osoba s minimálnym objemom disponibilných finančných prostriedkov bude
schopná iniciovať zákonné konanie o oddlženie. Limitom skúmania bola dostupnosť dát, v
priebehu prác sa nepodarilo získať dátovú vzorku reprezentujúcu sociálne a ekonomické
pomery obyvateľstva v SR pred marcom 2017. Porovnávanie preto nebolo možné.
Vďaka spolupráci s Inštitútom sociálnej politiky pri Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky sa nám podarilo získať anonymizované štatistiky demografie
dlžníkov na Slovensku za obdobie od marca 2017 do marca 2020. Výsledná dátová vzorka po
očistení obsahuje 37 181 dlžníkov, ktorí boli právoplatným rozhodnutím súdu oddlžení
a zároveň boli identifikovaní v Registri fyzických osôb k aprílu 2020. Z grafu č. 1 nám vypadlo
približne 40 dlžníkov, ktorých príslušnosť k samosprávnemu kraju sme nevedeli priradiť
z dôvodu chýbajúcej adresy alebo chybného zápisu.
Graf č. 1: Počet a podiel dlžníkov na počte obyvateľov samosprávneho kraja
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Referenčným údajom o počte obyvateľov samosprávnych krajov boli štatistiky zo
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (SODB 2011). Na jeden samosprávny kraj v SR
pripadá priemerne 4 644 dlžníkov. Päť samosprávnych krajov (Žilinský, Trenčiansky, Prešovský,
Nitriansky, Košický) sa pohybujú +/- 5 percent okolo hodnoty priemeru. Extrémy v počtoch
dlžníkov v populácii kraja sú v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji, ich hodnota je
na úrovni približne 50 percent priemeru. Je to výrazný rozdiel, na ktorý môžu vplývať
hodnotiteľné faktory. Za kľúčové sme považovali tri z nich – priemernú mesačnú mzdu, úroveň
nezamestnanosti a hospodársky rozvoj kraja.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v 2Q
2020 bola 1 088 eur8. Prvý krát v ére samostatnosti medziročne hodnota priemernej mesačnej
mzdy klesla - o 1,2 percenta. Až 3Q 2020 priniesol zlepšenie v podobe rastu o 4,7 percenta na
1 113 eur. Priemerná mesačná mzda za rok 2020 dosiahla 1 096 EUR. Veľký vplyv na vývoj
platov a ekonomickú situáciu mala pandémia SARS-CoV-2.
V porovnaní s ostatnými krajmi majú v oboch kľúčových oblastiach Bratislavský
a Trnavský samosprávny kraj náskok. Ide o jediné kraje, v ktorých sa hodnota priemernej
mesačnej mzdy pohybuje výrazne nad priemerom. V Bratislavskom kraji sa až 21 percent
produktívnej populácie pohybuje v platovom pásme 1 491 – 1 641 eur, v Trnavskom je to 22
percent v platovom pásme 1 411 - 1 560 EUR9. Je preto možné povedať, že lepšia finančná
situácia regiónu priamo ovplyvňuje mieru zadlženosti obyvate ľstva kraja. Vysoká priemerná
mzda ovplyvňuje nielen Bratislavský, ale aj Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj, keďže časť
obyvateľstva oboch krajov dochádza za prácou do hlavného mesta. Rozdiel platov vplývajúci
na životnú úroveň podčiarkuje súčasné prehlbovanie rozdielov medzi západnými
a východnými regiónmi krajiny.

8

Bližšie pozri, Štatistický úrad Slovenskej republiky, link:
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/53f0a628-eb7645a6-ae8c-895e5d053ccb/!ut/p/z1/tVJNU8IwFPwtHHpM8yBtE7wFRvkQnEEGgVyctKQfQpvSxlbvcHx4owoHszlJfN2N_uywQJvsChkkyXSZLqQB3veiuB5QSdsMOhygMGMwGR6v3wYD96o5WPn7DAIipMaVK81WEtU1TvUVbESO6NA3ajq9yqNYVCdVnJ5uRAUyuzt9UnMcigx5AKaYA8XwZIKhYh1veVv
7PtKArP8mWU7fD2KvT6N7_CtuHC4mD54gMyHPGxR2cAbDbyYcLHq8fghDg5BPwg8bWeqAXPXQpXjeZavGqOL_MAS__OOIY8BSLLMzdNspdcCmjQChlXs_rBz4h58x61Xw4T6ysNOk5DI0
3V2lbavZyPApuM9WFUW8Gb_4jVHsPL0LCrMVKxapSlfta2dWGlPWNw440Latm2idHJQb6dyB7yiprq2_r0hc5jkjJ7SP57fEEGJHJoZ553OO53v5us!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
9 Bližšie pozri, Paylab – partner Platy.sk, link: https://www.platy.sk/partner/region-list
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Graf č. 2: Percentuálny podiel dlžníkov a miera evidovanej nezamestnanosti 2018/2019
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Zdroj: Inštitút sociálnej politiky

Miera nezamestnanosti je podiel počtu nezamestnaných z ekonomicky aktívneho
obyvateľstva, a porovnávame ju s podielom právoplatne oddlžených dlžníkov na ekonomicky
aktívnom obyvateľstve kraja. Ekonomicky aktívnym obyvateľstvom sa rozumejú všetky osoby
vo veku od 15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich alebo nezamestnaných.
Správa Štatistického úradu Slovenskej republiky o stave nezamestnanosti na Slovensku
ukazuje znepokojujúci medziročný rast počtu ľudí bez práce v dôsledku pandémie o 14,7
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percenta v 2Q 2020, miera nezamestnanosti následne v 3Q dosiahla 7,2 percenta10.
Stabilizácia trhu práce sa predpokladá až v roku 2022. Krízu pocítili hlavne odvetvia
cestovného ruchu a služieb, najmä stravovacích služieb. Vplyv pandémie na zamestnanosť
dlžníkov sme nevedeli ucelene zhodnotiť, pretože dáta z RFO sú aktuálne k aprílu 2020
a významný rast nezamestnanosti sa začal v úvode 2. polroka 202011 . Zároveň treba
poznamenať, že dáta o nezamestnanosti sledujú trvalý pobyt, nie miesto výkonu práce.
Nízka

miera

nezamestnanosti

v Bratislavskom,

Trnavskom,

Nitrianskom

a Trenčianskom kraji je dôsledkom koncentrácie hospodársky významných subjektov na
západe krajiny a pozitívne ovplyvňuje životnú úroveň populácie v západných regiónoch.
Odráža sa aj v nízkom počte dlžníkov v týchto krajoch, kým vysokú nezamestnanosť
v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji sprevádza aj podiel dlžníkov pohybujúci sa
nad úrovňou celoslovenského priemeru.
Banskobystrický samosprávny kraj dosahuje v počte dlžníkov takmer dvojnásobok
celoslovenského priemeru napriek tomu, že mesačná mzda v regióne dosahuje priemerné
hodnoty. Nezamestnanosť je však spolu s Košickým a Prešovským krajom najvyššia v SR, na
rozdiel od Banskobystrického kraja sa v dvoch východných župách miera neodzrkadlia v počte
dlžníkov tak výrazne. Bolo by potrebné venovať sa hľadaniu ďalších vplyvov, napríklad
finančnej gramotnosti obyvateľstva v regióne, infraštruktúry a dostupnosti pobočiek Centra
právnej pomoci (CPP). Tie na území SR pracujú na dvoch úrovniach – kancelárie (15)
a konzultačné pracoviská (36). Vplyv finančnej gramotnosti a dostupnosti služieb CPP je
dobrým námetom na sociálno-ekonomicky orientovanú analýzu hodnotiacu vzdelanie
dlžníkov, dopravnú dostupnosť a infraštruktúru regiónov z pohľadu dostupnosti kancelárií
a konzultačných pracovísk - vzorom takéhoto výskumu je podklad pre súdnu mapu,

10

Bližšie pozri, Štatistický úrad Slovenskej republiky, link:
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/70d3390e-d75247a8-912e-00b18ee02e57/!ut/p/z1/tVLNUsIwGHwWDz2mdq0JHgLDPIjMAIikIvTQqAV2pQ2tvL2po4XZgTxYC5JZnb3280GC7zEIg3KeBfoWKXBwdxXovE6oX3WajkcoDUk0B88
zsa99oPbnft4cQ5g42kH-s_8qTsdeA54PhbXS9YYLFOdaYjvFJhEUSo2KM43aJgry0wB5Unxk2ZSlRkeVCeLCgLqfdmp7AhpAkSbajvIo8GDDUdVyKA0GFSgit9Wstn
63iDVzehF7_lrePAhcXB8MUXpN3lPY8OAdiw60Of9bT5oQQ4OQbcEVjZTzQix4cY7KMZYXnaf0yBzz7Y8Qe4AEWcZjY1TqxwaaMAqGUea7XbPiE1J27ag92hnZQEd1GQovb9I21PjteBTcdKpSLT80Xv5HqWYOT0PCjMVcbmUuc_s9N7810jor7i2woKoqe6fU7iDttUosIkSqcL4O0fiLJknjJzQfjvqEE-EJ3Ioh_zu7hP8K0ip/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
11
Bližšie pozri, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, link: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanostmesacne-statistiky/2020.html?page_id=971502
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vypracovaný AC v roku 202012 . Podľa neho je lepšia geografická dostupnosť CPP jedným z
faktorov zvyšujúcich podiel oddlžených na celkovej populácii.
Dôležitým prínosom oddlženia má byť možnosť dlžníka opätovne sa uchádzať
o zamestnanie vďaka odstráneniu dlhovej pasce, v ktorej sa ocitol. Porovnávali sme
zamestnanecký stav dlžníkov v čase pred oddlžením a prvú zmenu tohto stavu po dátume
právoplatného rozhodnutia o oddlžení.

Graf č. 3: Vývoj zamestnaneckého stavu u dlžníkov od marca 2017 do marca 2020

Zdroj: Inštitút sociálnej politiky

Graf č. 3 znázorňuje vývoj zamestnaneckého stavu všetkých 37 181 dlžníkov. Množina
„prázdne“ zahŕňa dlžníkov, ktorí nemali v sledovanom období žiadny záznam v Sociálnej
poisťovni, alebo v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Okrem toho sa zamestnanecký stav
delil na ďalšie 4 množiny: ZEC – osoba v pracovnom pomere (zamestnanec), SZC – samostatne
zárobkovo činná osoba, DOH –osoba vykonávajúca prácu na základe dohody o prácach

12

Bližšie pozri materiál k návrhu súdnej mapy, web: https://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-otazky-a-odpovede/
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vykonávaných mimo pracovného pomeru, UOZ- evidovaný uchádzač o zamestnanie. Každý tok
osôb, napríklad z množiny DOH do ZEC resp. zo skupiny prázdne do skupín ZEC, SZC či UOZ je
bežným a, možno povedať, želaným vývojom.
Graf č. 3 ukazuje pozitívny vplyv oddlženia na zamestnanosť, pretože počet
zamestnaných – v pracovnom pomere podľa Druhej časti ZP (ZEC) - stúpol približne o 2-tisíc
osôb. Najvýraznejší prílev bol zo skupiny „prázdne“, teda osôb bez záznamu v Sociálnej
poisťovní. Ide o úpadcov, ktorí nepracovali ani sa neuchádzali o zamestnanie. Zároveň stúpol
počet osôb pracujúcich na základe dohôd (DOH) približne o tisíc osôb. Väčšina osôb
evidovaných ako uchádzači (UOZ) sa po oddlžení zamestnala, alebo sa stala inak ekonomicky
aktívna. Otázna zostáva skupina osôb, ktorá sa z UOZ dostala do neevidovanej časti (prázdne).
Odpoveď môže priniesť preskúmanie vekového zloženia tejto skupiny, pretože môže
dochádzať k odchodu osôb do dôchodku. Takýto vekový rozbor si bude vyžadovať bližšiu
kooperáciu s MPSVR SR.
Možnosť lepšie sledovať vplyv oddlženia na zamestnanosť dlžníkov by mohla priniesť
ďalšia spolupráca medzi MS SR a MPSVR. Úrady práce by mohli v spolupráci s príslušnými
súdmi kontrolovať oddlžené osoby v lehote 6 mesiacov po dátume právoplatnosti rozhodnutia
o oddlžení. Osoba by musela v uvedenom období prejaviť skutočný záujem o získanie práce
alebo inej formy ekonomickej aktivity, výnimka by sa vzťahovala iba na špecifické
ospravedlniteľné dôvody. V prípade, ak by sa osoba prejavila ako nečinná, mohlo by ísť
o dôvod na zrušenie oddlženia. Samotná nečinnosť by zakladala nepoctivý zámer. V tomto
prípade však ide skôr o podnet, prípadne iniciovanie diskusie a nie konečné odporúčanie.
Okrem zamestnaneckého stavu sme ako nadstavbovú časť urobili rozbor
ekonomického segmentu (Graf č. 4), v ktorom bol dlžník v čase úpadku aktívny, na vytvorenie
presnejšieho profilu dlžníkov.
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Graf č. 4: Počet dlžníkov v čase úpadku podľa sekcie ekonomiky, v ktorej pôsobil v čase úpadku
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Zdroj: Inštitút sociálnej politiky

Všetky samostatne zárobkovo činné osoby nemajú kód v poistných vzťahoch Sociálnej
poisťovne uvedený, preto množina SZC dlžníkov nie je v grafe zahrnutá. Význam jednotlivých
kódov sa nachádza v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností SK NACE Rev. 213 . Kód

13

Bližšie pozri, Finančná správa SR, link:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Clo_obchodny_tovar/EORI/Statisti
ckaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti.pdf
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99999 vyjadruje skupinu dlžníkov (689) bez záznamu v Sociálnej poisťovni, nasledujú
najpočetnejšie evidované skupiny, 47190 – ostatný maloobchod v nešpecializovaných
obchodoch, kde pôsobilo 669 dlžníkov, 49410 – cestná nákladná doprava, 623 dlžníkov
a 84110 – všeobecná verejná správa, kde pôsobilo 535 dlžníkov.
Graf č. 5: Podiel dlžníkov z obyvateľstva kraja rozdelený podľa pohlavia
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Zdroj: Inštitút sociálnej politiky

