
 

VPLYV  PANDÉMIE KORONAVÍRU-

SU A MIMORIADNYCH OPATRENÍ 

VLÁDY SR NA OBCHODÉ VZŤAHY 

V minulých LA sme priniesli zhrnutie aktuálnych 

opatrení vlády SR v súvislosti so šírením COVID-19 a 

možností zmiernenia ich negatívneho vplyvu z pohľadu 

pracovného práva. V aktuálnom LA by sme radi poskytli 

stručný návod načo sa zamerať a ako zmierniť 

nepriaznivý vplyv reštrikčných opatrení vlády SR na 

obchodné vzťahy, prejavujúci sa najmä omeškaním 

s plnením zmluvných záväzkov, nemožnosťou ich 

plnenia, zvýšeným rizikom úpadku či platobnej 

neschopnosti. 

VYŠŠIA MOC UPRAVENÁ V ZMLUVE 

V prípade existencie vyššie uvedených rizík by prvým 

krokom mala byť vždy analýza príslušnej zmluvy 

s upriamením pozornosti na úpravu problematiky tzv. 

vyššej moci.  

Pokiaľ zmluva obsahuje dojednanie o vyššej moci, je 

potrebné zistiť, či sú kumulatívne splnené nasledujúce 

podmienky:  

► pandémia koronavírusu spĺňa zmluvnú definíciu 

vyššej moci (v zmluve sa často uvádza 

demonštratívny výpočet skutočností, ktoré majú 

byť považované za vyššiu moc napríklad vojny, 

povodne, epidémie), vo väčšine prípadov to tak 

pravdepdobne bude; 

► pandémia koronavírusu je skutočne príčinou 

neplnenia zmluvných povinností;  

► sú splnené ďalšie podmienky stanovené v zmluve 

(spravidla informačná povinnosť). 

Pri splnení vyššie uvedených podmienok spravidla 

nedochádza k porušeniu zmluvy a druhej zmluvnej 

strane nevzniká právo odstúpiť od zmluvy, požadovať 

náhradu škody alebo zaplatenie zmluvnej pokuty. 

Každú zmluvu je však potrebné posúdiť individiálne.  

V niektorých odboroch (typicky stavebníctve) zmluvy 

často obsahujú špecifický mechanizmus uplatnenia 

nároku na predĺženie doby na splnenie záväzku v 

prípade vyššej moci, pričom na uplatnenie nároku na 

predĺženie doby na splnenie sú často stanovené krátke 

prekluzívne (prepadné) lehoty (napr. podľa 1999 FIDIC 

Red Book má príslušná zmluvná strana 28 dní na 

notifikáciu). Notifikácia okolností predstavujúcich 

vyššiu moc druhej zmluvnej strane by sa tak v žiadnom 

prípade nemala odkladať. 

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ  

(„VYŠŠIA MOC“ V OBCHODNOM ZÁKONNÍKU) 

Ak strany neupravily vyššiu moc a jej následky priamo 

v zmluve, stanovuje § 373 obchodného zákonníka, že 

strana, ktorá porušila zmluvu sa môže zbaviť povinnosti 

nahradiť škodu tým spôsobenú, ak preukáže, že 

porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť. 

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje 

prekážka spĺňajúca súčasne nasledovné podmienky: 

► nastala nezávisle od vôle povinnej strany, 

► bráni povinnej strane v splnení jej povinnosti a 

nemožno rozumne predpokladať, že prekážku 
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alebo jej následky povinná strana bude môcť 

odvrátiť alebo prekonať,  

► nebola v čase vzniku záväzku predvídateľná, 

► nevznikla až v čase, keď bola povinná strana v 

omeškaní s plnením svojej povinnosti,  

► nevznikla z hospodárskych pomerov povinnej 

strany. 

(tzv. liberačný dôvod). 

