Register úpadcov
MF SR / Z riaďov ateľ
Centrálny register spla tných pohľa dávok
štá tu
Centrálny register zmlúv
Registratúra

BP_LZ_200_Vedenie
evidencie personálnych a
mzdových dokumentov
zamestnanca a
dokumentov sociálneho
zabezpečenia
BP_LZ_320_Spracovanie
žiadosti a ročné
zúčtovanie dane

BP_ LZ_280_Vy účtov anie
a vyhodnotenie
pracovných ciest/
zahraničných pracov ných
ciest

Nov é skutočnosti k
pohľadáv ke ne zistené/
pohľadáv ka v s platnosti

BP_LZ_310_Úhrada
záv äzkov voči
zamestnancom a
inštitúciá m

BP_ LZ_190_Sk ončenie a
zánik pracovnoprávneho
vzťahu a iných právnych
vzťahov

BP_LZ_330_Poskytnutie
náhrady/ dávky
sociálneho zabezpečenia

BP_UC_260_Spracovanie
individuá lnej účtovne j
závierky

BP_UC_250_Spracovanie
individuálnych a iných
výkazov

BP_UC_240_Spracovanie
fina nčných a účtovný ch
výkazov

BP_ UC_230_Priebežné
závierkové operácie

BP_SM_060_Nájom/
výpožičk a maje tku

BP_SM_040_Prevod
správy majetku

BP_SM_090_Sledovanie,
prideľova nie a evidovanie
majetku

BP_SM_050_Prevod
vlastníctva majetku

BP_ SM_100_Z abezpečenie
energií

Pohľadáv ka be z nov ých
skutočností/ v termíne
splatnosti

BP_ SM_170_Riešenie
škodových uda lostí

úprava pohľadávky
nebude realizovaná

Výsledok
kontroly

Oprava v ýšky pohľ./
storno / zánik
BP_ RR_035_Finančná
kontrola

BP_SM_220_Preberanie
investície

BP_ RR_050_Zúčtova nie
fina nčných vzťa hov s o
štá tnym rozpočtom

BP_ RR_090_Schvaľovanie
žiadostí na pos kytnutie
dotácie / grantu /
príspevku

BP_SM_210_Riadenie
investície

BP_MH_120_Naplnenie
odberate ľskej z ákazk y

BP_RR_060_Poskytnutie
úve ru, pôžičky , návratnej
fina nčnej výpomoci

Vybrať dá ta o
pohľadáv ke
Odberate ľský
dobropis

Zae vidov ať pohľadáv ku
ako splatnú pohľadá vku
štá tu

Pohľadáv ka za evidovaná
ako splatná pohľadá vka
štá tu

Výzva na úhradu
pohľadáv ky
Výsledok
kontroly

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
možno pokračovať

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Odberate ľská
faktúra

Finančnú operá ciu alebo je j časť nemož no
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
nem ožno pokra čova ť
Pohľadáv ka z predaja
výrobkov, tovaru,
služ ieb, m ajetk u, ...

Pohľadáv ka voči
zamestnancom

DPH/ daň z
ubytovania/
fina nčné
zúčtovanie

Uplynula základná lehota na
prihlásenie do
konkurzu/reštrukturalizácie/
dedičského konania, pričom
organizácia je povinná
bezodkladne po prihlásení
pohľadávky uzatvoriť
zmluvu o vymáhaní
pohľadávky štátu

BP_SM_190_Odosielanie
zásielok

Zásielku je
potrebné
odoslať

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §4 ods. 1 písm. a
Prihláška pohľa dávk y po
poručiteľ ovi do pasív
dedičstva
Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §4 ods.
2 písm. b)-c)

Vznik a
prevzatie
správy
pohľadáv ky

Výsledok
kontroly

Pohľadáv ka nie je splatná, ale dlžník v
reš trukturalizácii/konkurze /dedičské k onanie

Pripraviť podkla dy na
prihlásenie pohľadáv ky
do konkurzu/
reš trukturalizácie/
dedičské ho konania

Penalizácia
nebude
realizovaná

Pož iadav ka na
zaúčtova nie zá väzku

Pož iadav ka na
zaúčtova nie
pohľadáv ky

Je potrebné bezodkladne
realizovať aktivity
smerujúce k uzatvoreniu
zmluvy o vymáhaní
pohľadávky štátu