Z celkového počtu obyvateľov kraja (bez ohľadu na príznak – dlžník) sme graficky
znázornili podiel dlžníkov v rozdelení na pohlavia. Zastúpenie mužského pohlavia je v skupine
dlžníkov vyššie ako zastúpenie ženského pohlavia. Rozdiely v jednotlivých krajoch nie sú
výrazné a pohybujú sa od 0,08 (Trnavský) do 0,21 (Banskobystrický) percenta.
Prevalencia mužských dlžníkov v každom kraji nie je prekvapivá ani napriek vyššiemu
počtu žien v celkovej populácii. Ovplyvňuje to viacero sociálnych faktorov a spoločenských
vzorcov . Najväčšia časť dlžníkov v jednotlivých krajoch je v rodinnom stave ženatý/vydatá.
Najviac zastúpenú časť dlžníkov predstavujú ženatí muži, ktorí sa na ekonomickom chode
rodiny napriek postupnému znižovaniu rozdielov medzi pohlaviami podieľajú vyššou mierou.
Podľa Štatistického úradu SR rozdiel medzi mzdami žien a mužov na Slovenku sa v roku 2019
nepatrne znížil, priemerná mzda žien na Slovensku však stále dosahovala len necelých 80 % zo
mzdy mužov. Muži zarábali podľa najnovších údajov mesačne v hrubom 1 399 eur, ženy o 283
eur menej – 1 116 eur14. Najväčšie rozdiely v platoch medzi pohlaviami boli v Trenčianskom, v
14

Bližšie pozri, Štatistický úrad Slovenskej republiky, link:
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews/vsetkyaktuality/48682d6523

Žilinskom a v Bratislavskom kraji. Dlžníkom je častejšie sám ženatý otec rodiny, čím v podstate
umelo vytvára rozdiel medzi počtom dlžníkov mužov a žien, hoci dôsledkom dlhu môže byť
nepriaznivá ekonomická situácia oboch manželov. Tento faktor sa mohol najvýraznejšie
podpísať pod zloženie dlžníkov v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.
Graf č. 6: Skladba dlžníkov podľa rodinného stavu v krajoch
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Tabuľka č. 1: Priemerný vek dlžníkov v samosprávnych krajoch celkovo a podľa rodinného stavu

Samosprávny kraj
Banskobystrický
kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj

Priemerný vek
45,6
45,8
46,3
46,3
45,6
44,8
45,7

ženatý /
rozvedený/á slobodný/á vdovec / vdova vydatá
49,5
50,0
49,4
49,1
48,8
49,2
48,5

37,0
38,7
37,3
37,4
37,6
37,4
37,5

60,1
60,1
60,6
61,1
59,5
58,0
60,5

47,9
48,9
47,9
48,9
45,6
47,5
48,5

e086-4050-b711-93dac13b6c20/!ut/p/z1/tVJNc4IwEP0tHjhCNoaP2Ft0OmIrB1YIZcOIEqKEIQo9d83dHpoO7W1haQz_d2X_Yt4ihEvIpPYhcrIat4r88Rd58W3oyOx5gBBPcTmJGZvxizJbbxED0ijnhaqVrlKJJJGdmW5ii2ppxoQzQkzgJddbrMd7rjQGnNlPFxwubunS4cR0zA-qaNjhgJh7G5ohs4hSTxE2H0GepU7FB0VXo9WyuX6GC4P1fP4GmUyZb3tzADqfOjBj_mo5WhACjLwDfogRaQ3eRQ0RuuTyDq0qmRT6ko__PGLPqA7xEVSWl1aWmBhqlk2uNhxbA-PwO29GzbBJNjpuLHKe1MkCrUH4VXZdOxxPPhwJk2W1Yqe1Eo_Ee3dTpWJYRq6U22zZqssY6N7sZcqbq9McCAruusnZS7fWalsjSpeSy1TI_I1FdlpSczWIb3BKbR1Q5ybljg8Er0gqmeQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Žilinský kraj

44,4

47,9

37,1

59,7

46,9

Zdroj: Inštitút sociálnej politiky

Tabuľka č. 2: Priemerný vek dlžníkov v SR

Muži

Ženy

Dlžníci celkom

45,01

46,36

45,54
Zdroj: Inštitút sociálnej politiky

Graf č. 7: Počet dlžníkov podľa veku a pohlavia
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Produktívny vek obyvateľa SR je 14 – 65 rokov. Vrchol produktívneho veku je 39,5 roka.
Zásadný podiel dlžníkov, v prípade žien aj mužov, sa nachádza v stredovom vekovom pásme
produktívneho veku, teda +/-5 rokov okolo hodnoty vrcholu. Krivka potvrdzuje aj náš
predpoklad vysvetlený vyššie, o umelom navyšovaní podielu dlžníkov mužov v porovnaní so
ženami. Nejde o horšiu finančnú gramotnosť mužov, ale skôr o vplyv usporiadania rolí
v rodine. Zásadnejší rozdiel v počte dlžníkov sa prehlbuje od 32 roku. Zároveň dodávame, že
v roku 2018 mali muži pri vstupe do manželstva v priemere viac ako 34 rokov (34,2) a ženy
vyše 31 rokov (31,3). Rozdiely nie sú tak zásadné vo vekových intervaloch 0 – 32 rokov a 57 –
87 rokov.

Graf č. 8: Zloženie dlžníkov podľa rodinného stavu – celá SR
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Zdroj: Inštitút sociálnej politiky

3.2 Dávka hmotnej núdze
Oddlženie má mať všeobecne prospešný účinok pre spoločnosť. Za takýto prínos sa
považuje odstránenie finančnej závislosti dlžníka od štátu v podobe dávok hmotnej núdze
a aktivizácia dlžníka na trhu práce, alebo v inej oblasti ekonomickej aktivity po oddlžení.
Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 417/2013 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi 15. Hmotná núdza je faktický stav, keď príjem domácnosti
nedosahuje sumu životného minima (Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR č. 174/2020 Z. z. stanovilo sumu životného minima na 214,83 EUR mesačne na jednu
plnoletú fyzickú osobu16) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom
vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku zabezpečiť alebo zvýšiť príjem. Ak je
domácnosť v hmotnej núdzi, nevzniká vždy nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi.
Poskytuje sa iba do sumy nárokov stanovenej v zákone, nie do sumy životného minima.
Základnou sumou dávky hmotnej núdze je 67,8 EUR mesačne na jednotlivca. Suma sa navyšuje
v závislosti od počtu nezaopatrených detí resp. manžela, druha, družky v spoločnej
domácnosti na
-

129 eur mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,

15

Bližšie pozri, Slovlex, link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/417/20200101.html
Bližšie pozri, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, link:
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/vyskazivotneho-minima-od-1-jula-2020.html
16
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-

117,80 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,

-

176,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,

-

188,40 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,

-

237,70 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 17

Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o sumu 67,80 eura za každého plnoletého člena
domácnosti v produktívnom veku, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na
príjem zo závislej činnosti a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou,
rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,
alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuj e alebo
sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo
verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín
mesačne na vykonávaní menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu
alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, dobrovoľníckej činnosti alebo
prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri
odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.
Tabuľka č. 3: Porovnanie: Počet dlžníkov poberajúcich DHN/ Počet dlžníkov so zmenou stavu DHN po
oddlžení

DHN_v upadku
mužské
áno
nie
Spolu
DNH_zmena po Odd
áno
nie

ženské
1991
20518
22509

1502
13170
14672

1826
20683
22509

1173
13499
14672

Zdroj: Inštitút sociálnej politiky

Graf č. 9: Podiel poberateľov DHN v krajoch SR za obdobie marec 2017 až marec 2020

17

Tam tiež, link: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/vyska-pomocihmotnej-nudzi/davka-hmotnej-nudzi.html
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V sumári sa nenachádzajú dlžníci, ktorý poberajú napríklad osobitný príspevok alebo
jednorazovú dávku. Reálny finančný prínos v prospech štátu nie je možné spoľahlivo hodnotiť.
Zároveň nedisponujeme údajom o priemernej sume dávky hmotnej núdze na jedného občana
ročne. Pre komplexné posúdenie prínosov by preto bolo nevyhnutné získať uvedené údaje.
Dáta ukazujú, že 3 493 úpadcov bolo finančne závislých od mesačných príspevkov štátu
na domácnosť. Po oddlžení sa ich počet znížil na 2 999. V prípade 1 829 osôb prišlo po oddlžení
(do 10 mesiacov) k pozitívnej zmene, prestali poberať DHN. Znamená to, že v horizonte 10
mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení domácnosť osoby dosahovala príjem
sumy životného minima a zanikol jej nárok na poberanie dávok hmotnej núdze. Limitom boli
anonymizované dáta, nevedeli sme presne sledovať zamestnanecký stav u vybraných 2 999
oddlžených osôb. Vo svetle týchto informácií sa javí, že oddlženie má pravdepodobne
pozitívny vplyv na stav hmotnej núdze v SR.
Najvyšší podiel osôb závislých na finančnej pomoci štátu z celkového počtu dlžníkov je
v Prešovskom (najviac v roku 2019 – 18,94 percent) a Banskobystrickom kraji (najviac v roku
2018 - 14,49 percent). Údaje je nutné interpretovať v pomere k celkovému počtu dlžníkov
v kraji. Z tohto hľadiska má prvenstvo Banskobystrický kraj, pretože má dvojnásobný počet
dlžníkov v pomere k obyvateľom kraja.
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3.3 Dlžníci a riziko chudoby
Pozornosť sme zamerali aj na pomery dlžníkov z hľadiska výskytu rizika chudoby. Miera
rizika chudoby (po sociálnych transferoch) predstavuje podiel osôb v celkovej populácii,
ktorých ekvivalentný disponibilný príjem sa nachádza pod hranicou rizika chudoby (60 %
mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu). Tento jav sa zvykne označovať aj
ako príjmová chudoba. Zamerali sme sa na roky 2018 a 2019.
Graf č. 10: Percentá dlžníkov a miera rizika chudoby v roku 2018/2019 - 60 percent mediánu
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Miera rizika chudoby (po sociálnych transferoch) v roku 2019 v EÚ27 dosiahla 16,8 %.
V porovnaní s rokom 2017 sa takmer nezmenila (16,9 %). V prípade štandardných úplných
domácností (dvaja dospelí a dve deti do 14 rokov) bola hranica chudoby v roku 2019 na úrovni
853 € za mesiac. Príjmovou chudobou bolo na Slovensku v roku 2019 ohrozených celkovo 11,9
% obyvateľov, čo predstavuje približne 640-tisíc osôb. V porovnaní s rokom 2018 podiel
ohrozených klesol o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) 18. V grafe č. 10 sme porovnali podiel
dlžníkov na obyvateľstve kraja s podielom osôb žijúcich v riziku chudoby. Vytvára to obraz
o finančnej situácii obyvateľstva v regiónoch, odôvodnene možno predpokladať, že časť ľudí
žijúcich v riziku chudoby sa môže stať v blízkej budúcnosti insolventnými dlžníkmi. Situáciu
zhoršuje aj vplyv SARS-CoV-2 na vývoj domácej ekonomiky.
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Bližšie pozri Štatistický úrad Slovenskej republiky, link:
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews/vsetkyaktuality/be9023090854-4866-a90441b1e7694514/!ut/p/z1/tVJNU4MwEP0tHjjCbkqA4C3tOAW1jq3WllwcqGmJLaRCLPbfmzoe1PHzYA7Jbua93bd5
AQFzEHW-U6vcKF3nG5tnIrwdRynr9wlHHJ0NMPXTZNznE0JJD2bvAexicoLpNb8cTk4pQRqAJ5_AwLEojZbU0KmizYv3Xbtqnrp5mvjoN3UTpm9PR_zjQ0c3LXSrN9eFDLGnoxiyygLmVh6OYx2ogUREZhTANCD122C3UH2a_Qs5_GPkyFXyyOli9eIIMhT2h0jsjOhwGmPJlO4rHvI_dfAd_UyKyG6
EsNCYHZTskOprVuKuvU1R9HTBBOQaii8rpF5aFHGAsZxZAEAY1IjOHB-14zGoxWtm5uyoMpGuYfnh_mvpma6n7hwfBrdm6NvLJwPwf3bbteF34zEpv5FI2svEeG_ubS2O27bGDDnZd5620Xm2kt9CVg59RSt1ameRsK2mFfP37no5OvGpyJgJin3Hj54BxDXUNQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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4 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a súvisiace právne
predpisy
Zmena zákona podstatne precizovala oddlženie a zvýšila kvalitu poskytovanej služby
občanom. Faktory stanovené zákonom, ktoré mali mať rozhodujúci vplyv na vývoj počtu
oddlžených osôb po marci 2017:
 Oddlženie formou splátkového kalendára
 finančná pomoc podľa § 24i zákon o poskytnutí právnej pomoci osobám v
materiálnej núdzi a jej návratnosť do pokladnice štátu na zaplatenie paušálnej
odmeny správcu v konaní o oddlženie formou konkurzu
 prenesenie agendy osobných bankrotov na CPP
 osveta šírená prostredníctvom príslušných štátnych inštitúcií
Vplyv týchto faktorov v praxi sme hodnotili v jednotlivých častiach analýzy. Nie všetky
dosiahli predpokladaný účinok, iné prekonali očakávania.