Zatiaľ čo šírenie COVID-19 a mimoriadne vládne 

nariadenia prvú podmienku jasne spĺňajú, splnenie 

druhej a tretej podmienky bude potrebné skúmať v 

závislosti od konkrétnych okolností prípadu, napr. 

schopnosti povinnej strany predvídať rozsah a 

dôsledky šírenia COVID-19 s ohľadom na aktuálne 

dostupné informácie v čase vzniku záväzku a rozumnú 

možnosť ich odvrátiť, hoci aj so zvýšenými finančnými 

nákladmi.    

Dôkazné bremeno ohľadom existencie liberačných 

dôvodov je spravidla na povinnej strane.  

Výnimku z tohto pravidla predstavuje tzv. Osvedčenie 

o vyššej moci, ktoré začala vydávať Slovenská 

obchodná a priemyselná komora (SOPK) ako 

oprávnená verejnoprávna inštitúcia v rámci SR v 

súvislosti s opatreniami Ústredného krízového štábu 

SR na zamedzenie šírenia koronavírusu za účelom 

ochrany slovenských vývozcov pred sankciami v 

súvislosti s prerušením plnenia medzinárodných zmlúv.  

Osvedčenie SOPK vystaví po splnení podmienok 

uvedených na stránke. Vzhľadom nato, že sa v zmysle 

zákona o obchodných a priemyselných komorách v 

prípade osvedčenia o vyššej moci v medzinárodných 

vzťahoch jedná o verejnú listinu, potvrdzuje pravdivosť 

toho, čo sa v nej osvedčuje alebo potvrdzuje, ak nie je 

dokázaný opak, t. j. presúva dôkazné bremeno z 

povinnej strany na oprávnenú.  

Aj keď existencia okolností vylučujúcich zodpovednosť 

zbavuje povinnú stranu povinnosti nahradiť škodu, 

nemá zákonná „vis maior“ sama o sebe vplyv na 

povinnosť platiť zmluvnú pokutu či možnosť odstúpiť od 

zmluvy pri splnení zmluvných/zákonných podmienok. 

DODATOČNÁ NEMOŽNOSŤ PLNENIA 

Pandémia koronavírusu môže teoreticky viesť aj k 

zániku záväzku, a to z dôvodu, že splnenie dlhu (napr. 

vykonanie určitej dodávky) sa stalo nemožným (právne 

či fakticky). Druhá strana by v prípade zániku záväzku 

musela vydať prípadné bezdôvodné obohatenie (už 

dodané plnenie). Záväzok však z tohoto dôvodu môže 

zaniknúť len v špecifických situáciach, ako napr. 

v prípade, keď: 

► právne predpisy vydané po uzatvorení zmluvy 

dlžníkovi zakazujú bez časového obmedzenia 

správanie, na ktoré je zaviazaný, alebo 

► sa na splnenie záväzku vyžaduje úradné 

povolenie, ktoré dlžníkovi nebolo udelené hoci sa 

oň riadne usiloval (požiadal príslušný orgán, v 

stanovej lehote a stanoveným spôsobom).  

Naopak záväzok nezaniká a plnenie nie je nemožné, 

ak je ho možné uskutočniť: 

► za sťažených podmienok,  
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► s väčšími nákladmi,  

► po stanovenej dobe, 

► za pomoci inej osoby. 

 
Dôkazné bremeno ohľadom nemožnosti plnenia je na 

povinnej strane.   

Pokiaľ by nemožnosť plnenia nebola spôsobená 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, bol by dlžník, 

ktorého záväzok zanikol z tohto dôvodu povinný 

uhradiť škodu tým spôsobenú veriteľovi. 

FIXNÉ ZÁVAZKY 

V prípade omeškania zmluvnej strany s plnením zá-

väzku je prípadne nutné zaoberať sa tiež tým, či sa 

nejedná o tzv. fixný záväzok, tzn. zmluvu, v ktorej je 

dohodnutý presný čas plnenia a z ktorej zároveň 

vyplýva, že veriteľ nemôže mať na oneskorenom plnení 

záujem. Takéto záväzky zanikajú začiatkom 

omeškania dlžníka, ibaže veriteľ dlžníkovi pred 

termínom splnenia záväzku oznámi, že na splnení trvá. 