Prihláška
pohľadáv ky

BP_ UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe

Zae vidov ať pohľadáv ku

BP_UC_270_Konsolidácia

Oznámiť dlžník ovi
spla tnosť pohľa dávk y a
vyz vať na jej úhradu

Výzva na úhradu
nebude
realizovaná

Iné pohľa dávk y

BP_SM_092_Zmluvné
vecné bremeno

Pohľadáv ka
upravená

Evidencia pohľ adávok
po splatnosti

BP_ RR_100_Zúčtova nie
dotácie / grantu /
príspevku

BP_RR_140_Prijímanie
dotácií / grantov /
príspevkov

Opraviť v ýšku
pohľadáv ky/ z aevidovať
storno/zá nik pohľadá vky

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j
čas ti mož no pokračovať

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §5 ods. 3

Pohľadáv ka po
splatnosti
BP_SM_200_Priprava
Investicii

Finančnú operá ciu alebo je j časť nemož no
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
nem ožno pokra čova ť

Výsledok
kontroly

Penalizácia
pohľadáv ky

Určiť podmienk y
penalizácie a za dať
pož iadav ku na
penalizáciu

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
možno pokračovať

BP_ LZ_130_Za bezpe čenie
dočasného vys lania
zamestnanca

Prihlásiť pohľadávku do
konkurzu/
reš trukturalizácie/
dedičské ho konania

Finančnú operá ciu alebo je j časť nemož no vy konať /
vo finančnej operácii alebo jej čas ti nem ožno
pok račov ať

Finančnú operá ciu alebo je j časť nemož no
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
nem ožno pokra čova ť

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

BP_LZ_240_Vyhodnotenie
vzdelávania zamestnancov

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno vykonať /
vo finančnej operácii alebo jej čas ti možno
pok račov ať

Pohľadáv ka do konk urzu/
reš trukturalizácie/ de dičské ho
konania prihlásená

Prihlásenie do
konkurzu
nebude
realizované

BP_ UC_040_Účtovanie o
stave a pohyboch
pohľadáv ok

Pož iadav ka na
penalizáciu zadaná

Zae vidov ať prihlásenie
pohľadáv ky štá tu do
konkurzu/
reš trukturalizácie/
dedičské ho konania

Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu §5
ods. 3, §13

Zm ena v pohľa dávke po splatnosti
(úhrada, zmena informácií, zánik/storno
pohľadáv ky a pod.)

Zaúčtova ná pohľadá vka
Rozhodnutie
tretej strany

BP_ UC_040_Účtovanie o
stave a pohyboch
pohľadáv ok

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu §18 ods. 2-3
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Zás ielka adresá tovi doruče ná
BP_SM_180_Príjem
zásielok

Záv erečná sprá va o
nev ymož ení pohľadá vky
štá tu alebo jej časti
Pohľadáv ka vy sporia daná

BP_UC_190_Spracovanie
výpisu z účtu

Sle dovať a pos údiť stav
pohľadáv ky

Pohľadáv ka
podľa zák ona č.
374/2014 Z.z.?
áno

Aktualizovať informá cie o
spla tnej pohľadávke
štá tu

Zmluva o prevode
správy pohľadá vky
nebude uzatvorená

Zmena v splatnej
pohľadáv ke štá tu
zaevidovaná

Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach
štátu §6 ods. 3

Výsledok
kontroly

Je účelné previesť správu
pohľadáv ky

Pripraviť podkla dy pre
prevod správy
pohľadáv ky

Finančnú operá ciu alebo je j časť
nem ožno vykonať / v o fina nčnej
ope rácii a lebo jej čas ti nem ožno
pok račov ať

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Odberate ľský
dobropis
vystavený

BP_MH_130_Reklamácia
od odberateľa
Preddavok
zamestnanca nebol
splatený

Ak sú na pohľadávke
splátky, resp. odklad
splatenia, v prípade
nezaplatenia jednej splátky
alebo nezaplatenia v
posunutom termíne
splatnosti sa automaticky
stáva splatnou celá
pohľadávka a zmení sa
termín splatnosti na
pôvodný

Pohľadáv ka
rieš ená podľa
osobitných
predpisov

Źia dosť o uzatv orenie
dodatku k dohode o
splátkach/ odklade
platenia
Žia dosť o uzatv orenie