4.1 Platobná neschopnosť ako podmienka pre oddlženie a
informovanosť
Prínosom pre oddlženie fyzickej osoby je zadefinovanie platobnej neschopnosti fyzickej
osoby v § 3 ods. 2 ZKR, ktorá je podmienkou pre iniciovanie konania o oddlžení. Zákon
stanovuje, že osoba je platobne neschopnou, ak nie je schopná plniť aspoň jeden peňažný
záväzok 180 dní po lehote splatnosti. Platobnú neschopnosť deklaruje dlžník v konaní pred
CPP čestným vyhlásením. Okrem platobnej neschopnosti je podmienkou vedenie exekučného
konania alebo obdobného vykonávacieho konani a voči osobe dlžníka. Precizovanie
podmienok prehlbuje princíp právnej istoty, prispieva k reálnej uplatniteľnosti práva
a čiastočne obmedzuje možnosť jeho zneužívania.
Informovanosť verejnosti je dôležitým prostriedkom štátneho aparátu. Ak chce štát
poskytovať služby efektívne, musí dbať na to, aby sa informácia dostala ku koncovému
užívateľovi. Novela ZKR zakotvila povinnosť MS SR zverejňovať na webe štatistické údaje
o konaniach vrátane výpočtu ukazovateľov, ktoré sa majú zverejňovať. Niektoré z nich sme
v IS RÚ nenašli. Hodnoteniu plnenia alebo neplnenia povinnosti MS SR podľa ustanovenia §

31

10a ods. 4 sme sa nevenovali, ide skôr o námet na samostatnú analýzu súvisiacu s revíziou IS
RÚ, ktorého nedostatky sme definovali vyššie. 19

4.2 Predsúdna časť konania
Osobný bankrot sa inštitucionalizoval. Časť zodpovednosti v predsúdnej fáze konania
a skúmanie splnenia nevyhnutných podmienok sa stali kompetenci ou CPP. Osoba, ktorá má
záujem o osobný bankrot, musí podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o
oddlžení20 podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej
núdzi, ak spĺňa podmienky podľa § 24 ods. 1 tohto zákona. Musí preukázať, že sa voči nej
vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, nie sú zrejmé dôvody, pre ktoré
súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár a uzavrel s centrom dohodu o splátkach
podľa § 24i, ak ide o konanie o oddlžení konkurzom. Predmetom dohody podľa § 24i je
splatenie poskytnutých financií v sume 500 EUR na zaplatenie paušálnej odmeny správcu
v konaní o oddlžení konkurzom.
Problematickým sa javí spôsob podávania žiadosti na CPP. Cez portál slovensko.sk za
obdobie od marca 2017 do apríla 2020 sa podalo menej než desať elektronických žiadostí.
Online žiadosti by značne znížili objem práce zamestnancov klientskych centier CPP. Na
základe pozorovania ich pracovnej činnosti sa CPP javí personálne poddimenzované vo vzťahu
k objemu a rôznorodosti agendy, ktorú rieši. Zdôrazňujeme však, že ide o prvotný dojem
a problematika si vyžaduje samostatnú analýzu ľudských zdrojov CPP.
Elektronická žiadosť si vyžaduje overený elektronický podpis. Pri pohľade na
demografické ukazovatele je zjavné, že v prípade viacerých úpadcov je práve toto hlavným
problémom. Na nízky záujem môže vplývať počítačová gramotnosť v sociálne slabších
skupinách obyvateľov. Preverili sme si užívateľské prostredie na stránke slo vensko.sk, cez
ktoré sa majú elektronické žiadosti podávať, a domnievame sa, že táto časť webu si vyžaduje
prepracovanie, lepší opis postupu a jednoduchšie užívateľské prostredie.
Elektronizácia procesu oddlženia v optimálnej forme predpokladá formátovanie
a elektronizáciu písomností, ktoré dlžník predkladá. Ide najmä o žiadosť o poskytnutie právnej
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Viď kapitola 3.2. Informačný systém Register úpadcov
Bližšie pozri link: https://www.centrumpravnejpomoci.sk/sekcia/46-tlaciva-pre-osobny-bankrot
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pomoci, štruktúrovaný životopis dlžníka, zoznam osôb spriaznených s dlžníkom, zoznam
aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch
rokoch, zoznam veriteľov, vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti. Okrem týchto
vypĺňaných písomností dlžník predkladá doklad, nie starší ako 30 dní, preukazujúci vedenie
exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania podľa § 166 ods. 3.
Ako zdroj údajov sme využívali aj priamu komunikáciu s podieľajúcimi sa partnermi,
najmä CPP a ISP. Vyplýva z nej, že CPP iniciatívne a aktívne kompletizuje dokumenty, ktoré sú
potrebné na finalizáciu prípravnej fázy pred podaním návrhu na súd - konkrétne zoznam
majetku väčšej hodnoty, zoznam majetku, životopis a zoznam veriteľov, ktoré by mali dlžníci
predkladať svojpomocne. Dlžníci majú s vypĺňaním týchto písomností problém. Keďže
oddlženie je primárne právnym inštitútom pomáhajúcim dlžníkovi, CPP v súlade s uvedeným
princípom postupuje, napriek tomu, že mu túto povinnosť zákon explicitne neukladá.
Dlžníkom by mohli pri vypĺňaní písomností online pomôcť inštruktážne video a formátovaný
životopis, ktorý je prílohou žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, pretože často nastávajú
komplikácie práve s touto písomnosťou.
V súlade s § 10 zákona o poskytovaní právnej pomoci je CPP povinné o žiadosti
spĺňajúcej formálne a obsahové náležitosti rozhodnúť do 30 dní od jej doručenia. Rozhoduje
sa o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení. Prenesenie
prípravnej fázy oddlženia na orgán štátnej správy zefektívnilo výkon osobného bankrotu.
Podania na súd prichádzali od odborných subjektov, majetkové pomery dlžníka skúmajú
subjekty v predsúdnej fáze a súd je viazaný zákonnou lehotou na rozhodnutie. Aparát súdu bol
odľahčený o úlohy, ktoré musel vykonávať sám. Treba dodať, že CPP a súdy si charakter
vzájomnej spolupráce ešte stále tvoria a nedostatky v podaniach alebo postupoch
systematicky odstraňujú. Príkladom môžu byť rokovania týkajúce sa vyplatenia 500 EUR na
účet súdu spolu s podaním návrhu, nezrovnalosti pri životopisoch a ďalšie. Odhadujeme preto,
že aj kvalita podaní sa doladí a zefektívni sa práca oboch inštitúcií.
CPP sa vyjadrilo, že v čase prenesenia iniciačného procesu z dlžníka, teda v období
dvoch mesiacov pred účinnosťou novely ZKR, bolo v komplikovanej situácii vzhľadom na
nedostatočný technický a personálny aparát, ktorý mal zvládať komplexné prebratie agendy.
V priebehu prvých troch mesiacov účinnosti novely ZKR, bolo nútené prijať 130 zamestnancov,
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a to pod veľkých tlakom narastajúceho počtu úkonov. V prípade správnej spolupráce sa mohlo
na tento „nával“ pripraviť systematicky, a nie v režime takpovediac krízového manažmentu.
Slabinou, ktorú sme identifikovali v procese zberu dát, je aj fakt, že CPP ako organizačná
zložka MS SR nemalo možnosť sa v rámci interného pripomienkového konania vyjadriť k
novele ZKR, hoci bolo zaťažené zmenou najviac. Vybavenie a personál mohlo zabezpečiť
v období pred marcom 2017 a vykonávanie osobných bankrotov mohlo od tohto dátumu
spustiť v plnej kapacite. Navrhujeme upraviť organizačný poriadok MS SR tak, aby aj
organizácie ako CPP mali možnosť vyjadrovať sa k materiálom, ktorých obsah zasahuje do ich
agendy. Konzultovať legislatívu so zamýšľaným vykonávateľom v rámci rezortu by malo byť
dôležitou súčasťou prípravy návrhu. Môže pomôcť nájsť chyby ešte pred začiatkom
legislatívneho procesu.

4.3 Splátkový kalendár ako forma oddlženia
Právna úprava pred 1. marcom 2017 poznala jedinú formu oddlženia, a to konkurz na
majetok dlžníka. Novela ZKR zaviedla oddlženie formou splátkového kalendára – § 166 ods. 1
ZKR: „ Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa
oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu
na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.“
Úmyslom zákonodarcu malo byť okrem iného umožniť dlžníkovi vyslobodiť sa z dlhovej
pasce menej invazívnym spôsobom bez speňažovania majetku. Malo to pozitívne pôsobiť na
záujem o oddlženie a pomôcť vyššej miere uspokojenia veriteľov. Predpokladá to ustanovenie
§ 168c ods. 5 ZKR, ktoré ukladá správcovi povinnosť zostaviť návrh splátkového kalendára tak,
aby dlžník uspokojil nezabezpečených veriteľom o 10 percent viac, ako by tomu bolo formou
konkurzu na majetok.
Splátkový kalendár je dostupný pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný mesačný príjem. Pri
predložení návrhu splátkového kalendára správcom musí byť veriteľ pozorný, pretože ZKR
ustanovuje nasledovné: „Ak žiaden z nezabezpečených veriteľov nepodal na súde námietku,
má sa za to, že návrh splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje.“ Ustanovenie
odráža princíp civilného sporového konania, ktoré vyzdvihuje aktivitu procesných strán a súd
je postavený do pozície nestranného rozhodcu. Pri tvorbe návrhu splátkového kalendára má
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správca prihliadať na 5 základných aspektov, ktoré demonštratívne uvádza ZKR v § 168c ods.
2 písm. a až písm. f ZKR :
a) pomer záväzkov k hodnote majetku,
b) dôvody, ktoré boli príčinou platobnej neschopnosti dlžníka,
c) plnenie nedotknutých pohľadávok,
d) úsilie, ktoré dlžník vynaložil v minulosti na uspokojenie veriteľov,
e) príjmové možnosti dlžníka,
f) zdravotné, rodinné a sociálne pomery, vek a vzdelanie dlžníka.
Na základe komunikácie so súdmi sme identifikovali niekoľko potenciálnych
nedostatkov. Potenciálnych preto, lebo tvrdenia sme neboli schopní podložiť relevantnými
údajmi a nemožno o nich hovoriť ako problémoch, ktorých riešením by sa v budúcnosti mal
rezort nevyhnutne zaoberať. Napriek tomu zistenia v analýze uvádzame, keďže môžu byť
impulzom pre odbornú diskusiu. Súdy apelovali najmä na kvalitu návrhov, ktoré správcovia
predkladajú. Vyjadrili nespokojnosť s úrovňou služieb, ktoré správcovia v prospech klientov
v oddlžení poskytujú. Edukácia správcov si podľa súdov vyžaduje kompletnú zmenu
metodiky, sprísnenie požiadaviek a podmienok priebežného vzdelávania a dovzdelávania.
Suma, ktorú musí dlžník uhradiť, sa pri splátkovom kalendári pohybuje od 30 do 100
percent dlžnej sumy spolu s 5-percentným úrokom z omeškania. V mnohých prípadoch ide
o dlhoročné dlhy, kde úroky z omeškania prevyšujú istinu. Oddlženie splátkovým kalendárom
predpokladá dobromyseľnosť dlžníka, poctivý zámer dlhy uhradiť a vyššiu mieru uspokojenia
veriteľov. Uspokojenie v návrhu splátkového kalendára sa vyjadrí kvótou určenou celkovým
percentom z pohľadávok, ktoré dlžník zaplatí každému nezabezpečenému veriteľovi počas
nasledujúcich piatich rokov. Uspokojenie nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej
pohľadávky. Platí to aj pre uspokojenie veriteľa, ktorého pohľadávka je zabezpečená iba
majetkom tretej osoby. Návrh splátkového kalendára musí obsahovať aspoň o 10 % vyššie
uspokojenie nezabezpečených veriteľov, ako by dosiahli v konkurze podľa tejto časti zákona.
Ak žiaden z nezabezpečených veriteľov nepodal na súde námietku, má sa za to, že návrh
splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje.
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Prax

ukázala, že oddlženie formou splátok je

kvôli úhradám

nákladov

správcov/advokátov v prípravnej fáze drahšie. Dlžník si platí právne zastúpenie, nedostane
finančnú pomoc a je povinný uspokojiť veriteľov vo vyššej miere ako v konkurze. Výhodou
splátkového kalendára je zachovanie hmotného majetku dlžníka, primeranosť nákladov na
oddlženie touto formou je však dôvodom na zamyslenie. Ak chcel zákonodarca pomôcť
nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, primárnym cieľom mala byť optimalizácia výdavkov
súvisiacich s prípravou splátkového kalendára, respektíve so spustením konania. Jedným
z riešení ako zatraktívniť oddlženie formou splátok, je znížiť minimálnu percentuálnu úroveň
uspokojenia veriteľov z 30 na 25 % a podľa toho upraviť mieru uspokojenia v porovnaní
s konkurzom z 10 na 5 %. Nezapočítavanie úrokov z omeškania do dlžnej sumy by mohlo
motivovať dlžníka s poctivým zámerom oddlžiť sa zvoliť formu splátok.
Jedným z hlavných problémov je uhrádzanie jednorazových výdavkov súvisiacich
s prípravou návrhu splátok. Pre osobu, ktorá je v dlhovej pasci, je často neprekonateľným
problémom nutnosť vyplatiť jednorazovo náklady na prípravu návrhu splátkového kalendára
vo výške približne 700 eur. Je preto možné zvážiť rozšírenie aplikácie §24i a poskytovanie
pôžičky na úhradu nákladov spojených s prípravou návrhu splátkového kalendára a zníženie
sumy na 500 eur ako v prípade konkurzov.
Splátkový kalendár ako forma oddlženia podľa nášho názoru má potenciál byť
prínosným prostriedkom pomoci občanovi (dlžník, veriteľ) a zároveň štátu. V prípade
oddlženia splátkami z nákladov štátu možno odpočítať služby CPP súvisiace s oddlžením,
stratu hodnoty 500 EUR finančnej pomoci pod vplyvom inflácie a ďalšie. Vplyv inflácie na
stratu hodnoty finančných prostriedkov štátu sme na základe interných dát CPP a rezortu
spravodlivosti hodnotili v „6 Finančná pomoc podľa § 24i zákona o poskytnutí právnej pomoci
osobám v materiálnej núdzi“.
Na porovnanie pomeru konkurzov a splátkových kalendárov uvádzame graf počtu
podaných žiadostí o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení. Trend je jasný, rozdiel
v záujme o tieto dve možnosti je významný a ukazuje potrebu dopracovať oddlženie
splátkovým kalendárom v zákone v prospech dlžníka so záujmom sa oddlžiť.
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Graf č. 11 – Podané žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení na CPP za 07/2017-04/2020
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Zdroj: Interná štatistika Centra právnej pomoci

