
 

 

 

Platby budú meškať aj v tomto roku 
(rozšírená tlačová správa) 

Až 77 % podnikateľov na Slovensku očakáva v tomto roku ďalšie zhoršovanie platobnej 
disciplíny. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska do ktorého sa zapojilo 159 
spoločností z celého Slovenska. Len 2 % respondentov veria v zlepšenie a 21 % neočakáva 
žiadne zmeny v platobnej disciplíne obchodných partnerov.  

Graf 1: Ako sa bude podľa Vás vyvíjať platobná disciplína (včasné a riadne platenie 

záväzkov) na Slovensku v roku 2012? 
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 Zhoršujúcu sa platobnú disciplínu zaznamenala PAS v Indexe podnikateľského prostredia 
už v 2. štvrťroku 2008. K najvýraznejšiemu zhoršeniu došlo počas krízového roka 2009 a pokles 
pokračoval aj v nasledujúcich štvrťrokoch. Je zrejmé, že v období, keď sa ekonomike darí, sú 
podniky v drvivej väčšine prípadov schopné splácať svoje záväzky riadne a včas. Počas 
hospodárskej recesie a neistoty na trhu však rastie problém neplatičstva, ktorý sa šíri 
z neefektívne fungujúcich firiem aj na zdravé podniky a vystavuje ich tým vyššiemu riziku 
insolvencie. 

Graf 2: Vývoj platobnej disciplíny podľa Indexu podnikateľského prostredia 
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 Po prepuknutí krízy sa výrazne predĺžila doba splatnosti faktúr. Kým pred krízou bolo 
v lehote jedného mesiaca uhradených až 78% faktúr, v súčasnosti je to len 26% a väčšina faktúr 
je uhrádzaná v lehote dvoch (37%) až troch mesiacov (26% faktúr). Každá desiata faktúra má 
dnes dokonca splatnosť dlhšiu ako tri mesiace. Predlžovanie termínu splatnosti faktúr ohrozuje 
najmä menších podnikateľov, ktorí majú zväčša obmedzené finančné rezervy a nízku bonitu na 
získanie preklenovacích úverov. 

Graf 3: Aká bola podľa Vašich skúseností priemerná reálna doba splatnosti faktúr pred 

krízou v roku 2008 a aká je dnes? 
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Zdroj: PAS 

 Predlžovanie doby splatnosti faktúr a rastúci problém neplatičstva existenčne ohrozuje 
každú štvrtú spoločnosť, ktorá sa zapojila do prieskumu. V druhotnej platobnej neschopnosti je 
kvôli spomenutým neduhom 5% podnikov a ďalších 20% je veľmi blízko tohto stavu. Na druhej 
strane je 48% podnikateľov, ktorí nie sú v existenčnom ohrození. Každý štvrtý podnik o sebe 
tvrdí, že má dostatočnú finančnú rezervu na zvládnutie výkyvov v platbách od svojich 
odberateľov a ďalšia približne štvrtia podnikov necíti hrozbu insolvencie, čo vypovedá o tom, že 
ich obchodné vzťahy fungujú viac menej bez problémov.  

Graf 4: Spôsobuje Vám zhoršená platobná disciplína Vašich obchodných partnerov 

problémy s platením vlastných záväzkov Vašej spoločnosti? 
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 Problém zhoršenej platobnej disciplíny na Slovensku môže do určitej miery zlepšiť novela 
zákona o konkurze a reštrukturalizácii platná od začiatku tohto roka, v rámci ktorej sa okrem 
iného spružnili veriteľské návrhy na vyhlásenie konkurzu a zaviedla sa väčšia zodpovednosť 
konateľov predlžených spoločností. Vyššie riziko vyhlásenia konkurzu vytvorí podľa 44 % 
respondentov účinnejší tlak na zodpovedné správanie sa obchodných partnerov. Ďalších 29 % 
síce novelu zákona víta, no vidí zároveň diery, ktoré účinok zákona oslabia, napr. zdĺhavé súdne 
konania či minimálna reálna vymožiteľnosť súdnych rozhodnutí.  

Graf 5: Myslíte si, že nový konkurzný zákon, ktorý o. i. zjednodušuje podávanie veriteľských 

návrhov na vyhlásenie konkurzu, pomôže zlepšiť platobnú disciplínu podnikateľov? 
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 Problému neplatičstva sa PAS venovala v minulom roku v rámci projektu Zamedzenie 
nekalého podnikania.  Popri pružnej konkurznej legislatíve môžu podľa PAS zlepšiť platobnú 
disciplínu a obmedziť podvody v podnikateľskom prostredí tri skupiny opatrení: 1) lepšia 
informovanosť o neplatičoch, napr. cez jeden internetový portál, vytvorením čiernej listiny 
podnikateľov porušujúcich zákony, sprístupnením registra osôb s históriou ich podnikateľských 
aktivít a zavedením insolvenčného registra a funkčnej zbierky listín, 2) represiou voči 
neplatičom a nekalým podnikateľom, v podobe napr. dočasného zákazu podnikať či vylúčenia 
neplatičov, ktorí neplatia svojim obchodným partnerom, z verejných súťaží, a 3) posilnením 
práce verejných inštitúcií, napr. zvýšením kvalifikovanosti a spružnením práce polície 
a prokuratúry, zrýchlením vydávania predbežných opatrení na súdoch, zvýšením nárokov na 
morálny profil sudcov a vyhodnocovaním efektívnosti ich práce.   

 PAS je presvedčená, že realizácia uvedených opatrení by ochránila poctivých podnikateľov 
pred neplatičmi a podvodníkmi, zredukovala transakčné náklady podnikania a zvýšila 
všeobecnú motiváciu podnikať, čo by malo priame pozitívne dopady na hospodársky rast, 
zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov SR. 

 

Bratislava 2. apríla 2012  
Podnikateľská aliancia Slovenska 