Žia dosť o uzatv orenie dohody o
splátkach/ odklade platenia

Nie

BP_LZ_100_Vznik/
zmena
pracovnoprávneho
vzťahu a iných právnych
vzťahov
Porušenie podm ienok, vyplývajúcich z
dohody o splátkach

Výsledok
kontroly

Áno

Pos údiť s plnenie
podmienok na
uzatvorenie dohody o
splátkach/ odklade
platenia

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

BP_ UC_160_Správa pohľadávok š tátu

Historicky evidovať pôvodný dátum
splatnosti.
V súčasnosti O2C sa pohľadávky pri
zmene platnosti v prípade dlhšej
splatnosti ako 1 rok môžu
preúčtovávať medzi analytickými
účtami. V prípade O2B to nebude
potrebné, rátame s reportovaním a
zaraďovaním pohľadávky bez
potreby preúčtovania.

Finančnú operá ciu alebo je j časť
možno vy kona ť / vo finančnej
ope rácii a lebo jej čas ti mož no
pok račov ať

Nas taviť splátk y/ odk lad
pla tenia pohľadávky

Uza tvoriť dohodu o
splá tkach pohľ adávk y/
odklade platenia

Zae vidov ať pre vod
správy pohľadá vky a
zm eniť stav pohľadá vky
na „Prevod správy
pohľadáv ky“

Splatnosť zmenená - preúčtovať
podľa ak tuálne j doby splatnosti
do krátkodobých / dlhodobých
pohľadáv ok

Vytvoriť interný doklad
na účtova nie o
pohľadáv ke

Splatnosť bez
potreby
pre účtov ania
pohľadáv ky

Zve rejniť dohodu o
splá tkach pohľ adávk y/
odklade platenia

Dohoda o započítaní
poľ adávk y štátu
nebude uzatvorená

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §8 ods. 2

Splátky/ odklad
pla tenia pohľadávky
nastavené

BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky
Pož iadav ka na
vys poriadanie pohľa dávky

Je potrebný súhlas
MF SR/zriaďov ateľa?

Výsledok
kontroly
Pripraviť podkla dy pre
započítanie pohľadáv ky

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
možno pokračovať

Dohoda o započítaní
pohľadáv ky

Nie

Áno

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §8
ods. 1

Započítanie pohľadá vky
nezrealizované

Áno

Vyž iadať súhla s so
započítaním pohľadá vky
Rozhodnutie o udelení/
neudelení súhlasu so
započítaním pohľadá vky
doručené

Nie

Uza tvoriť dohodu o
započítaní pohľ adávk y
štá tu

Súhlas so započítaním
pohľadáv ky vy daný?

Zve rejniť dohodu o
započítaní pohľ adávk y
štá tu

Áno
Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §9 ods.
2-4, §18 ods. 4

Náv rh šk odove j
komisie
Pohľadáv ka premlča ná, vy máha nie ne úspeš né
ale bo nehospodárne , Pohľa dávk a nie je
vym ožite ľná poverenou os obou
BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Pripraviť podkla dy na
trvalé upustenie od
vym áhania pohľadáv ky

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j
čas ti mož no pokračovať

Výsledok
kontroly

Finančnú operá ciu alebo je j
čas ť nem ožno v ykonať / vo
fina nčnej operá cii ale bo jej
čas ti nem ožno pokra čovať

Rozhodnutie o trvalom
upustení od vymáhania
pohľadáv ky

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §9 ods. 3

Je potrebný súhlas
MF SR/zriaďov ateľa?
Áno

Roz hodnúť o trv alom
upustení od vymáhania
pohľadáv ky štá tu

Vydaný súhlas o trvalom
upustení od vymáhania
pohľadáv ky?

Vyž iadať súhla s na trvalé
upustenie od vymáhania
pohľadáv ky

Nie

Trvalé upustenie od
vym áhania pohľadáv ky
štá tu nebude z realizované

Nie
Súhlas s rozhodnutím o
trvalom upustení od
vym áhania pohľadáv ky
nevydaný

Rozhodnutie o
súhlase doruče né

Evidovať na podsúvahovej evidencii 1 rok
Podanie ž aloby /návrhu na vykonanie
exekúcie

Pripraviť podkla dy k
podaniu ž aloby /návrhu
na vykonanie exekúcie

Zae vidov ať trv alé
upustenie od vymáhania
a zm eniť stav
pohľadáv ky na „Trva lé
upustenie od v ymáhania“