Záujem o oddlženie je pre účely analýzy definovaný ako podanie žiadosti o poskytnutie
právnej pomoci v konaní o oddlžení. Mesačné údaje ukazujú rastúci trend počtu podaných
žiadostí v konaní o oddlžení. Pri porovnaní júl 2017 – 780 žiadostí a október 2019 -1584
žiadostí možno hovoriť o 103-percentnom zvýšení objemu agendy. Výrazný pokles od februára
2020 je spojený so zavádzaním obmedzení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
Nárast počtu konaní na CPP si vyžadoval zabezpečenie personálneho aj technického
aparátu. V čase nadobudnutia účinnosti novely ZKR na to centrum nebolo pripravené. Je
možné polemizovať o tom, že je to dôsledkom organizačnej štruktúry rezortu, v rámci ktorej
je CPP samostatnou rozpočtovou jednotkou napojenou na rozpočet MS SR. Nemá pozíciu
samostatného odboru v rámci štruktúr MS SR, nie je zapájané do interných pripomienkových
konaní a nemalo možnosť vyjadriť sa ani k návrhu novely ZKR. Prípadná zmena tohto procesu
interným riadiacim aktom ministerky spravodlivosti by mohla mať v budúcnosti pozitívny
vplyv.
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Do okamihu rozhodnutia o nároku dlžníka na právnu pomoc v konaní o oddlžení sa
forma konkurzu a splátkového kalendára v rámci postupu CPP nelíši. Zmena nastáva po
rozhodnutí. V prípade konkurzu dlžník naďalej spolupracuje s CPP, ktoré podá na súd návrh na
vyhlásenie konkurzu a oddlženie fyzickej osoby. Z tohto pravidla existuje výnimka, keď
v odôvodnených prípadoch môže klienta zastupovať advokát. Ak si dlžník zvolil splátkový
kalendár, CPP určí advokáta, ktorý zastupuje dlžníka, prípadne určí advokáta, ktorého navrhne
dlžník. Advokát-správca v súčinnosti s dlžníkom preskúma podmienky a do 45 dní od zloženia
paušálnej odmeny a paušálnej náhrady nevyhnutných výdavkov spojených s konaním pripraví
návrh splátkového kalendára, ktorý podá súdu na schválenie a rozhodnutie o oddlžení.
Advokátovi-správcovi patrí tarifná odmena podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmenu advokáta uhrádza v konaní
o oddlžení konkurzom centrum, v konaní o oddlžení splátkovým kalendárom dlžník.
Zákon by do budúcna mohol precizovať možnosť splácania dlhov manželmi. Splátky
dlhov sa vypočítavajú samostatne pre každého manžela z výšky jeho príjmu, ale z celej
hodnoty majetku manželov, ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. V prípade, ak jeden
z manželov splatil časť dlhu a druhý sa rozhodne participovať v priebehu splácania dlhu,
splátky sa mu opäť vypočítavajú z plnej výšky dlhu a spoločného majetku. Hrozí že úroky
z omeškania budú platiť obaja manželia zvlášť, napriek tomu, že splácajú spoločný dlh.
Odporúčame preto zákonne ustanoviť spoločné a nerozdielne uhrádzanie dlhov
a spoločné nastavovanie splátok pre oboch manželov súčasne. Výška splátok by sa mala
počítať zo súhrnu príjmov a spoločného majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve. Prax
ukazuje, že takéto riešenie by dlžníci privítali a zvýšilo by záujem o oddlženie formou
splátkového kalendára. Naše odporúčanie potvrdilo aj CPP, ktorého názor vnímame ako
relevantný, pretože komunikácia s klientmi je súčasťou ich agendy a pomery dlžníkov poznajú.
Výber formy oddlženia je plne v rukách dlžníka, čo sa v istom smere môže javiť ako
priestor na zneužitie práva. Dlžník, ktorý nevlastní žiaden hodnotný majetok, alebo sa majetku
včas zbavil a má pravidelný príjem, si intuitívne vyberie oddlženie konkurzom na majetok.
Hodnota majetku, ktorý by sa mohol speňažiť, je v značnom nepomere k úhrnnej sume dlhov
a predpokladá nižšiu mieru uspokojenia veriteľov. Východiskom nie je ani uplatnenie práva
veriteľa podľa § 42a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. na nastolenie relatívnej neplatnosti právneho
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úkonu. Mieru uspokojenia veriteľov sme sa pokúsili analyzovať prostredníctvom d át z IS RÚ,
ten však v modeli „speňažovanie majetku“ žiadne dáta neobsahuje.
Riešením by mohlo byť uloženie povinnosti dlžníkovi s pravidelným príjmom bez
majetku oddlžovať sa formou splátkového kalendára, zmeniť fakultatívnosť formy na
obligatórnu pri presne definovaných okolnostiach. Malo by to určite vplyv na vývoj záujmu
osôb o oddlženie, pretože dlžník by nebol motivovaný využiť výhodnú pozíciu, do ktorej ho
stavia zákon. Súčasná úprava škodí najmä veriteľom, pretože miera uspokojenia veriteľov je
nižšia, ako by bola zavedením obligatórnej formy splátkového kalendára. Predpokladom je, že
napriek zníženiu záujmu bude celkový objem vymožených finančných prostriedkov vyšší.
Uzákonenie takejto povinnosti musí počítať so splnením podmienok bez majetnosti
a pravidelného príjmu. Zákonodarca by mal určiť minimálnu percentuálnu hranicu hodnoty
majetku v pomere k dlžnej sume. V prípade, ak by osoba nedisponovala minimálnym
požadovaným majetkom a zároveň mala príjem, strácala by možnosť výberu formy oddlženia
a zaväzovala by ju povinnosť oddlžovať sa splátkovým kalendárom. V praxi by vznikli tri formy
oddlženia - konkurzom, splátkovým kalendárom na základe výberu, kde sa zohľadňuje majetok
dlžníka a tretí, kde sa nezohľadňuje ani vôľa ani majetok dlžníka.

4.4 Staré exekúcie
Zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník rozšíril ustanovenie § 166 ods. 3 ZKR o podmienku, podľa ktorej pri návrhu na
vyhlásenie konkurzu musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od za čatia
obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok. Táto skutočnosť sa v súlade s §
167 ods. 2 písm. f ZKR preukazuje dokladom nie starším ako 30 dní, ktorý definuje exekučné
alebo obdobné konanie vedené voči osobe dlžníka.
Tieto právne skutočnosti v spojení s účinnosťou zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení
niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov komplikujú situáciu.
Uvedený právny predpis rozumie starou exekúciou konanie začaté pred 1. aprílom 2017
a zároveň vedenou podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2017. Odo dňa doručenia
prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi plynie rozhodná doba 5
rokov. Komplikácia spočíva v indikatívnych informáciách registra exekúcií. Ten neobsahuje
aktuálne informácie o exekúciách zastavených ex lege, čo môže vplývať na splnenie
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podmienok pre oddlženie u dlžníka prípadne zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka.
Okrem toho spolupracujúce súdy a správcovia po ukončení výskumných prác v rámci
rozhovorov vyjadrili názor, že práve § 166 ods. 3 ZKR spôsobil pokles počtu návrhov na
vyhlásenie konkurzu. Túto informáciu sme v práci neverifikovali, ale budeme sa jej venovať
v priebehu ďalších prác a konzultovať ju s pracovníkmi CPP.

4.5 Vývoj oddlženia a činnosť CPP
Graf č. 12: Vývoj počtu osobných bankrotov za r. 2006 – 02/2020
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Zdroj: Rezortná štatistika a IS SM

Za obdobie rokov 2006 až 2016 bolo v Slovenskej republike právoplatne oddlžených 2
921 osôb, pričom len v prvom roku účinnosti novely ZKR právoplatne rozhodli súdy v SR o 5
239 prípadoch oddlženia. Počet oddlžených osôb v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016
sa zvýšil šesťnásobne, rovnako extrémny nárast vykazujú údaje medzi rokmi 2017 a 2018

21

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 543/2005 Z.z. Spravovací a kancelársky poriadok pre okresné súdy,
krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, Príloha č. 1: „Do súdneho registra „OdK“ sa zapisujú
návrhy na vyhlásene konkurzu v konaní o oddlžení. Do súdneho registra „OdS“ sa zapisujú návrhy na určenie
splátkového kalendára v konaní o oddlžení.“
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(164,33 %). Zásluha zákonodarcu na trende vývoja nápadu po marci 2017 je nepopierateľná,
zmeny zákona priniesli zvýšenie záujmu o oddlženie.
Zvýšenie uplatniteľnosti oddlženia prispelo k disproporcionálnemu nárastu oddlžených
osôb za roky 2017 až 2020. Tento nárast pripisujeme dvom konkrétnym faktorom, ktorých
spoločný vplyv sa môže prejaviť hlavne v predsúdnej fáze konania ako kľúčový:
 Finančná pomoc štátu na zaplatenie paušálnej odmeny správcu: poskytnutie
500 EUR v prospech dlžníka sa, samozrejme, javí ako atraktívna ponuka pre
osobu nachádzajúcu sa v dlhovej pasci a otvára dvere súdnemu konaniu
o oddlžení fyzickej osoby.
 Inštitucionalizovanie oddlženia na CPP:

poverená inštitúcia okrem

poskytovania služieb dlžníkom „v prvej línii“ veľmi dobre zvládla informovať
verejnosť o nových možnostiach dlžníka.

Graf č. 13: Počet žiadostí o právnu pomoc v konaní o oddlžení formou splátkového kalendára a priznaných
nárokov na Centre právnej pomoci (celá SR) v období 3Q 2017 až 4Q 2020
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Graf č. 14: Počet žiadostí o právnu pomoc v konaní o oddlžení formou konkurzu a priznaných nárokov na
Centre právnej pomoc i(celá SR) v období 3Q 2017 až 4Q 2020

Zdroj: spracovanie Analytického centra

Graf č. 15: Počet návrhov Centra právnej pomoci (celá SR) na vyhlásenie konkurzu v konaní o oddlžení za
obdobie 3Q 2017 až 4Q 2020

Zdroj: spracovanie Analytického centra
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Graf č. 16: Počet objednaných klientov na pobočkách Centra právnej pomoci

Zdroj: spracovanie Analytického centra

Graf č. 17: Počet konzultácií na pobočkách Centra právnej pomoci a ich rozdelenie podľa druhu

Zdroj: spracovanie Analytického centra

Grafy č. 13 až č. 17 ukazujú prácu a fungovanie Centra právnej pomoci ako prvotného
poskytovateľa služby v prospech dlžníka v konaní o oddlžení. Vplyv SARS-CoV-2 sa prejavuje
od marca 2020, keď je badateľný pokles počtu klientov. Spôsobili to obmedzenia proti šíreniu
vírusu, ktoré obmedzili osobný kontakt s klientmi. Prepad v počte klientov sa v nasledujúcom
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období čiastočne podpísal na znížení počtu priznaných nárokov a návrhov Centra právnej
pomoci na príslušné súdy (konkurz, splátkový kalendár).
Prudký pokles návrhov na konkurz na nulu (graf č. 15) v októbri 2019 bol spôsobený
vyčerpaním zdrojov rozpočtu na úhradu paušálnej odmeny správcu. CPP prestalo vyplácať 500
EUR, a tak nemohlo podávať návrhy na vyhlásenie konkurzov u dlžníkov, kým sa nenavýšil
rozpočet. Rovnaká situácia sa zopakovala o rok v septembri 2020. Centrum problém riešilo
tak, že žiadosti prijímalo a spracúvalo, ale prestalo podávať návrhy na súd. K takýmto
situáciám by dochádzať nemalo. Rozpočet sa má opierať o merateľné ukazovatele ako
napríklad rýchlosť práce Centra právnej pomoci, počet dlžníkov v krajine, záujem obyvateľov
o službu a ďalších predvídateľných faktorov. Rezort (alebo samotné CPP ) by mohol vypracovať
štúdiu o výpočte optimálneho rozpočtu pre svoje organizačné zložky, ide o dobrý námet na
vytvorenie metodiky.
Ako sme už niekoľkokrát v správe spomínali, ekonomický dosah pandémie ma
negatívny vplyv na vývoj počtu dlžníkov v Slovenskej republike. S ich rastúcim počtom priamo
úmerne rastie úroveň insolvencie. Po ústupe SARS-CoV-2 preto očakávame opätovný nárast
počtu osobných bankrotov, väčšiu zaťaženosť CPP a tiež požiadavku na väčší objem financií v
rozpočte na rok 2022 (ústup pandémie sa odhaduje na druhú polovicu 2021- World Health
Organisation), pokiaľ nie, bude sa situácia s prečerpaním s vysokou pravdepodobnosťou
opakovať.
Nakladanie CPP s financiami vyčlenenými na vyplácanie paušálnej odmeny správcu
v čase od januára 2019 do konca roka 2020 sme znázornili v grafe nižšie.

