
 

DOPAD EPIDEMIE KORONAVIRU NA 

SMLUVNÍ VZTAHY 

 
Epidemie koronaviru (COVID-19) má v současné době 

dopad téměř na všechny oblasti podnikání. Kromě 

pracovněprávních vztahů pak zejména na dodavatelsko-

odběratelské řetězce. Vzhledem k přijatým opatřením a 

celkové situaci dochází často k podstatnému ztížení plnění 

dříve uzavřených smluv a dá se proto očekávat, že bude 

častěji než dříve docházet nejen ke zpoždění dodávek či 

jejich rušení, ale v důsledku chybějícího cashflow i ke 

zpožďování plateb a zvýšenému riziku insolvence smluvních 

partnerů. 

Identifikace problematických smluvních vztahů a 

analýza příslušných smluv 

V případě existence výše uvedených rizik (ať už jste v pozici 

zákazníka/objednatele či dodavatele/zhotovitele) by vždy 

prvním krokem měla být analýza příslušné smlouvy, a to 

zejména, zda a jak je upravena problematika tzv. vyšší moci, 

případně, zda smlouva obsahuje ustanovení ohledně tzv. 

„podstatné negativní změny“ (anglicky nazýváno „MAC 

Clause“), které je typické zejména pro M&A transakce a 

úvěrové smlouvy. 

Vyšší moc upravená ve smlouvě 

V případě, že příslušná smlouva obsahuje ujednání o vyšší 

moci, je potřeba postupovat následovně: 

► interpretovat, zda epidemie koronaviru naplňuje definici 

vyšší moci ve smlouvě (ve smlouvě je často uváděn 

demonstrativní výčet skutečností, které mají být 

považovány za vyšší moc), ve většině případů tomu tak 

pravděpodobně bude; 

► ujasnit si, zda je epidemie koronaviru skutečně příčinou 

neplnění smluvních povinností; 

► splnit případné další podmínky stanovené ve smlouvě 

(zpravidla informační povinnost – viz níže). 

V případě naplnění výše uvedených podmínek zpravidla 

nedochází k porušení smlouvy, a druhá smluvní strana by tak 

neměla mít právo od smlouvy odstoupit ani právo na náhradu 

škody nebo na smluvní pokutu. Každý případ (smlouvu) je 

však třeba posoudit individuálně.  

V některých oborech (typicky stavebnictví) smlouvy často 

obsahují specifický mechanismus uplatnění nároku na 

prodloužení doby pro splnění závazku v případě vyšší moci, 

přičemž pro uplatnění nároku na prodloužení jsou často 

stanoveny krátké prekluzivní (propadné) lhůty (např. dle 1999 

Fidic Red Book má příslušná smluvní strana 28 dnů na 

notifikaci). S notifikací okolností představujících vyšší moc 

druhé smluvní straně by se tak v žádném případě nemělo 

otálet. 

Zproštění povinnosti k náhradě škody (vyšší moc 

upravená v občanském zákoníku) 

Pokud smluvní strany neupravily vyšší moc a její následky 

přímo ve smlouvě, stanoví občanský zákoník v § 2913 odst. 

2, že strana, která porušila smlouvu, se může zprostit 

povinnosti k náhradě škody za následujících podmínek: 

► ve splnění povinnosti straně dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka; 

► překážka vznikla nezávisle na vůli toho, kdo má ze 

smlouvy plnit; 

► překážka nevznikla ze škůdcových (tj. osoby povinné 

plnit) osobních poměrů; 

► překážka nevznikla až v době, kdy byl škůdce s plněním 

smluvené povinnosti v prodlení; 

► škůdce nebyl dle smlouvy povinen překážku překonat. 
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V souvislosti s výše uvedeným je však nutné dodat, že ačkoliv 

strana postižená překážkou neodpovídá za škodu, stále se  

z její strany jedná o porušení smlouvy (nejde-li o případ 

nemožnosti plnění – viz níže), a musí tedy počítat se všemi 

důsledky s tím spojenými (např. možnost odstoupení od 

smlouvy druhou stranou nebo povinnost platit smluvní 

pokutu). 

Podstatná změna okolností 

Občanský zákoník obsahuje v § 1765 institut tzv. podstatné 

změny okolností: 

► po uzavření smlouvy dojde k podstatné změně okolností 

(oproti okolnostem, s nimiž smluvní strany počítaly při 

uzavření smlouvy); 

► změna způsobí zvlášť hrubý nepoměr mezi smluvními 

stranami (neúměrné zvýšení nákladů plnění nebo 

neúměrné snížení hodnoty předmětu plnění); 

► dotčená strana nemohla změnu rozumně předpokládat 

ani ovlivnit; 

► změna nastala (či se dotčené straně stala známou) až 

po uzavření smlouvy; 

► smluvní strany na sebe ve smlouvě nepřevzaly 

nebezpečí změny okolností, tj. nevyloučily použití  

§ 1765 občanského zákoníku (vylučování tohoto 

ustanovení je však běžnou praxí). 