Podať žalobu/návrh na
vykonanie exekúcie

Ak sa splatí pohľadávka čiastočne v rámci konkurzného
konania, zaniká zo zákona automaticky celá pohľadávka

Prijatý výsledok
vymáhania

Vys poria dať vý sledok
vymáhania

Zae vidov ať výs ledok
vymáhania
Odpustenie
dlhu nebude
zrealizované

Žia dosť o
odpustenie dlhu

Finančnú operá ciu alebo je j časť
nem ožno vykonať / v o fina nčnej
ope rácii a lebo jej čas ti nem ožno
pok račov ať

Zam ietnutie žia dosti o
odpustenie dlhu
Nie
Pos údiť s plnenie
podmienok na
odpustenie dlhu

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §10
ods. 1

Urovnanie
pohľadáv ky

Áno

Dohoda o urovnaní
nebude uzatvorená

Výsledok
kontroly

Finančnú operá ciu alebo je j
čas ť mož no vyk onať / vo
fina nčnej operá cii ale bo jej
čas ti mož no pokračovať

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §11

vznik novej
pohľadáv ky

Dohoda o
urovnaní

Zae vidov ať odpustenie
dlhu a zm eniť s tav
pohľadáv ky na
„Odpuste nie dlhu“

Roz hodnúť o odpuste ní
dlhu

BP_ UC_040_Účtovanie o
stave a pohyboch
pohľadáv ok

Pož iadav ka na
zaúčtova nie
pohľadáv ky

zánik pôv odne j pohľa dávk y

Zve rejniť dohodu o
urovnaní

Uza tvoriť dohodu o
urovnaní

Zae vidov ať dohodu o
urovnaní a zme niť sta v
pohľadáv ky na „Dohoda
o urovna ní“

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §13
ods. 1 písm. e)

Splynutie práv a povinností

Výsledok
kontroly
BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Pripraviť podkla dy na
zánik pohľadáv ky

Verejná pohľadávka
sta ršia ak o 1 rok,
súk romná pohľ adávk a
sta ršia ak o 2 roky,
konkurz,
reš trukturalizácia,
dedičské konanie

Rozhodnutie o
odpustení dlhu

Podmienky na
odpustenie dlhu
splnené?

Finančnú operá ciu alebo je j
čas ť nem ožno v ykonať / vo
fina nčnej operá cii ale bo jej
čas ti nem ožno pokra čovať

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j
čas ti mož no pokračovať

Výsledok
kontroly

Žia dosť o odpustenie dlhu

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §10
ods. 2

Pohľadáv ka po splynutí prá v a
povinností nezanikne
Finančnú operá ciu alebo je j časť nemož no
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
nem ožno pokra čova ť

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
možno pokračovať

Zae vidov ať splynutie
práv a povinností a
zm eniť stav pohľadá vky
na „Splynutie práv a
pov innos tí“

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §16
ods. 1-5
Finančnú operá ciu alebo je j časť
možno vy kona ť / vo finančnej
ope rácii a lebo jej čas ti mož no
pok račov ať

Výsledok
kontroly
BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Výsledok
kontroly
BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Pož iadať o uzatvorenie
zmluvy o vymáhaní
pohľadáv ky štá tu

Finančnú operá ciu alebo je j časť
nem ožno vykonať / v o fina nčnej
ope rácii a lebo jej čas ti nem ožno
pok račov ať

Dočasné zníženie hodnoty
pohľadáv ky

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §15
ods. 1 písm. c
Žia dosť o uzatv orenie zmluvy o
vym áhaní pohľ adávk y štátu

Doručený návrh
zmluvy

Zmluva o vymáhaní
pohľadáv ky ne bude
uzatvorená

Finančnú operá ciu alebo je j časť nemož no
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
nem ožno pokra čova ť

Výsledok
kontroly
Určiť výšk u opravnej
položky k pohľ adávk e

Opravná polož ka k
pohľadáv ke ne bude
vytvorená

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j
čas ti mož no pokračovať

Podpísať návrh zmluv y o
vym áhaní pohľ adávk y
štá tu

Zmluva o
vymáhaní
pohľadáv ky
štá tu

Zve rejniť zmluv u o
vym áhaní pohľ adávk y
štá tu

Odovzda ť podk lady na
vym áhanie pohľadáv ky
poverenej osobe

Finančnú operá ciu alebo je j časť nemož no
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
nem ožno pokra čova ť

Návrh zmluvy o vymáhaní
pohľadáv ky ne bude podpís aný

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §15, §
16 ods. 1-2, 6

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno vykonať / vo
fina nčnej operá cii ale bo jej časti m ožno pokra čova ť

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Zmluva o vymáhaní
pohľadáv ky štá tu
nebude vypovedaná

Zm luvu o vymá haní je potrebné vypov edať
(na pr. súkromná pohľadáv ka)

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Výsledok
kontroly

Je potrebné trvalo upustiť
od vymáhania
pohľadávky.