Graf č. 18: Rozpočet Centra právnej pomoci v období od január 2019 do december 2020
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5 Finančná pomoc podľa § 24i zákon o poskytnutí právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a jej návratnosť do
pokladnice štátu
Pri hľadaní odpovede na otázku „Koľkým oddlženým osobám bola poskytnutá návratná
pôžička a aká je návratnosť poskytnutých financií?“ sme zvolili nasledovný postup:
1) zhromaždenie relevantných dátových zdrojov
2) overenie ich hodnovernosti dátových zdrojov s pracovníkmi CPP
3) finančná analýza návratnosti poskytnutých prostriedkov
4) interpretácia výsledkov
V procese zhromažďovania a overovania hodnovernosti dátových zdrojov vyšiel najavo
nesúlad medzi informáciami o poskytnutých pôžičkách a ich splátkach v ekonomickom
systéme rezortu spravodlivosti SAP a internými záznamami CPP. Rozdiel je medzi
zaúčtovanými poskytnutými pôžičkami v období 1. 1. 2017 – 31. 3. 2020 v celkovej hodnote
14,7 mil. EUR oproti 19,8 mil. EUR podľa interných záznamov CPP, teda o 5,1 mil. EUR viac.
Zaúčtované príjmy zo splátok predstavujú 3,5 mil. EUR, pričom interné záznamy CPP hovoria
takmer o 7,8 mil. EUR, teda o 4,3 mil. EUR viac. CPP vysvetľuje tieto diskrepancie nedostatkom
kapacít na zosúladenie internej evidencie s evidenciou v ekonomickom systéme SAP.
Z tohto dôvodu sme finančnú analýzu museli založiť výlučne na údajoch poskytnutých
CPP, ktoré majú však niekoľko obmedzení:
a)

Údaje od CPP sú iba ročné agregáty (2020 – za mesiace január až marec)

celkových finančných prostriedkov poskytnutých ako pôžičky na oddlženie konkurzom.
b)

Údaje o prijatých splátkach nie sú spárované s príslušnými dlžníkmi

a v podrobnejšom časovom rozlíšení, na čom momentálne CPP stále pracuje.
c)

Niektoré schválené pôžičky z rôznych dôvodov nie sú poskytnuté žiadateľom

a následne sú príslušnými okresnými súdmi s časovým oneskorením vrátené na účet CPP
v štátnej pokladnici – bez uvedenia pôvodného variabilného symbolu, čo komplikuje
párovanie s príslušnými klientami v príslušnom časovom rozlíšení.
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Na zodpovedanie otázky „Koľkým oddlženým osobám bola poskytnutá návratná pôžička a aká
je návratnosť takto poskytnutých financií?“ sme využili viaceré kvantitatívne matematické
metódy, ktoré boli postavené na jednoduchom predpoklade, že každý preddavok na oddlženie
konkurzom je poskytnutý jednej osobe len raz a len vo výške 500 EUR:
 jednoduché matematických operácie
o kompenzácia vrátených prostriedkov na pôžičky („vratky“ zo súdov)
o výška mesačnej splátky
o výpočet celkového počtu dlžníkov
o odhad počtu splácajúcich dlžníkov
o výpočet priemernej miery inflácie za roky 2017-2019

 vzorce pre zložené úročenie a znehodnotenie infláciou
o výpočet budúcej hodnoty poskytnutých finančných prostriedkov 22
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∗ (1 + 𝑖) 𝑛 ∗ (1 − 𝑑) 𝑛
𝐹𝑉 – budúca hodnota požičaných finančných prostriedkov
𝑃𝑉 – súčasná hodnota požičaných finančných prostriedkov (istina)
𝑖 – úrok za požičanie finančných prostriedkov (v súčasnosti 0%)
𝑑 – miera znehodnotenia požičaných finančných prostriedkov (inflácia)
𝑛 – počet rokov do splatnosti požičaných finančných prostriedkov
o určenie úrokovej sadzby na pokrytie znehodnotenia finančných prostriedkov
infláciou (teda budúca hodnota sa bude rovnať súčasnej hodnote) – odvodené zo
vzorca vyššie:
𝑛

√

i=

𝐹𝑉
− 𝑃𝑉
(1 − 𝑑) 𝑛
PV

22

BROWN M.: Future Value Lump Sum Formula. [online]. [cit. 2020-07-23]. Dostupné na:
<https://www.double-entry-bookkeeping.com/future-value/future-value-of-a-lump-sum-formula/>;
Compound Depreciation Formula [online]. [cit. 2020-07-23]. Dostupné na:
<https://sites.google.com/a/galen.vic.edu.au/year-10-mathematics/chapter-6-simple-and-compoundinterest/exercise-6-5-compound-depreciationg>.
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Pri analýze boli použité nasledujúce zdroje údajov:
1.

CPP - ročne za obdobie 2017-2019 a 1.1. – 1.3.2020
a.

Agregované údaje o poskytnutých sumách pôžičiek - ročne za obdobie

2017-2019 a 1.1. – 1.3.2020
b.

Agregované údaje o vrátených pôžičkách súdmi - ročne za obdobie

2018-2019 a 1.1. – 1.3.2020
2.

Štatistický úrad SR – údaje o miere inflácie v SR za roky 2017-201923

Tabuľka č. 5 : Údaje o miere inflácie v SR za 2017-2019

Rok

Miera inflácie v SR

Zdroj ŠÚ SR

2019

0.027

Link

2018

0.025

Link

2017

0.013

Link

Priemer

0.0217
Zdroj: Centrum právnej pomoci

Tabuľka č. 5 je podkladom pre analýzu preddavkov poskytnutých na oddlženie
konkurzom, vplyv znehodnotenia priemernou mierou inflácie 2,17%, ako aj okolností
splácania týchto preddavkov dlžníkmi.

FÖLDEŠOVÁ D.: Potvrdenie o miere inflácie v SR [online]. [cit. 2020-07-23]. Dostupné na: <
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/services/infoservis/confirmation/!ut/p/z1/jY_BDoIwEEQ_qYMtgsfFa
KlBYqtbsRfDyZAoejB-v0q8WtjbJO9lZkUQjQh9--ou7bO7931k09hfiZr7b7yHtrP1jAy0aiZobdSHAfAZiYvioSQ124Fc6CddhuVQKUiTPEjwNfHnyP8_KWmUmUVkFc6haGS3cJKC
ZLTiMFo34YkNiCsR8eN2Zu0L0B8JiNQg!!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDA2ODcwQU9FQT
g3UUgwS0c1/>.
23

48

Tabuľka č. 6 : Analýza preddavkov poskytnutých na oddlženie konkurzom (1.1.2017 – 31.3.2020)

Obdobie

Preddavky
očistené o
„vratky"

„Vratky"
zo súdov

Počet
dlžníkov

Príjmy zo
splátok

Budúca hodnota

Znehodnotenie
infláciou

Splácajúci mesačne

A

B

C

D

E

F

G

H

2017

2 696 500 €

5 393

280 863.64 €

2 524 997.64 €

-171 502.36 €

1685

2018

7 104 500 €

10 000 €

14 209

1 996 112.11 €

6 652 640.74 €

-451 859.26 €

11 977

2019

8 022 500 €

48 000 €

16 045

4 146 169.21 €

7 512 254.25 €

-510 245.75 €

24 877

31.3.2020

1 969 000 €

29 000 €

3 938

1 337 029.33 €

1 843 767.98 €

-125 232.02 €

32 089

SPOLU

19 792 500 €

39 585

7 760 174.29 €

18 533 660.62 €

-1 258 839.38 €

Zdroj: Centrum právnej pomoci

Počet splácajúcich dlžníkov v stĺpci H bol vypočítaný pomocou podielu príjmov zo
splátok a hodnoty mesačnej splátky vo výške 13.88 EUR (500/36). Ide o odhad, keďže je
pravdepodobné, že nie všetci dlžníci splácajú preddavky mesačne v maximálnej výške splátky,
ale dochádza aj k splácaniu prostredníctvom väčších súm. Začiatok roka 2020 je obdobím, keď
by mala končiť trojročná splatnosť poskytnutých preddavkov osobám, ktoré boli medzi prvými
čerpajúcimi v roku 2017.
Z Tabuľky č. 6 vyplývajú nasledovné zistenia:


CPP poskytlo preddavky 39 585 osobám v celkovej výške 19 792 500 €



Odhadujeme, že 32 089 (81 %) dlžníkov záväzky pravidelne spláca – doposiaľ splatili

7 760 174,29 € (39 %).


Na základe dostupných údajov nevieme zistiť viac o platobnej disciplíne
jednotlivcov, a teda ani odhadnúť, koľko preddavkov bude nesplatených
v stanovenej lehote splatnosti.



Vplyvom inflácie sa poskytnuté preddavky vo forme bezúročnej pôžičky
znehodnotia o 1 258 839,38 €, čo predstavuje jeden z nákladov reformy.



Dosadením premenných do vzorca pre výpočet úrokovej sadzby na pokrytie
znehodnotenia finančných prostriedkov infláciou (keď sa budúca hodnota bude
rovnať súčasnej hodnote) dostaneme hodnotu úrokovej sadzby: 2,21465 %.
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Inštitút oddlženia prostredníctvom konkurzu bol vďaka bezúročným preddavkom CPP
sprístupnený takmer 40-tisíc osobám, pričom priame náklady spojené so zabezpečením služby
predstavujú približne 1,26 mil. € o ktoré štát prichádza v dôsledku inflácie. Odhadujeme, že 81
% dlžníkov záväzky pravidelne spláca.
Skutočnosť, že počet oddlžených osôb od marca 2017 rýchlo narástol a zároveň si vyše
90 % dlžníkov vybralo konkurz v kombinácii s novou možnosťou dohody podľa § 24i ukazuje,
že oddlženie sa otvorilo väčšiemu okruhu dlžníkov. Osoby, ktoré neboli schopné znášať
počiatočné náklady oddlženia, dostali možnosť vziať si bezúročnú pôžičku 500 € na úhradu
nákladov správcu.

V tejto súvislosti zákonodarca dosiahol cieľ novely, zlepšil pozíciu

nízkopríjmových skupín a zvýšil počet oddlžených osôb, čím by mal prispieť k zníženiu
sociálnych rozdielov.
Najväčším limitom tejto analýzy je absencia podrobných údajov na mesačnej báze o počte
a objeme poskytovaných preddavkov, aj o individuálnej platobnej disciplíne dlžníkov. Bolo
možné pracovať iba s agregovanými údajmi poskytnutými na analytické účely priamo CPP.

6 Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka
Rozhodnutím o oddlžení podľa § 166e ZKR zbavuje súd dlžníka všetkých dlhov v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Vydanie
rozhodnutia predpokladá splnenie nevyhnutnej hmotnoprávnej podmienky, ktorou je poctivý
zámer dlžníka. Súd podľa § 166g ods. 5 druhej vete ZKR poctivý zámer dlžníka neskúma. Zákon
tak fakticky prezumuje poctivý zámer cez podmienku platobnej neschopnosti dlžníka.
Novou možnosťou v prospech veriteľa je ustanovenie § 166f ods. 1 ZKR, ktoré hovorí,
že veriteľ môže na súd podať návrh na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka do 6
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Poctivosť dlžníka je v ZKR
rámcovo pozitívne vymedzená a zároveň obsahuje demonštratívnu enumeráciu, t. j.
neexistuje ucelená vyčerpávajúca definícia. Základom posudzovania poctivosti má byť jeho
správanie po podaní návrhu. V tomto čase má byť možné posúdiť, či dlžník vynaložil úprimnú
snahu riešiť dlh v medziach svojich možností a schopností.
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Výpočet vzorov poctivého správania dlžníka je uvede ný v § 166g ods. 1 ZKR, nie
taxatívne. V stručnosti možno povedať, že zákonodarca apeluje na súčinnosť a aktivitu dlžníka
v záujme zvyšovania majetku na uspokojenie veriteľov – napríklad ako poskytol súčinnosti
správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, snažil sa získať zamestnanie, našiel si prácu alebo
zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru, výhry zo stávky alebo
hry ponúkol aspoň polovicu zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného
dlhu, vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Nepoctivosť dlžníka a príklady nepoctivého správania sú upravené v § 166g ods. 2 písm.
a) až l). Opäť ide o demonštratívny výpočet, a je na posúdení súdu, čo bude a nebude vnímať
ako nepoctivé správanie. Vnímali sme úmysel zákonodarcu nechať priestor sudcovskému
dotváraniu práva, aplikačnej interpretácii a rozhodovacej praxi súdov.
Konanie o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka sa riadi princípmi civilného
sporového konania. Znamená to, že povinnosť tvrdenia leží na pleciach veriteľa a jedinou
povinnosťou dlžníka je poprieť tvrdenia veriteľa. Nie j e povinný predkladať dôkazy na
vyvráteniu tvrdení veriteľa, v jeho prospech stačí, ak veriteľ neunesie dôkazné bremeno alebo
sa nevysporiada s dôkaznou núdzou. Dokazovanie zámeru dlžníka skrz jeho úkony po podaní
návrhu je zložité, a to najmä vzhľadom na abstraktný charakter úmyslu. Ak veriteľ nezvládne
v konaní svoju úlohu, súd návrh zamietne ako nedôvodný. Veriteľ stráca možnosť podať
totožný návrh s rovnakou argumentáciou bez zistenia nových rozhodujúcich skutočností. To
však neplatí pre iných veriteľov.
Analýzou právoplatných rozhodnutí sme objavili sporný moment v časovom ohraničení
posudzovania poctivého zámeru dlžníka. Podľa § 166g ods. 2. súdu musí posudzovať zámer
v čase od podania návrhu na oddlženie. Všetky úkony, ktorými sa snažil dlžník ukrátiť veriteľov
pred podaním návrhu preto nemôžu byť použité ako dôvod zrušenia oddlženia pre nepoctivý
zámer. Ak dal zákonodarca súdu priestor na posudzovanie dôvodov nepoctivosti, je otázne,
ako stanoviť časový úsek, v ktorom má poctivosť hodnotiť. Podľa nás je potrebné to ponechať
na voľnú úvahu súdu.
Veritelia majú možnosť brániť sa odporovaním právnym úkonom podľa § 166h ods. 1
odkazujúcim na Občiansky zákonník. Znevýhodňuje to však veriteľov, pretože kým pri zrušení
oddlženia ide o úplné navrátenie dlžníka do pozície pred podaním návrhu, a teda možnosť
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veriteľa vymáhať pohľadávky voči dlžníkovi z jeho majetku, odporovanie nadmieru zaťažuje
veriteľa povinnosťou identifikácie konkrétnych úkonov a zároveň veriteľ vymáha pohľadávku
z majetku tretích osôb, ktoré napadnutým právnym úkonom vec získali.
Okrem toho hrozí, že niektoré úkony na ukrátenie veriteľov zostanú nepovšimnuté,
kým dlžník už bude právoplatným rozhodnutím oddlžený. Zákon tak chráni dlžníka, ktorý
prezieravo ukrátil veriteľov pred podaním návrhu a robí rozhodovací proces o oddlžení
formálnym. Benefitom inštitútu odporovateľnosti je možnosť veriteľa uspokojiť pohľadávku
neuspokojenú v oddlžovacom konaní, ktorá týmto konaním nezanikla. Novelizácia ZKR
umožnila veriteľom odporovať právne úkony aj priamo podľa právnej úpravy ZKR.
ZKR v § 166g ods. 5 ustanovuje, že súd v konkurznom konaní ani v konaní o určení
splátkového kalendára poctivý zámer dlžníka neskúma. Zároveň zákonodarca v § 166 ods. 2
ZKR zamedzuje zneužitiu práva na oddlženie a stanovil lehotu 10 rokov ako obdobie, ktoré
musí nevyhnutne uplynúť na vznik právneho stavu, v ktorom sa oddlžený dlžník môže
opätovne domáhať oddlženia. Uvedené de facto znamená, že osoba, ktorá sa pokúsi oddlžiť
pred uplynutím 10 rokov zneužíva právo na oddlženie a jej konanie stricto senso nemôže byť
posudzované ako poctivé.
Zákon uplynutie lehoty definuje ako nevyhnutnú podmienku na oddlženie fyzickej
osoby. Preto je možné povedať, že ustanovenia zákona o neskúmaní podmienok poctivosti
dlžníka nenapĺňajú obsah, ktorý bol zamýšľaný, pretože súd napriek tomu zámer v procese
oddlžovania skúma. V tomto prípade však ide skôr o legislatívno-technický problém bez
presahu do praxe. Zaujímavým je aj porovnanie ustanovenia § 166g ods. 1 ZKR a § 166g ods.
2 písm. e , ako dôvodu zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka. Zákon primárne
uvádza, že dlžník je poctivý, ak v čase po podaní návrhu konal poctivo, zároveň ako jeden
z dôvodov zrušenia oddlženia uvádza dôvod, ktorý je potrebné posudzovať ako konanie
dlžníka v čase pred podaním návrhu na oddlženie. Ide podľa nás o výkladový problém, ktorý
by zákonodarca mohol v pripravovanej novele zákona vyriešiť.
Podstatné je tiež uviesť ustanovenie § 166 f ods. 4 ZKR: „Zrušením oddlženia sa
oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom
ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa

