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DOČASNÁ OCHRANA 
PODNIKATEĽOV PO NOVOM 
A ĎALŠIE PODPORNÉ 
OPATRENIA  
V Legal Alerte z apríla 2020 sme Vám predstavili inštitút do-

časnej ochrany podnikateľov, ktorej cieľom je zmiernenie ne-

gatívneho dopadu opatrení prijatých vládou SR v boji s CO-

VID-19 na podnikateľov. Právna úprava dočasnej ochrany 

podľa aktuálne platného zákona však má iba dočasný cha-

rakter (dočasnú ochranu je možné poskytnúť len do konca 

tohto roka) a neposkytuje dostatočnú ochranu podnikateľ-

ským subjektom plošne v situácii, kedy sa dostanú do fi-

nančných ťažkostí. Z toho dôvodu Parlament SR schválil 

dňa 8. decembra  vládny návrh zákona o dočasnej ochrane 

podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov („zákon“). Hlavným cieľom zákona 

je poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom 

vo finančných ťažkostiach na účely pokračovania v prevádz-

kovaní podniku, a to vo forme dočasnej ochrany. Zákon tak-

tiež obsahuje zmenu právnej úpravy malého konkurzu v zá-

kone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorej cieľom je zlepšenie kľúčových parametrov týkajúcich 

sa likvidačných konaní.  

DOČASNÁ OCHRANA 

O poskytnutie dočasnej ochrany bude môcť po novom 

žiadať podnikateľ, ktorý prevádzkuje podnik  a  má sídlo 

 

1 Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný Okresný súd Trnava 
pre obvod krajského súdu v Trnave a v Bratislave, Okresný súd Žilina 
pre obvod krajského súdu v Žiline a  v Trenčíne, Okresný súd Banská 
Bystrica pre obvod krajského súdu v Banskej Bystrici a v Nitre a 

alebo miesto podnikania na území SR, najmä ak: 

► s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina ve-

riteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok (vychádza 

sa z priebežnej účtovej uzávierky, ktorú je na tento účel 

žiadateľ povinný zostaviť ku dňu, od ktorého v čase po-

dania žiadosti neuplynulo viac ako 60 dní, a k žiadosti je 

nutné priložiť písomný súhlas daných veriteľov nie starší 

ako 30 dní); 

► vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurz-

ného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštruktura-

lizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, 

ani voči nemu neprebieha exekučné konanie; 

► mu ku dňu podania žiadosti nie sú známe dôvody na 

jeho zrušenie, ak je právnickou osobou;  

► v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti ne-

rozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky ta-

kýchto úkonov odstránil; 

► v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neu-

robil žiadne opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu 

alebo ich následky odstránil; 

► riadne vedie účtovníctvo a ukladá účtovnú závierku 

do zbierky listín podľa Obchodného zákonníka.  

V platnosti zostáva, že o dočasnú ochranu nemôžu žiadať 

napríklad  banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, obchod-

níci s cennými papiermi atď. 

O poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľovi bude i naďalej 

rozhodovať súd1 príslušný podľa sídla právnickej osoby / 

miesta podnikania fyzickej osoby v čase podania žiadosti 

Okresný súd Prešov pre obvod krajského súdu v Prešove a v Koši-
ciach. 
 



 

SK Legal Alert 
December 2020 

 

(ďalej len „Súd“). Podľa súčasnej právnej úpravy majú fyzické 

osoby možnosť podať žiadosť aj osobne alebo poštou, po no-

vom ju však musia rovnako ako aj právnické osoby podať 

elektronicky s elektronicky authorizovaným podpisom 

do elektronickej schránky príslušného súdu, inak sa na ich 

žiadosti nebude prihliadať.  

Podľa aktuálnej i novej úpravy platí, že pokiaľ  žiadosť spĺňa 

náležitosti, Súd podnikateľovi bezodkladne poskytne do-

časnú ochranu a informáciu o tom bezodkladne zverejní 

v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa aj naďalej po-

važuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia 

príslušnej informácie v Obchodnom vestníku, avšak jej 

účinky pôsobia voči tretím osobám až od okamihu, kedy sa 

o nej dozvedeli. Ak súd odmietne žiadosť (z dôvodu nesplne-

nia náležitostí / podania na nepríslušný súd), je možné do 15 

dní od jeho doručenia podať námietky prostredníctvom urče-

ného elektronického formulára do elektronickej schránky prí-

slušného súdu.  

Poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľovi bude mať 

po dobu jej trvania najmä nasledujúce účinky: 

► konkurz: (i) voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou 

nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania, (ii) 

podnikateľ (ani osoby povinné podať návrh na vyhláse-

nie konkurzu v jeho mene) nie je povinný podať návrh 

na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; 

► exekučné konanie a výkon záložného práva: nie je 

možné postihnúť podnik, veci, práva alebo iné majet-

kové hodnoty patriace k podniku (okrem vymáhania ne-

oprávnenej štátnej pomoci), 

► započítanie pohľadávky: voči pohľadávke, ktorá  

 

vznikla podnikateľovi po poskytnutí dočasnej ochrany, ne-

bude možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podni-

kateľovi pred poskytnutím dočasnej ochrany, ak ide o pohľa-

dávku ktorá patrí/patrila osobe spriaznenej s podnikateľom 

podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii; 

► výpoveď/odstúpenie od zmluvy/ odopretie plnenia 

zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa, ktoré vzniklo 

pred poskytnutím dočasnej ochrany: až na pár vý-

nimiek (napr. v prípade bezprostredného ohrozenia pre-

vádzkovania podniku druhej strany či ak sa plnenie, na 

ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nemá použiť 

v súvislosti s bežnou podnikateľskou činnosťou) nebude 

druhou zmluvnou stranou možné.  