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §18
ods. 2

Finančnú operá ciu alebo je j časť nemož no
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j časti
nem ožno pokra čova ť

Výpoveď zmluvy o
vymáhaní
pohľadáv ky

Vypovedať zm luvu o
vym áhaní pohľ adávk y
štá tu

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno vykonať / vo
fina nčnej operá cii ale bo jej časti m ožno pokra čova ť

Zae vidov ať vypovedanie
prá va uplatnov ať
pohľadáv ku a m eniť jej
stav z "Postúpené právo
uplatnov ať pohľadáv ku"

Zmluva o vymáhaní
pohľadáv ky štá tu je
vypovedaná

Zmluva o postúpení
pohľadáv ky ne bude
uzatvorená
Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §22

Pohľadáv ka s dátum om vz niku do 31.12.2013

BP_ RR_035_Finančná
kontrola

Výsledok
kontroly

Finančnú operá ciu alebo je j časť
nem ožno vykonať / v o fina nčnej
ope rácii a lebo jej čas ti nem ožno
pok račov ať

Zmluva o
postúpení
pohľadáv ky

Finančnú operá ciu alebo je j časť m ožno
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j
čas ti mož no pokračovať

Pož iadav ka na
rea lizáciu zrážk y zo
mzdy
Nes plate ná pohľadáv ka za mestnanca

Vys taviť požiadavku na
zrazenie zo mzdy

BP_LZ_290_Príprava
spracovania a
spracovanie miezd,
odvodov a daní

Uza tvoriť zmluv u o
pos túpení pohľ adávk y

Zve rejniť zmluv u o
pos túpení pohľ adávk y

Zae vidov ať pos túpenie
pohľadáv ky a z meniť
sta v pohľ adávk y na
„Postúpe nie pohľadá vky“

BP_ UC_060_Účtovanie v
hlavnej knihe
Dok lad na účtovanie je
vytvorený

Zae vidov ať zrušenie
splátkového kalendára

Finančnú operá ciu alebo je j
čas ť nem ožno v ykonať / vo
fina nčnej operá cii ale bo jej
čas ti nem ožno pokra čovať
Exis tuje a j závä zok v oči
dĺžnikovi

Zve rejniť zmluv u o
prevode správy
pohľadáv ky

Dohoda o splátkach
pohľadáv ky/ odklade
platenia

Finančnú operá ciu alebo je j časť nemož no
vyk onať / vo finančnej ope rácii a lebo je j
čas ti nem ožno pokra čovať

Splnené podmienky na
uzatvorenie dohody o
splátkach / odklade
platenia?

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §7

Dohodnúť a uza tvoriť
zmluvu o prevode správy
pohľadáv ky

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §7

Dohoda o splátkach/ odklade
platenia nebude uzatvorená

Zam ietnutie žia dosti o
uzatvorenie dohody/
dodatku k dohode o
splátkach/ odklade
platenia

dohody o splátkach/
odklade platenia

Zákon č. 374/2014 Z.z. o
pohľadávkach štátu §6

Finančnú operá ciu alebo je j časť
možno vy kona ť / vo finančnej
ope rácii a lebo jej čas ti mož no
pok račov ať

nie
BP_UC_150_Vysporiadanie
pohľadáv ky

Zmluva o prevode
správy pohľadá vky

Zae vidov ať pos túpené
prá vo uplatňov ať
pohľadáv ku a z meniť
sta v pohľ adávk y štá tu na
"Postúpené právo
uplatňov ať pohľadáv ku"

Pohľadáv ka odovzda ná na
vymáhanie

Zae vidov ať započítanie
pohľadáv ky a z meniť
sta v pohľ adávk y na
„Za počíta nie
pohľadáv ky“