52

nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.“ Je to vlastne „blokačná“
lehota tvoriaca hmotnoprávnu podmienku pre povolenie oddlženia.

6.1 Priemerná dĺžka konania
V § 166g ods. 2 písm. f) ZKR sa uvádza, že dlžník je nepoctivý okrem iného vtedy, ak v
čase podania návrhu nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť. Jednou z písomností, ktoré dlžník pre iniciovanie konania o oddlženie
predkladá, je vyhlásenie o platobnej neschopnosti. Preverenie platobnej neschopnosti je
formálnym úkonom vykonaným CPP bez skúmania materiálnej pravdy. Súd sa tak pri
rozhodovacej činnosti plne spolieha na tvrdenie dlžníka. Preukázanie platobnej schopnosti
dlžníka je najčastejším dôvodom zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer. Javí sa preto
potrebné tento dôvod skúmať ešte pred vyhlásením oddlženia, a tak zároveň znížiť nápad vecí
v súdnom registri Odi. Pre komplexnejšiu predstavu o stave dĺžky konaní o zrušenie oddlženia
pre nepoctivý zámer dlžníka pridávame v tabuľke priemer a medián.
Tabuľka č. 7: Priemer a medián právoplatne skončených konaní v súdnom registri Odi za obdobie 03/2017 až
10/2020

Average
288

Medián
287
Zdroj: Rezortná štatistika a CIS SM

Priemer je uvádzaný v počte dní zohľadňujúcich obdobie od podania návrhu po nadobudnutie
právoplatnosti rozhodnutia súdu. Nevýrazný rozdiel medzi hodnotou priemeru a mediánu poukazuje
na skutočnosť, že medzi hodnotami sa nevyskytujú extrémne hodnoty a väčšina konaní sa dĺžkou
pohybuje blízko uvedených hodnôt. Spravili sme porovnanie a zároveň rozšírili sledované konania
o súdne registre NcKr, Odk a Ods, za obdobie marec 2017 až december 2020 vrátane.
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Tabuľka č. 8: Priemerné dĺžky konaní v súdnych registroch NcKR, Odi, Odk, Ods (uvádzané v celých dňoch)

Priemer_Dlzka
Súd
NcKR
OS BA I
OS BB
OS KE I
OS NR
OS PO
OS TN
OS TT
OS ZA
Celkový súčet

963
717
1182
1027
481
275
1118
870

Odi
Odk Ods
269
71
195
317
42
127
404
47
107
407
41
110
339
40
97
379
32
84
294
37
84
274
33
183
332
42
120
Zdroj: Rezortná štatistika a CIS SM

Predpoklady o vývoji nápadu a jeho vplyvu na priemernú dĺžku konania, ktoré sme prezentovali
v Správe o stave rozhodovania súdov o zrušení oddlženia pre nepoctivá zámer dlžníka, sa naplnili24 ,
nápad v súdnom registri Odi rýchlo rastie a priemerná dĺžka konaní sa úmerne rýchlo zvyšuje. Za 2
mesiace vzrástol celoslovenský priemer o 44 dní. Určenie zákonnej lehoty na rozhodnutie súdu na
prvom stupni v niektorých prípadoch (§167a ods. 1, ods. 2 ZKR a tiež §168a ods. 1, ods. 2 ZKR) sa javí
ako efektívny prostriedok zrýchlenia konania, čo potvrdzuje najmä priemerná dĺžka konania pri Odk,
42 dní. Menej zásadný vplyv to malo na oddlženie formou splátkového kalendára s priemernou dĺžkou
120 dní.

6.2 Rozbor právoplatných rozhodnutí v súdnom registri Odi
Analyzovali sme 303 z celkových 306 existujúcich spisov zapísaných v súdnom registri
Odi, do ktorého sa v súlade s vyhláškou MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný a vojenské súdy zapisujú
návrhy a podnety na zrušenie oddlženia. Počet aktívnych spisov a ich spisové značky sme
získali z dát zapísaných v Centrálnom informačnom systéme súdnictva. V auguste 2020 sme
vykonali rovnakú analýzu nad rozhodnutiami za obdobie marec 2017 až máj 2020, kde sme
rozobrali 133 súdnych spisov zapísaných v súdnom registri Odi. Za obdobie 6 mesiacov sa tak
počet konaní zvýšil o 130 percent, čo poukazuje na trend disproporcionálneho rastu nápadu
v nadchádzajúcom období, až do jeho stabilizácie, ktorá tiež závisí od počtu oddlžených osôb

24

Dominik Pindes, Analytické centrum MS SR, Správa o stave
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ročne. Predpokladáme, že opatrenia súvisiace s obdobím pandémie sa v nápade v súdnom
registri Odi prejavia v roku 2022 z dôvodu celkového zníženého počtu vybavených klientov
a podaných návrhov. Náš predpoklad vychádza z priemerného časového odstupu medzi
dátumom právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení fyzickej osoby a dátumom podania návrhu
veriteľa na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka. Ten sa pohybu je približne na
úrovni 1,5 roka.
Tabuľka č. 9: Spôsob vybavenia/stav konania vecí v súdnom registri Odi za 03/2017 -12/2020

Konanie zastavené podľa §
145 ods. 1 CSP pre späťvzatie
žaloby v plnom rozsahu

32

Prebieha konanie

185

Konanie zastavené podľa § 62
ako aj § 161 ods. 2 CSP pre
úmrtie žalovaného

2

Odvolanie (z
prebiehajúcich
konaní)

5

Konanie zastavené podľa §
159 CSP pre prekážku
litispendencie

3

Žaloba zamietnutá

46

Konanie zastavené pre
nezaplatenie súd. poplatok v
stanovenej lehote

15

Zrušenie oddlženia

17

Vybavené inak (chybný zápis, spojenie veci s iným
konaním)

3

Uvedených 306 konaní napadlo na súdoch v SR za časové obdobie od 03/2017 do
11/2020. Sú v nich započítané aj konania, v ktorých sa stále koná – prebiehajúce konanie na
prvom stupni, odvolacie konanie. Za máj 2020 až november 2020 bolo súdmi v SR vybavených
44 konaní. Dôvodom nízkeho množstva vybavených vecí

sú zavedené opatrenia na

zamedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2 na súdoch.
Pre analýzu bolo nevyhnutné získať dva ukazovatele, a to spôsob vybavenia a dôvody
zrušenia oddlženia podľa § 166h ods. 2 ZKR. Oba sme prácnym spôsobom extrahovali
rozborom

textov

právoplatných

rozhodnutí

o návrhoch

na

zrušenie

oddlženia

a kontaktovaním spravodajských jednotiek 25 pre informácie o prebiehajúcich konaniach.

25

Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 2/2018 o súdnej štatistike, Článok 3 písm. b):
spravodajskou jednotkou súd, ktorým sa rozumie okresný súd, krajský súd, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší
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Okruh analyzovaných ukazovateľov v rozhodnutiach sme rozšírili o navrhovateľov.
Nebolo možné využiť údaje z informačných systémov MS SR, pretože štruktúrované údaje
z právoplatných rozhodnutí nie sú ani v jednom z nich. Podarilo sa nám zhromaždiť údaje z 303
konaní, z čoho bolo právoplatne skončených 118 vecí, vo zvyšných 185 prípadoch sa koná.
K právoplatnému zrušeniu oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka došlo v 17 prípadoch, v
ktorých sme analyzovali dôvody zrušenia uvedené v právnej vete právoplatného rozhodnutia
resp. sa s nimi súd vysporiadal v odôvodnení.
Tabuľka č. 10: Dôvody zrušenia oddlženia podľa § 166g ods. 2 písm. a) až l) ZKR

166g ods. 2 písm. a)- v zozname majetku ani na dopyt
správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel
alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť...
166g ods. 2 písm. b)- v zozname veriteľov ani na dopyt
správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku
veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel
alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť...
166g ods. 2 písm. c)- v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo
na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu
alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
166g ods. 2 písm. d)- bez vážneho dôvodu neposkytol
správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho
spravodlivo vyžadovať
166g ods. 2 písm. e)- zo správania sa dlžníka pred podaním
návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do
platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh
166g ods. 2 písm. f)- v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,
166g ods. 2 písm. g)- zo správania sa dlžníka pred podaním
návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo
splátkovým kalendárom,
166g ods. 2 písm. h)- zo správania sa dlžníka pred podaním
návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
166g ods. 2 písm. i)- bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní súdom určený splátkový kalendár,

3

1

4

1

1

5

2

4
0

súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ak z tejto inštrukcie nevyplýva, že má na mysli len niektorý z
týchto súdov,
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166g ods. 2 písm. j)- bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po
rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba
dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
166g ods. 2 písm. k)- bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
166g ods. 2 písm. l)- dlžník sa domáhal zbavenia dlhov
napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
iné- poškodenie veriteľa podľa § 42a OZ, nemožnosť
aplikácie § 166g ods. 4 ZKR

0

0

0
2

Trh nebankových subjektov v Slovenskej republike je na základe krátkeho prieskumu
možné označiť ako dostatočne rozvinutý, a to ako z hľadiska počtu subjektov, tak aj celkového
množstva poskytnutých pôžičiek. Bankových veriteľov sme do prieskumu nezahrnuli z dôvodu
prísnych finančných a majetkových podmienok, ktoré musí klient splniť na poskytnutie pôžičky
alebo úveru, a teda nižší podiel takýchto dlžníkov v oddlžovacom konaní. Podľa Správy o
sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 201826 vydanej Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je na Slovensku 2,746 mil. ekonomicky aktívnych
obyvateľov, podľa databázy Národnej banky Slovenska je v SR aktívnych 33 nebankových
veriteľov27 . V priemere každá tretia dospelá osoba je zadlžená28, čo predstavuje približne 915,3
tis. obyvateľov. Je preto racionálna úvaha, či vývoj nápadu v súdnom registri Odi v SR
neovplyvňuje iba úzka skupina niekoľkých nebankových subjektov. V rozhodnutiach sme preto
upriamili pozornosť aj na žalobcov v konaniach o zrušenia oddlženia. Osobu žalobcu sa nám
nepodarilo zistiť vo všetkých 118 vybavených konaniach, ale iba v 46 z nich.