► uspokojenie veriteľov: podnikateľ bude povinný vyna-

ložiť úprimnú snahu uspokojiť veriteľov a uprednostniť 

spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami (ne-

smie rozdeliť zisk, musí sa zdržať sa nakladania s ma-

jetkovou podstatou, atď.). Táto povinnosť bude platiť od 

podania žiadosti a vzťahuje sa aj na štatutárne orgány; 

► záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním 

prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočas-

nej ochrany, je podnikateľ oprávnený uhrádzať pred-

nostne pred skôr splatnými záväzkami. 

Trvanie a predĺženie dočasnej ochrany: 

► dočasná ochrana bude východiskovo trvať 3 mesiace,  

► dočasnú ochranu bude možné predĺžiť o ďalšie 3 

mesiace, ak o jej predĺženie podnikateľ požiada súd 

najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím 

dočasnej ochrany, 

► k žiadosti na predĺženie dočasnej ochrany musí byť pri-

pojený písomný súhlas 2/3 väčšiny tzv. nespriaznených 
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veriteľov2, 

► o zrušenie dočasnej ochrany môže požiadať súčasne ½ 

nespriaznených veriteľov,  

► ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana 

podľa aktuálnej právnej úpravy a trvá k 31. decembru 

2020, predlžuje sa do 31. januára 2021. 

Zákon definuje aj nový inštitút úverového financovania. 

Zabezpečení veritelia podnikateľa pod dočasnou ochranou 

budú mať právo, aby bolo úverové financovanie poskytnuté 

prednostne nimi.  

MALÝ KONKURZ 

Zákon taktiež upravuje malý konkurz určený pre malé firmy 

a podnikateľov, ktorým nevyšiel zámer podnikať. Malým kon-

kurzom sa rozumie likvidačné konanie, v ktorom neexistuje 

záujem pokračovať v prevádzke podniku. Ide o zjednoduše-

nie pravidiel pre vedenie konkurzu, ktoré má podnikateľom 

a malým firmám umožniť pomerne rýchle opustenie trhu a po-

skytnúť im značné výhody vo forme rýchlosti, úspornosti 

a efektívnosti.      

Podľa súčasne platnej právnej úpravy podlieha uznanie ma-

lého konkurzu splneniu aspoň 2 z nasledujúcich predpokla-

dov: majetok podliehajúci konkurzu nemôže prevyšovať 

165 000 eur, obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvo-

renom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu nepre-

výši 333 000 eur a úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 

veriteľov. V prípade novej úpravy dôjde k výrazným zmenám 

týchto predpokladov:  

 

2 Nespriazneným veriteľom sa rozumie osoba, ktorá po celú dobu od 
vzniku pohľadávky nebola spriaznená s dlžníkom. Spriaznené 
osoby, ktorými môžu byť fyzické osoby (napríklad blízka osoba) aj 

► dlžník nebude mať podľa posledných piatich účtovných 

závierok záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,  

► majetok dlžníka nebude mať podľa daných závierok vyš-

šiu hodnotu ako 1 000 000 eur,  

► voči dĺžnikovi nebudú pôsobiť účinky začatia konkurz-

ného konania alebo vyhlásenia konkurzu, 

► dlžníkom bude môcť byť iba právnická osoba s ustano-

veným štatutárnym orgánom,  

► výslovne stanovenou podmienkou bude taktiež zloženie 

preddavku na náklady konkurzu.  

V prípade  splnenia stanovených podmienok súd do 15 dní 

od doručenia návrhu vyhlási na majetok dlžníka malý kon-

kurz.  

Nová úprava okrem zmeny podmienok na pripustenie malého 

konkurzu: 

► vymedzuje konkurznú podstatu, tak že malému kon-

kurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vy-

hlásenia malého konkurzu a majetok, ktorý úpadca na-

dobudol počas malého konkurzu. Majetok úpadcu, na 

ktorom viaznu zabezpečovacie práva, podieha malému 

konkurzu, ak tak stanovuje zákon o konkurze a reštruk-

turalizácii. Majetok tretích osôb, na ktorom viaznu za-

bezpečovacie práva, však malému konkurzu nepod-

lieha.  

► odkláňa sa od úpravy odporovateľnosti v konkurze; 

právo odporovať právnemu úkonu dlžníka, na ktorého 

právnické osoby (napr. štatutárny orgán) sú definované v § 9 zákona  
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
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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 záleži-
tosti 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. 

majetok bol vyhlásený malý konkurz, bude patriť iba ve-

riteľovi, a to aj v prípade, keď by v konkurze mal toto 

právo správca konkurznej podstaty. 

Účinkom vyhlásenia malého konkurzu je z dôvodu jeho likvi-

dačnej povahy okrem iného aj zánik oprávnení na výkon pod-

nikateľskej a inej činnosti, a to priamo zo zákona.   

Treba však podotknúť, že ak dlžník pred vyhlásením malého 

konkurzu vykazoval záporné imanie a po zrušení malého 

konkurzu ostali neuspokojené pohľadávky prihlásených veri-

teľov prevyšujúce 50 000 eur, súd na podnet prihláseného 

veriteľa, správcu alebo aj bez návrhu uloží štatutárnemu or-

gánu úpadcu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, čo však ne-

vylučuje zodpovednosť štatutárneho orgánu, v prípade poru-

šenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.  

Návrh dlžníka na začatie konkurzného konania sa bude po-

dávať prostredníctvom na to určeného formulára, ktoré pri-

praví Ministerstvo spravodlivosti SR a zverejní na svojej 

stránke.  

Zákon má byť účinný od 1. januára 2021. 
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