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Dňa 24. marca 2020 vláda Slovenskej republiky ohlásila sériu nových opatrení, 
ktorých cieľom je zabránenie šírenia vírusu COVID-19. Patrí sem aj tzv. lex 
korona – návrh zákona upravujúci určité opatrenia na zmiernenie dopadov 
aktuálnej situácie v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch 
a v oblasti justície, ktorých sumár poskytujeme nižšie. 

Návrh zákona bol dňa 25. marca 2020 schválený parlamentom, pričom nadobudne účinnosť vyhlásením 
v Zbierke zákonov. Nižšie uvádzame vybrané opatrenia zavádzané tzv. lex korona a prehľad ďalších opatrení, 
ktorých zavedenie je podľa zverejnených informácií možné očakávať v najbližšom čase.  
 
V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa opatrení zavádzaných v súvislosti so šírením vírusu Covid-
19 v slovenskom a medzinárodnom kontexte, dávame do pozornosti aj link na centralizovaný informačný hub 
White & Case ku Covid-19 na: https://www.whitecase.com/coronavirus-hub.  

1. Obmedzenie plynutia premlčacích lehôt a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych 
vzťahoch, obmedzenie plynutia procesných lehôt 

Návrh zákona stanovuje, že premlčacie a prekluzívne lehoty nebudú plynúť do 30. apríla 2020. Rovnako 
lehoty, ktoré uplynuli po 12. marci 2020 až do nadobudnutia účinnosti zákona sa neskončia skôr ako za 
30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona.  

Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie 
procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konan 

V rámci trestného konania sa tieto opatrenia limitujú len na lehoty na podanie opravných pre obvineného, 
obhajcu, poškodeného a zúčastnené osoby a nevzťahujú sa na prokuratúru.  

V prípade, že z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo 
účastníka konania úkon neznesie odklad, môže súd určiť, že sa vyššie uvedené nepoužije a určiť novú 
primeranú lehotu. 

2. Umožnenie rozhodovania na diaľku v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb 
súkromného práva aj bez osobitnej úpravy v korporátnych dokumentoch 
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Návrh zákona umožňuje kolektívnym orgánom právnických osôb rozhodovanie aj korešpondenčným 
hlasovaním alebo prostredníctvom účasti s použitím elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z 
ich vnútorných predpisov alebo stanov, čím sa má zabezpečiť eliminovanie zhromažďovania osôb na 
jednom mieste. 

3. Do 30. apríla 2020 platí zákaz výkonu dražieb a iných foriem verejného speňažovania 
majetku, nemožno pristúpiť ani k výkonu záložného práva 

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, 
poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného 
procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka uvedený 
vyššie vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný.  

Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom 
nehnuteľnosti. 

V čase do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva, pričom úkony smerujúce k 
výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti zákona do 30. apríla 2020 sú neúčinné. 

4. Predĺženie lehoty podávania dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu 

V prípade podávania dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu z dôvodu predĺženia, sa lehota 
predlžuje z pôvodných 30 dní na 60 dní. Toto ustanovenie platí len pre tie situácie, keď nastane úpadok 
dlžníka v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020. 

5. Povolenie uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektmi nezapísanými 
v registri partnerov verejného sektora 

Nová právna úprava zjednodušuje situáciu pri obstarávaní tovarov a služieb, prípadne stavebných prác 
v prípade mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu za účelom zabezpečovania ochrany zdravia 
a života, tak, že sa na strane dodávateľa nevyžaduje zápis v registri partnerov verejného sektora. 

6. Výkon pojednávaní súdmi len v nevyhnutnom rozsahu a možnosť vylúčenia verejnosti 
z pojednávania 

V zmysle návrhu zákona majú súdy vykonávať pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia 
len v nevyhnutnom rozsahu. Konania by sa mali obmedziť na nevyhnutné minimum, kde je možné zaradiť 
najmä pojednávania v konaniach starostlivosti súdu o maloletých, konania, bez ktorých uskutočnenia 
hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny neodvratný následok.  

Vylúčenie verejnosti z pojednávania nenastáva automaticky, ale bude na úvahe sudcu, či pristúpi 
k takémuto kroku. 

 
Vyššie uvedené zhrnutie predstavuje len časť opatrení, ktoré pripravuje vláda SR v reakcii na šírenie vírusu 
Covid-19, vrátane už prijatých a pripravovaných opatrení v daňovej a odvodovej oblasti. Ďalšie opatrenia, 
ktorých implementáciu je možné očakávať v najbližšom čase v nadväznosti na predmetné rokovanie vlády SR 
s dopadom na podnikateľskú sféru zahŕňajú najmä (i) posun vykonateľnosti preventívnych prehliadok, ktoré sa 
musia vykonávať vo vzťahu k práci, (ii) zákaz vývozu potrebných liekov a (iii) zavedenie povinnosti merania 
telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí (napr. 
továrne). 
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Tento článok, určený našim klientom a iným adresátom, je len informatívneho charakteru a nepredstavuje právne poradenstvo. 
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