26

Analytické centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Správa o sociálnej situácii obyvateľstva
Slovenskej republiky za rok 2018,link:https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analytickecentrum/2019/material_sprava_o_soc_situacii_obyvatelstva_sr_2018_vlada.pdf
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Register
nebankových
veriteľov,
Národná
banka
Slovenska,
link:
https://subjekty.nbs.sk/&ll=en?aa=select_categ&bb=109&cc=&qq=
28
Denník N, link: https://e.dennikn.sk/1484901/zadlzeny-je-kazdy-treti-dospely-obyvatel-slovenska-v-priemeredlhuje-vyse-8200-eur/
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Tabuľka č. 11: Žalobcovia v konaniach o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

Žalobca - veriteľ
Fyzická osoba
Poštová banka, a. s.
BENCONT COLLECTION, a.s.
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.
Intrum Slovakia s.r.o.
mBank SPÓLKA AKCYJNA, akciová
spoločnosť
G.F. s.r.o.
Grand s.r.o.
EOS KSI
S., spol. s r.o. V. Kameň
Zink Euro
Iná právnická osoba
SPOLU

Počet začatých konaní
14
5
15
4
1

Podiel na celkovom
počte(z posudzovaných)
30,43
10,86
32,61
8,69
2,17

1
1
1
1
1
1
1
46

2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
99,95

Z údajov v Tabuľke č. 6 je zreteľné, že štruktúra žalobcov nie je postavená na jednom
subjekte. Napriek výraznejšiemu počtu žalôb podaných BENCOM INVESTMENT sa mu vyrovnávajú
napríklad žaloby fyzických osôb alebo Poštovej banky. Zároveň pripomíname, že ide o úzku vzorku 46
konaní z celkových 306 zapísaných v CIS SM k novembru 2020 (približne 15 percent).
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7 Ochrana základných životných potrieb
Jedným z účinkov novely ZKR v zmysle predkladacích materiálov a programového
vyhlásenia vlády SR malo byť efektívne chrániť základné životné potreby dlžníka. Životná
potreba ako pojem nemá ustálenú definíciu ani obsah. Mení sa v závislosti od obdobia života
jedinca, od okolností, ktoré formujú jeho osobnosť a mnohých ďalších faktorov. Ide
o subjektívny jav, čo z výskumného hľadiska prináša potrebu ustáliť pojem na účely analýzy.
K enumerácii základných životných potrieb pristupujeme v tomto prípade reštriktívne, preto
nimi budeme rozumieť iba základné fyziologické a sociálne potreby ako príjem potravy, rodina
a obydlie. Ich uspokojenie priamo závisí od vlastníctva disponibilných finančných prostriedkov,
ktoré dokáže ovplyvniť aj ZKR. Zákonodarca ako jeden z predpokladaných účinkov právneho
predpisu uvádza ochranu základných životných potrieb, najmä bývania. Dôraz teda kladie na
zázemie dlžníka, v ktorom má možnosť tvorby a udržania rodinných väzieb a šancu znovu sa
začleniť na trh práce. Účinným spôsobom rozboru právnej úpravy nepostihnuteľnej hodnoty
obydlia je porovnanie s podobnou právnou úpravou iného štátu, v našich podmienkach Českej
republiky.
V tejto časti analýzy sme sa v rámci zisťovania dostupných dát zamerali na
speňažovanie majetku dlžníkov v oddlžení, počet a celkovú hodnotu speňažených
nehnuteľností do marca 2017 a po tomto dátume. Dostupnosť dát sa ukázala ako najväčší
limit. Hľadali sme v rezortných a mimorezortných štatistikách, informačných systémoch alebo
weboch, ale žiadne relevantné údaje sme nezískali, preto sme neboli schopní vykonať dátovú
analýzu nad procesom speňažovania majetku. Predpokladali sme, že hlavným zdrojom údajov
by mohol byť Informačný systém Register úpadcov. Pri vyhľadávaní dát, vo verejnej časti RU,
konkrétne v sekcii „Štatistiky pre konanie v systéme RÚ“ sme zistili niekoľko skutočností.
Verejné štatistiky obsahujú samostatnú časť s názvom „Speňažovanie majetku“, v tejto časti
však nie je takmer žiaden záznam za obdobie 2017 až 2020. Príčinu absencie dát sme ďalej
neskúmali, IS Register úpadcov je v správe sekcie informatiky a riadenia projektov MS SR.
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Obrázok č. 1 - Počet záznamov o početnosti nákladov na speňaženie majetku a miere speňaženia majetku za
konania na všetkých súdoch v SR za rok 2019 .

Kvalita údajov za mieru uspokojenia konkurzov v RÚ je identická, ako príklad uvádzame
rok 2018, keď bolo iba osobným bankrotom vykonaných približne 13-tisíc konkurzov, za rok
2018 je však počet zápisov v RÚ 20. Z takýchto dát pri analýze nie je možné vychádzať
a nemáme ekvivalent v podobe dátového zdroja, z ktorého by ich bolo možné čerpať.
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Obrázok č. 2 – Početnosť konkurzov pre intervaly uspokojenia a miera uspokojenia za konania na všetkých
súdoch v SR za rok 2018

7.1 Nepostihnuteľná hodnota obydlia
Pred marcom 2017 umožňoval ZKR v konkurze za splnenia ďalších podmienok
speňažovať na krytie dlhov prihlásených veriteľov celú konkurznú masu, ktorá bola k dispozícii.
Súčasná právna úprava poskytuje istej hodnote určenej ve ci ochranu. Novela ZKR v § 166d
prvý krát ustanovila zákonný pojem nepostihnuteľná hodnota obydlia v právnom systéme SR.
Pred speňažovaním nie je chránené obydlie ako predmet, ale jeho hodnota do výšky
ustanovenej nariadením vlády SR č. 45/2017, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
Na vykonávací predpis odkazuje ustanovenie § 166d ods. 4 ZKR. Nariadenie v § 1 určuje
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na 10 000 € v prospech jedného dlžníka.
Obydlím sa pre účely ZKR rozumie každá obývateľná vec, ktorú dlžník sám v návrhu na
vyhlásenie konkurzu označil ako svoje obydlie. Pojem je vykladaný extenzívne a jeho obsah sa
nezhoduje s výkladom kategorizácie vecí podľa zákona č. 40/1964 Zb. a ani stavby podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Zákon nevyžaduje od
dlžníka, aby označené obydlie bolo v mieste jeho obvyklého alebo trvalého pobytu. Necháva
možnosť dlžníkovi označiť aj vec, ku ktorej má právny vzťah, ale zároveň ju ako obydlie
v predchádzajúcom období nepoužíval. Môže ísť o akúkoľvek vec, ktorej účelový charakter
umožňuje bývanie, okrem klasického domu alebo bytu, môže ísť o obytný karavan,
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unimobunku, houseboat a iné podobné zariadenia. Zároveň ZKR upozorňuje na rozdielny
právny osud obývateľnej veci a pozemku, na ktorom táto vec stojí. Preto v súlade s § 166d ods.
1 môže byť súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia aj zastavaný či priľahlý pozemok
k dlžníkom označenej obývanej veci. Všetko do úhrnnej výšky 10 000 €. V prípade, ak je obydlie
v bezpodielovom spoluvlastníctve, má každý z bezpodielových spoluvlastníkov nárok na
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Inštitút nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nechráni obydlie dlžníka, ako navodzuje
jeho názov. Chráni právo dlžníka na zachovanie finančnej hodnoty určenej na zabezpečenie
bývania v nejakom časovom horizonte. Predpokladá budúcu aktivizáciu dlžníka a jeho návrat
do ekonomicky produktívnej skupiny obyvateľstva.
Právny poriadok ČR rovnako pracuje s koncepciou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia,
ktorá prostredníctvom novely v zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení
vstúpila do účinnosti 01. 11. 2019. Dá sa logicky usúdiť, že inšpiráciou bola právna úprava
insolvenčných konaní v ZKR. Oba predpisy, ZKR aj insolvenčný zákon ČR, odkazujú na
vykonávací predpis, ktorým je v ČR nařízení vlády č. 189/2019 Sb. o způsobu určení hodnoty
obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení (ďalej iba ako „Nariadenie vlády ČR“).
Nariadenie vlády ČR v § 1 vysvetľuje pojem obydlie pre účely insolvenčného konania, kde
v ods. 3 explicitne hovorí: „...že obydlí se nachází v místě dlužníkova bydliště, v němž se
převážně zdržuje.“ V právnych podmienkach SR možno o takejto formulácii hovoriť ako
právnom ekvivalente obvyklého pobytu. Nariadenie vlády ČR tak nepriamo zaväzuje dlžníka
na označenie obydlia v mieste jeho obvyklého pobytu.
Nariadenie vlády ČR neurčuje pevnú sumu, ustanovuje vzorec výpočtu, ktorý
zohľadňuje viaceré osobitosti faktickej situácie, ako napríklad druh nehnuteľnosti, lokalitu
v ktorej sa nachádza, počet vyživovaných osôb, ktoré žijú v rovnakej domácnosti a ďalšie.
Všetky uvedené faktory ovplyvňujú konečnú hodnotu.
Primárnym údajom je druh nehnuteľnosti, od ktorého sa odvíja viacero premenných
vo vzorci. Nariadenie vlády ČR rozlišuje dva druhy obydlia: rodinný dom a všetky ostatné
obývateľné veci posudzuje ako byt. Hodnotu obydlia, ktorú nemusí dlžník vydať na
speňažovanie vyčísluje ako súčin peňažnej čiastky na zabezpečenie obydlia v bydlisku dlžníka
a koeficientu zohľadňovaných osôb. Kým v definícií obydlia dlžníka sa nariadenie vlády ČR
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odvolávalo na obvyklý pobyt, pri výpočte hodnoty obydlia už pracuje s hodnotou v mieste
bydliska dlžníka.
Peňažná čiastka na zabezpečenie obydlia sa určí ako súčin štatistickej hodnoty
a koeficientu rastu cien. Štatistický úrad ČR vydáva každé tri roky dokument obsahujúci ceny
sledovaných druhov nehnuteľností. Tento súbor je tabuľkou obsahujúcou dáta o cene
nehnuteľností členených na kraj, okres a obec v ČR s osobitnou štruktúrou pre hlavné mesto
Prahu. Ako sme spomenuli vyššie, viaceré ukazovatele závisia priamo od druh u obydlia.
Štatistická hodnota rodinného domu je súčinom priemernej veľkosti domu v m3 podľa veľkosti
obce v danom kraji určené váženým priemerom priemerných veľkostí rodinných domov za
jednotlivé roky (3 roky) a kúpnej ceny za m3 v danom okrese, kde sa zohľadňuje veľkosť obce
a stupeň opotrebenia rodinného domu. Štatistická hodnota však nesmie byť nižšia ak 0,2
a zároveň nie vyššia ako dvojnásobok celoštátneho priemeru veľkosti.
Pre byt sa na výpočet používa totožný vzorec, zaujímavosťou je rozdielna merná
jednotka. Kým pri rodinných domoch sa do výpočtu berie jednotka objemu, pri výpočte
hodnotu bytu sa meria obývateľná plocha v m2 pri zachovaní kritéria najvyššej a najnižšej
hodnoty. V prípade, ak je stavba, ktorá plní účel obydlia, súčasťou pozemku alebo práva
stavby, nariadenie vlády ČR ustanovuje, aby sa do nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
započítala aj hodnota pozemku. V tomto je právna úprava SR totožná. Hodnota pozemku sa
v ČR určuje ako súčin veľkosti stavebného pozemku v m2 a kúpnej ceny za m2 podľa veľkosti
obce v danom okrese. Všetky tabuľky hodnôt tvoria jednotlivé prílohy nariadenia vlády ČR. Pri
každej zložke nepostihnuteľnej hodnoty obydlia sa zohľadňujú ďalšie dve špecifické
premenné.
Prvou je koeficient rastu cien. Ten vydáva Štatistický úrad ČR v súbore „indexy
realizovaných cien bytov“ štvrťročne, za tretí štvrťrok roku predchádzajúceho rozhodnutiu o
úpadku o 1 rok. Pri výpočte sa použije podiel indexu celej ČR za 2. až 4. rok pred rozhodnutím
o úpadku. Výpočet budeme aplikovať na praktickom príklade.
Druhou je koeficient zohľadňovaných osôb, kde nariadenie vlády ČR ustanovuje
individuálne koeficienty pre rodinný dom a byt. Ako už bolo spomenuté, rodinný dom je
špecifický druh obydlia, kým všetky ostatné druhy obydlia sú posudzované ako byt. Nariadenie
vlády určuje koeficienty zohľadňovaných osôb v § 9 ods. 2 a ods. 3 nasledovne:
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„ (2) Koeficient zohledňovaných osob pro byt činí
a) 0,85 v případě, že žádná zohledňovaná osoba není,
b) 1,00 v případě 1 zohledňované osoby,
c) 1,30 v případě 2 nebo 3 zohledňovaných osob, nebo
d) 1,60 v případě 4 a více zohledňovaných osob.

(3) Koeficient zohledňovaných osob pro dům činí
a) 0,70 v případě, že žádná zohledňovaná osoba není,
b) 1,00 v případě 1 až 3 zohledňovaných osob, nebo
c) 1,15 v případě 4 a více zohledňovaných osob.“
Metodiku a ani informácie o tom, na základe akého kľúča alebo postupu bola určená
v SR suma 10 000 EUR ako nepostihnuteľná hodnota obydlia, sa nám získať nepodarilo. Uviedli
sme preto niekoľko vlastných úvah nad faktormi, ktoré mohli alebo môžu ovplyvniť sumu
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Na prvý pohľad sa suma 10 000 EUR javí ako neadekvátna
vo vzťahu k priemernej cene obydlia v SR. Cena nehnuteľností je prvým faktorom, ktorý môže
na výšku sumy nepostihnuteľnej hodnoty obydlia vplývať. Aj napriek širokej koncepcii obydlia
podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sme zostali pri priemernej hodnote obývateľnej
nehnuteľnosti (dom, byt).
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Tabuľka č. 12: Priemerná cena nehnuteľností v eurách za m 2
Rok, štvrťrok

SR spolu

v tom:
BA

TT

NR

TN

ZA

BB

KE

PO

3Q 2020

1 792

2 360

1 198

988

1 089

1 330

1 030

1 421

1 163

2Q 2020

1 731

2 273

1 208

945

1 038

1 330

911

1 354

1 153

1Q 2020

1 671

2 231

1 183

900

1 025

1 254

923

1 092

1 050

2019

1 574 2 102

1 138

877

944

1 123

825

1 034

1 036

4Q 2019
3Q 2019

1 597
1 603

2 132
2 148

1 140
1 143

881
888

989
944

1 164
1 151

823
825

1 035
1 050

1 085
1 046

2Q 2019
1Q 2019

1 556
1 539

2 072
2 053

1 146
1 124

857
883

948
895

1 099
1 076

843
809

1 016
1 035

1 025
988

2018

1 464 1 973

1 060

748

786

936

777

1 071

875

4Q 2018

1 502

2 016

1 106

810

832

990

780

1 046

925

3Q 2018

1 461

1 950

1 093

767

800

954

771

1 088

873

2Q 2018
1Q 2018

1 463
1 431

1 981
1 945

1 040
1 000

725
691

764
749

916
883

789
769

1 079
1 073

870
830

Zdroj: Národná banka Slovenska

Vývoj trhu s realitami vykazuje trend celoslovenského rastu cien nehnuteľností. Ani
pretrvávajúca pandemická kríza nespôsobila pokles cien, iba sa spomalil ich rast. Ceny
nehnuteľností uvedené v tabuľke sú priemerné nominálne ponukové ceny v €/m2 publikované
kvartálne NBS očistené o infláciu.
Cena nehnuteľností v Bratislavskom kraji stúpla od 1Q 2018 po 3Q 2020 o 415 EUR za
m2, čo znamená zvýšenie o 21,3 % za necelé tri roky. Inštitút finančnej politiky predpokladá,
že dynamiku rastu cien bývania v najbližších rokoch by pomohol znížiť nový stavebný zákon,
ktorý by skrátil dĺžku stavebného konania. 29 Analýza KPMG o vplyve súčasnej epidemiologickej
situácie na vývoj ceny realít poukazuje na zastavovanie rastu cien, keď realizačné ceny
kvartálne (2Q-3Q 2020) narástli iba o 0, 5 % 30 .
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii pri určení hodnoty prirodzene nesleduje ochranu
vlastníckeho práva dlžníka, chráni jeho právo na bývanie a dôstojnosť. Bývanie si dlžník nemusí
zabezpečovať vo vlastnej nehnuteľnosti alebo inom druhu obydlia, ktorý vlastní, čo