Zánikom záväzku nastávajú rovnaké účinky, akoby 

veriteľ od zmluvy odstúpil. 

ODPORÚČANIA 

Pokiaľ v dôsledku vzniknutej situácie nebudete schopní 

plniť svoje zmluvné povinnosti, odporúčame o 

vzniknutej situácii čo najskôr informovať obchodných 

partnerov a pokúsiť sa vyjednať napr. predĺženie doby 

dodania, zľavu, a podobne. Včasným informovaním 

druhej zmluvnej strany môžete nielen docieliť 

„priateľskú“ úpravu zmluvných povinností, ale takáto 

notifikácia môže mať v konečnom dôsledku vplyv 

napríklad aj na povinnosť na náhradu škody. 

§ 377 obchodného zákonníka totiž ukladá každej 

strane, ktorá porušuje povinnosť alebo s prihliadnutím 

na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju 

povinnosť zo záväzkového vzťahu, povinnosť 

bezodkladne oznámiť druhej strane povahu prekážky, 

ktorá jej bráni v plnení povinnosti a jej dôsledkoch. 

V prípade omeškania s plnením viacerých peňažných 

záväzkov viacerým veriteľom odporúčame pokúsiť sa 

dojednať predĺženie splatnosti záväzkov za účelom 

vyhnutia sa povinnosti podať návrh na vyhlásenie 

konkurzu. Ďalej doporučujeme sledovať transakcie, 

ktoré by v prípade vyhlásenia konkurzu mohli byť 

považované za zvýhodňovanie veriteľov, či dodržiavať 

interné korporátne postupy v súvislosti s prípadnou 

hrozbou konkurzu.    

AKTUALITY 

V súvislosti s vyššie uvedenými otázkami schválil 

včera parlament návrh zákona o niektorých 

mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 

a v justícii pripravený ministerstvom spravodlivosti SR.  

Schválený zákon upravuje najmä: 

► predĺženie lehoty na podanie návrhu na 

vyhlásenie konkurzu dlžníkom v prípade jeho 

predĺženia, ak nastalo v čase od 12. marca 2020 

do 30. apríla 2020, na 60 dní,  

► možnosť kolektívnych orgánov právnických osôb 

(obchodných spoločností) využívať počas 

mimoriadnej situácie/núdzového stavu 

 
Legal Alert 
 

Legal Alert 
26. marca 2020 

 



 

Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na základe 

nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v čase, keď 

bol tento text daný do tlače. Avšak konkrétne informácie vzťahujúce 

sa k témam uvedeným v tomto bulletine by mali byť konzultované skôr, 

než na ich základe bude urobené akékoľvek rozhodnutie.  

Informácie uvedené v tomto bulletine súčasne nemožno chápať ako 

vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých možných 

dôsledkov. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na niektoré záležitosti 

uvádzané v tomto bulletine môžu existovať rôzne právne názory. Je 

teda možné, že v budúcnosti prevládne iný právny názor, ako ten, čo 

je uvedený v texte. 

Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, partnera / 

manažéra, s ktorým ste zvyčajne v spojení, alebo nižšie uvedených 

advokátov tímu Weinhold Legal: 

 

Tomáš Čermák 

vedúci advokát 

tomas.cermak@weinholdlegal.com 

 

 

Karin Konečná 

advokát 

karin.konecna@weinholdlegal.com 

 

vyhláseného vládou SR korešpondenčné 

hlasovanie či elektronické prostriedky na 

účasť na zasadnutí orgánov obchodných 

spoločností, aj keď to neplynie z ich vnútorných 

predpisov/stanov 

► neúčinnosť úkonov smerujúcich k výkonu 

záložného práva v čase odo dňa účinnosti zákona 

do 30. apríla 2020.  

Aktuálne znenie zákona schválené NR SR je dostupné 

na tejto adrese.  

Odporúčame tiež sledovať programy na pomoc 

slovenskej ekonomike v súvislosti s bojom proti šíreniu 

ochorenia COVID-19, ktoré pripravuje vláda SR. 

Aktuálny návrh opatrení je uverejnený na tejto adrese. 
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