Jsou-li naplněny výše uvedené podmínky, může se dotčená 

strana vůči druhé smluvní straně domáhat obnovení jednání 

o smlouvě (např. odložení plnění na později), toto právo je 

nutné uplatnit v přiměřené lhůtě (v tomto případě je jako 

právní domněnka stanoveno, že je přiměřená lhůta 2 měsíce, 

v konkrétním případě může být nicméně dovozeno, že 

přiměřená je lhůta kratší). Jestliže následně ke shodě mezi 

smluvními stranami v přiměřené lhůtě nedojde, lze se obrátit 

na soud, který rozhodne o případné změně či zrušení 

smlouvy. Zde je nutné mít na paměti, že soud není návrhem 

dotčené strany o změně smlouvy vázán (může tak teoreticky 

rozhodnout i jinak). 

Následná nemožnost plnění 

Epidemie koronaviru může teoreticky vést i k zániku celého 

závazku (smlouvy), a to z důvodu, že splnění dluhu (např. 

provedení určité dodávky) se stalo nemožným (právně či 

fakticky). Druhá strana by v případě zániku závazku musela 

vydat případné bezdůvodné obohacení (již obdržené plnění). 

Zánik závazku z tohoto důvodu však může nastat spíše jen 

ve velmi specifických situacích, neboť občanský zákoník 

stanoví, že závazek nezaniká v situaci, kdy lze dluh splnit: 

► za ztížených podmínek; 

► s většími náklady; 

► s pomocí jiné osoby; 

► až po určité době (tj. se zpožděním). 

Fixní závazky 

V případě prodlení smluvní strany s plněním závazku je 

případně nutné zabývat se rovněž tím, zda se nejedná o tzv. 

fixní závazek, tzn. smlouvu, kde je ujednána přesná doba 

plnění a z níž zároveň vyplývá, že věřitel nemůže mít na 

opožděném plnění zájem. Takové závazky zanikají počátkem 

prodlení dlužníka, ledaže věřitel dlužníku bez zbytečného 

odkladu oznámí, že na splnění smlouvy trvá. Zánikem 

závazku nastávají tytéž účinky, jako by věřitel od smlouvy 

odstoupil. 

Doporučení 

Pokud v důsledku vzniklé situace nebudete schopni dostát 

svým smluvním povinnostem, doporučujeme o vzniklé situaci 

co nejdříve informovat obchodní partnery a pokusit se 
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vyjednat např. prodloužení termínů dodání, slevu, apod. 

Včasným informováním druhé smluvní strany můžete nejen 

docílit „přátelské“ úpravy smluvních povinností, ale taková 

notifikace může mít v konečném důsledku vliv např. i na výši 

povinnosti k náhradě škody. Příslušná prevenční ustanovení 

obsažená v občanském zákoníku totiž ukládají oznamovací 

povinnost osobě, která porušila svou právní povinnost, nebo 

která může a má vědět, že ji poruší, oznámit to bez 

zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma 

vzniknout, a upozornit ji na možné následky. Je-li 

oznamovací povinnost včas splněna, nemá poškozený právo 

na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit. 

Po identifikaci problematických smluv (a po neúspěchu 

smírného řešení nebo paralelně s ním) by mělo následovat 

posouzení, jaké jsou právní důsledky jejich porušení a jaké 

možnosti úlevy daná smlouva či zákon příslušné smluvní 

straně poskytuje. 

V každém případě však doporučujeme již teď shromažďovat 

relevantní důkazy o splnění příslušných výše v tomto Legal 

Alertu uvedených podmínek, jakož i důkazy o opatřeních 

přijatých k odvrácení (minimalizaci) škody). 

Dále doporučujeme rovněž revizi pojistných smluv, resp. 

příslušných pojistných podmínek, a včasné uplatnění 

případných pojistných nároků (pro oznámení jsou často 

stanoveny krátké lhůty), upozorňujeme nicméně, že řada 

pojistných smluv obsahuje výluky z pojištění v případě 

pandemie. 

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě 

našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl 

tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se k 

tématům uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány dříve, 

než na jejich základě bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. Informace 

uvedené v tomto bulletinu současně nelze chápat jako vyčerpávající 

popis relevantní problematiky a veškerých možných konsekvencí. 

Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v tomto 

bulletinu uváděné mohou existovat různé právní názory. Je tedy 

možné, že v budoucnu převládne jiný právní názor, než ten v textu 

uvedený. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera / 

manažera, s nímž jste obvykle ve spojení. 

 

 

Václav Smetana 

vedoucí advokát  

Vaclav.Smetana@weinholdlegal.com 
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