29

Komentár 2020/08 Ministerstvo financií SR Martin Pažický Inštitút finančnej politiky – link
file:///C:/Users/Asus/Downloads/cenynehnutelnosti.pdf
30

dáta - https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/cenynehnutelnosti-na-byvanie/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie-podla-krajov
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predpokladá možnosť nájmu alebo podnájmu obytného priestoru. N apriek tomu nemožno
ignorovať vzťah medzi cenou nájmov a cenou nehnuteľností resp. obydlí.
Celoslovenský priemer mesačnej ceny nájmu 2- izbového bytu sa pohybuje okolo 450
- 500 €/mesiac. V mestách Nitra, Trnava, Žilina sa podľa dát portálu Nehnuteľnosti.sk cena
nájmov od roku 2010 zvýšila od 36 až do 48 % v prípade najžiadanejších 2-izbových bytov. Rast
cien nájmov možno pripisovať dvom faktorom - náraste kúpnej ceny bytov a v zhoršení
dostupnosti hypotekárneho financovania. Vyplýva z toho, že nepostihnuteľná hodnota obydlia
v roku 2017 mala pre dlžníka vyššiu hodnotu ako u dlžníka, ktorý sa oddlží v roku 2020. Na
zvýšenie objektivity sa javí ako prínosné nastaviť spôsob výpočtu hodnoty zohľadňujúceho
niektoré osobitosti dlžníka ako stanoviť pevnú sumu.
Praktický príklad výpočtu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia modelom ČR podľa
nariadenia vlády ČR:
Rodinný dom v obci Žatec (okres Louny, Ústecký kraj) – 19 142 obyv. -> veľkostná kategória
obce 10 000 – 49 999 v Ústeckom kraji za príslušné roky




2015 – priemerná veľkosť rod. domu 852 m3 pri 82 prevodoch
2016 – priemerná veľkosť rod. domu 864 m3 pri 60 prevodoch
2017 – priemerná veľkosť rod. domu 875 m3 pri 68 prevodoch

Priemerná veľkosť je určená ako vážený priemer týchto hodnôt (852×82 + 864×60 + 875×68)
/ (82+60+68), teda 862,876 m3 . Po požadovanom zaokrúhlení 863 m3. Kúpna cena za m 3 bude
potom priemerná cena rodinného domu v závislosti na veľkosti obce v danom okrese – 2187
Kč/m3 -> 863 x 2187 = 1 887 381 Kč – ŠTATISTICKÁ HODNOTA RODINNÉHO DOMU
Hodnota pozemku sa určuje súčinom priemernej veľkosti stavebného pozemku v m2 a kúpnej
ceny v m2 v závislosti na veľkosti obce v danom okrese uvedených v tabuľke „PRŮMĚRNÉ
KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ“
Príklad – priemerná veľkosť SP v danej kategórii – 263m2 x kúpna cena 833 Kč = 219 079 Kč
VÝSLEDNÁ ŠTATISTICKÁ HODNOTA JE SÚČET štatistickej hodnoty domu a hodnoty pozemku
Príklad – 1 887 381+219 079 = 2 106 460 Kč
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Koeficient rastu cien a koeficient zohľadňovaných osôb (osoby v spoločnej domácnosti
a osoby, voči kt. má dlžník vyživovaciu povinnosť) sa vypočíta na základe ustanovení § 8 a § 9
nar. 189/2019 Sb.
Príklad – V tomto prípade je koeficient rastu cien 1,25 a koeficient zohľadňovaných osôb
(manželky, 2 deti) 1 -> 2 106 460 x 1,25 x 1 = 2 633 075 Kč (104082,99 €31) – VÝSLEDNÁ
HODNOTA OBYDLIA, ktoré dlžník nie je povinný vydať na speňaženie. Ak zistená hodnota
presahuje hodnotu výslednú, dlžník túto ochranu nepožíva a jeho obydlie sa tak bude
speňažovať.
Právna úprava ČR precíznejšie definuje vzorec výpočtu, ktorý zohľadňuje viaceré
ukazovatele vstupujúce do výpočtu celkovej hodnoty obydlia. Pôsobí objektívnejšie
a nepriamo diferencuje hodnotu obydlia medzi dlžníkmi podľa príslušnosti k rôznym
sociálnym vrstvám.

7.2 Speňažovanie obydlia
K zvýšeniu úrovne ochrany základných práv prispelo aj upravenie spôsobu speňažovania
obydlia v § 167 o ZKR a zákone č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov. Obydlie je vyňaté z konkurznej masy a speňažuje sa osobitným
spôsobom v porovnaní s vecami zahrnutými v konkurznej mase. Ustanovuje to § 167 ods. 1
ZKR, v tomto prípade sa rovnakým spôsobom speňažuje obydlie bez ohľadu na hnuteľnú alebo
nehnuteľnú povahu veci označenej ako obydlie. K speňažovaniu nedôjde v prípadoch, keď
výťažok po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nestačí na uspokojenie nákladov
speňaženia a aspoň časti pohľadávok prihlásených veriteľov.
Určenie hodnoty obydlia môže prebiehať v procese speňažovania dvoma spôsobmi,
jeden z nich je podmienený aktivitou veriteľa. Obligatórnym postupom správcu pri
speňažovaní je vykonať odhad hodnoty obydlia. V prípade, ak veriteľ predloží znalecký
posudok vypracovaný zapísaným správcom, uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu
s overením dražby, vychádza sa z hodnoty určenej znaleckým posudkom. Ochranu hodnoty
obydlia v prospech dlžníka vykonáva správca tak, že zriadi na meno a účet dlžníka bankový
31
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účet, na ktorý mimo rozvrh poukáže sumu nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Takto
poskytnuté finančné prostriedky sú na 36 mesiacov odo dňa zriadenia účtu správcom
chránené pred konkurzom, exekúciou a obdobnými konaniami. Disponentom účtu na dobu 36
mesiacov od zriadenia (podľa § 167o ods. 3, ods. 5 ZKR) je správca. Znamená to, že uskutočňuje
všetky vklady a výbery na osobnom účte klienta, ktorý v jeho prospech zriadil. Výnimku, keď
môže osobným účtom disponovať dlžník ustanovuje § 167o ods. 5. Dlžník musí zriaďovateľskú
banku požiadať o výber finančných prostriedkov z účtu, a to v maximálnej výške 250 EUR
mesačne. Maximálnu výšku mesačného výberu z osobného účtu dlžníka ustanovuje § 2
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 45/2017 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Situáciu ilustrujeme na príklade. Osoba po oddlžení konkurzom, ktorá bola dlhodobo
nezamestnaná a v dlhovej pasci, musí svoje sociálne nároky uspokojiť z 250 EUR primárne
určených na zabezpečenie bývania. Okrem toho má výdavky súvisiace s uspokojovaním
základných životných potrieb ako strava, šatstvo a podobne. Po stručnom prieskume nájmov
(cez portály Nehnuteľnosti.sk, Ubytovanie.sk, Booking.com a ubytovacích skupín na sociálnej
sieti Facebook) je pre dlžníka z hlavného mesta nemožné nájsť dôstojné ubytovanie za menej
ako 250 EUR mesačne. Rozumieme, že zmyslom oddlženia je otvoriť dlžníkovi dvere na trh
práce, ale v realite si napriek snahe nemusí v prvý mesiac nájsť zamestnanie . Navyše koronakríza spôsobila rast nezamestnanosti. Príklad Bratislavy uvádzame práve preto, lebo ceny
bývania v hlavnom meste sa výrazne líšia od ostatných častí Slovenska. Zákonodarca by preto
mohol pri nastavovaní legislatívy zohľadniť regionálne osobitosti. V nadväznosti na
odporúčanie pripraviť metodiku na určovanie hodnoty obydlia by bolo zmysluplné analyzovať
aj vhodnosť sumy mesačného maxima vyplácaného z osobného účtu dlžníka. Táto otázka by si
vyžadovala samostatnú analýzu zameranú na bývanie v regiónoch a vyhodnotenie mesačných
nákladov.
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7.3 Ochrana pred veriteľmi
Zákon prostredníctvom súdu poskytuje dlžníkovi ochranu, ktorej účinky nastávajú
najneskôr 15 dní po doručení alebo kompletizácii návrhu na určenie splátkového kalendára.
Návrh na určenie splátkového kalendára ako aj osoba dlžníka musia spĺňať nevyhnutné
zákonné náležitosti, konkrétne podľa ustanovenia § 168a ods. písm. a) až písm. f) ZKR:
 návrh podala oprávnená osoba,
 návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
 dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
 dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje
dôvodná pochybnosť o jeho pravdivosti,
 od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynuli aspoň tri roky,
 nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár.
Súdna ochrana pred veriteľmi zaistí odklad všetkých exekúcií voči osobe dlžníka vo
vzťahu k pohľadávkam, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom, alebo
vylúčených pohľadávok. Ustanovenie § 168b ods. 2 ZKR zároveň poskytuje dlžníkovi možnosť
raz písomne požiadať dražobníka o odklad uskutočnenia dražby dlžníkovho obydlia navrhnutej
zabezpečeným veriteľom. Zo zákona nám nebolo jasné, či má dlžník na odklad nárok, a teda
dražobník musí žiadosti vyhovieť, alebo ide o právo dlžníka žiadať o takýto postup a je
v kompetenciách dražobníka o žiadosti rozhodnúť. Ani komentár k ZKR neobsahuje
vysvetlenie. V prípade, ak sa žiadosti dlžníka vyhovie, dražba obydlia sa nesmie konať skôr ako
po uplynutí 6 mesiacov od doručenia žiadosti o odklad.
Pre záver je možné konštatovať, že pri absencii týchto ustanovení pred marcom 2017
bola úroveň ochrany základných práv a slobôd nižšia. Účinnosťou novely ZKR sa ich garancia
zvýšila, hlavne v prospech dlžníka. Navodzuje to aj § 168b ZKR, ktorý na dlžníka hľadí ako na
slabšiu stranu.
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8 Zistenia a odporúčania
 Revidovať funkčnosť a obsah IS Register úpadcov a na základe výsledkov revízie ho
prepracovať – privátnu aj verejnú časť. Zvýšiť kvalitu zverejňovaných dát a zabezpečiť
ich povinné zapisovanie príslušnými subjektami. Zabezpečiť sledovateľnosť
odchádzajúcich a prichádzajúcich platieb na úrovni CPP prostredníctvom IS Register
úpadcov alebo iného vhodného softvéru integrovateľného do siete MS SR.
 Legislatívne prepracovať oddlženie formou splátkového kalendára. Zvážiť aplikáciu
ekvivalentu právnej pomoci podľa §24i zákona o právnej pomoci osobám v materiálnej
núdzi na oddlženie formou splátkového kalendára pri súčasnom skrátení doby
splatnosti poskytnutej finančnej pomoci.
 Zvážiť aplikáciu fakturovateľného stropu advokátom/správcom v konaní o oddlžení
formou splátkového kalendára pri zachovaní súčasnej minimálnej vyššej miery
uspokojenia veriteľov v porovnaní s konkurzom.
 Komplexne elektronizovať proces iniciácie konania o oddlženie na CPP t.j.
elektronizácia formátovaných dokumentov, ktoré tvoria súčasť prílohy žiadosti
o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlženie. Zlepšenie elektronickej
infraštruktúry, softvérové zabezpečenie CPP.
 Vypracovať metodiku určovania ceny obydlia (ako príklad uvádzaná ČR) a prehodnotiť
stanovenú výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia vo vzťahu k zmenám na trhu
bývania. Prehodnotiť výšku maximálnej mesačnej sumy vyplácanej z osobného účtu
dlžníka v dispozícii správcu a v zákone nastaviť odpočtové ukazovatele, ktoré budú
schopné indikovať prehodnotenie určenej sumy.
 Vypracovať komentár/metodiku k aplikácii k uplatňovaniu ustanovení § 166g ods. 3,
ods. 4 ZKR pre súdy podieľajúce sa na rozhodovacom procese o zrušení oddlženia.
 Zvážiť vhodnosť šesťročnej lehoty na podanie návrhu veriteľa na zrušenie oddlženia
pre nepoctivý zámer dlžníka a analyzovať vplyv jej skrátenia na 4 roky resp. na
všeobecnú trojročnú premlčaciu lehotu.
 Zvážiť a konzultovať riešenie problému v kapitole „3.1 Demografia, zamestnanosť, SK
NACE“ týkajúcu sa sledovania ekonomických aktivít oddlžených osôb v čase 7 mesiacov
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po oddlžení s MPSVR. Vnímame komplexnosť problému a možnú potrebu navýšenia
kapacít ÚPSVR. Tento problém by si vyžadoval samostatnú štúdiu a odbornú diskusiu.
 Konzultovať legislatívne návrhy s ich vykonávateľmi, a to na úrovni pracovných skupín,

pribrať člena za súdy a CPP.
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