Vážení klienti,
v rámci boja proti vírusovému ochoreniu Covid-19 Národná rada SR schválila dňa 25.03.2020
v skrátenom legislatívnom konaní zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a
v justícii, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon Covid-19“), ktorý
nadobudol účinnosť dňa 27.03.2020.
Zákon Covid-19 zavádza viacero mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením ochorenia
Covid-19 a súvisiacou mimoriadnou situáciou, resp. núdzovým stavom, vyhlásenými na území
SR. Nižšie si dovoľujeme zhrnúť najzásadnejšie zmeny, ktoré do slovenského právneho
poriadku zaviedla s okamžitou účinnosťou nová legislatíva:

1.

Dočasné obmedzenie plynutia hmotnoprávnych lehôt a navrátenie lehôt

V zmysle Zákona Covid-19 v období od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú premlčacie a
prekluzívne lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch – t.j. právnych vzťahoch vznikajúcich podľa
predpisov súkromného práva, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
V dôsledku vyššie uvedeného uplynú všetky premlčacie a prekluzívne lehoty v právnych
vzťahoch riadiacich sa slovenským právom o 34 dní neskôr (ak Zákonom Covid-19 stanovená
lehota nebude zákonodarcom ďalej predlžovaná), čo bude potrebné brať do úvahy pri výpočte
premlčacích lehôt a lehôt pre zánik práva uplynutím času ešte niekoľko rokov.
Zároveň podľa Zákona Covid-19 platí, že premlčacie a prekluzívne lehoty, ktoré uplynuli medzi
12.03.2020 (po vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR) a 27.03.2020, sa neskončia skôr
ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti Zákona Covid-19 (t.j. 27.04.2020).
Zákonodarca tým de facto obnovuje už uplynuté právne lehoty, čo môže mať v určitých
prípadoch na právne vzťahy dotknutých osôb významný vplyv. Napriek pravdepodobne
dobrému úmyslu sa totiž zo strany zákonodarcu jedná bezpochyby o zásah do právnej istoty
určitého okruhu dotknutých osôb s ťažko odhadnuteľnými následkami.

2.

Dočasné obmedzenie plynutia procesnoprávnych lehôt

Podľa Zákona Covid-19 v období od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú ani procesné lehoty
ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom
účastníkmi konania (v trestnom konaní platí osobitný režim).
V prípade, ak vec neznesie odklad z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody
alebo značnej škody účastníka konania, môže súd určiť, že takéto obmedzenie plynutia lehoty
sa nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu nebude možné
podať opravný prostriedok.
Okrem iných v rámci súdnych konaní neplynú ani odvolacie lehoty, čo spôsobí prieťahy pri
správoplatňovaní súdnych rozhodnutí. Taktiež zatiaľ nie je jasná aplikácia novej právnej úpravy
v rámci exekučných a konkurzných konaní, kde bude potrebné sledovať, ako sa k tejto otázke
postaví rozhodovacia prax súdov, prípadne ministerstva spravodlivosti SR v rámci
poskytovania výkladov k Zákonu Covid-19.

3.

Realizácia súdnych pojednávaní v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu

Zákon Covid-19 ustanovuje, že v čase mimoriadnej situácie alebo v prípade núdzového stavu
budú súdy vykonávať všetky formy súdnych pojednávaní len v nevyhnutnom rozsahu (najmä
v trestných veciach a v konaniach starostlivosti o maloletých).
Zo súdnych pojednávaní bude v čase mimoriadnej situácie alebo v prípade núdzového stavu po
novom tiež možné vylúčiť verejnosť z dôvodu ochrany zdravia. Z takéhoto pojednávania bude
súd povinný vyhotoviť a sprístupniť verejnosti zvukový záznam.

4.

Dočasný zákaz výkonu záložného práva a upustenie od vykonania dražby

V zmysle Zákona Covid-19 nemožno v období do 30.04.2020 pristúpiť k výkonu záložného
práva a dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30.04.2020 povinní upustiť od
vykonania dražby, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu
smerujúceho k predaju majetku.
Následkom porušenia týchto ustanovení je, že úkony smerujúce k výkonu záložného práva
v predmetnom období budú neúčinné a dražby vykonávané v predmetnom období budú
neplatné. Z pohľadu veriteľov bude preto v tomto období nevyhnutné postupovať pri vymáhaní
ich pohľadávok tak, aby platnosť ich úkonov v tomto smere nemohla byť zo strany dlžníka
a/alebo tretích osôb v budúcnosti rozporovaná.

Za zmienku taktiež stojí, že Zákon Covid-19 nezakázal iné spôsoby speňažovania majetku
v rámci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka a takéto speňažovanie je preto podľa nášho
názoru naďalej prípustné.

5.

Predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu

Lehota, v ktorej je dlžník z dôvodu predĺženia povinný podať na svoj majetok návrh na
vyhlásenie konkurzu sa v zmysle Zákona Covid-19 predlžuje z 30 dní na 60 dní. Úprava sa týka
predĺženia, ktoré u dlžníka nastalo v čase od 12.03.2020 do 30.04.2020.

6.

Umožnenie rozhodovania per rollam v prípade právnických osôb súkromného práva

Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo
obchodného práva (obchodné spoločnosti, družstvá, občianske združenia, nadácie a pod.) podľa
Zákona Covid-19 v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môžu prijímať svoje
rozhodnutia per rollam, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
Na takéto rozhodovanie orgánov spoločností sa primerane budú aplikovať ustanovenia
o hlasovaní na valnom zhromaždení verejnej akciovej spoločnosti. Nedodržanie zákonných
pravidiel pri hlasovaní alebo nenaplnenie náležitostí následnej korporátnej dokumentácie môže
naďalej spôsobiť neplatnosť prijatých rozhodnutí orgánov spoločností.

7.

Výnimka z povinnosti zápisu do RPVS vo verejnom obstarávaní

Zákon Covid-19 stanovil výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora
vo verejnom obstarávaní počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v prípade
obstarávania tovarov (ako sú ochranné rúška, respirátory, či testovacie sady a pod.) a služieb
(prípadne stavebných prác), ak tieto slúžia na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia.

8.

Poskytovanie lokalizačných a iných údajov Úradu verejného zdravotníctva SR

V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, ktoré sú spôsobené
vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, bude umožnené
Úradu verejného zdravotníctva SR na účely ochrany života a zdravia obyvateľov získavať od
mobilných operátorov lokalizačné údaje a tzv. prevádzkové údaje vznikajúce v rámci
elektronickej komunikácie.
Mobilní operátori budú Úradu verejného zdravotníctva SR poskytovať tieto údaje iba na
základe odôvodnených písomných žiadostí. Úrad verejného zdravotníctva SR bude môcť tieto

údaje zbierať, spracúvať a uchovávať len počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového
stavu v zdravotníctve, najdlhšie však do 31.12.2020. Účelom spracúvania týchto údajov je
včasná identifikácia potenciálnych nositeľov nákazy a zabránenie jej ďalšieho šírenia.

Časť vyššie uvedených opatrení je koncipovaná ako opatrenia, ktoré možno aplikovať len v
čase mimoriadnej situácie alebo v čase núdzového stavu vyhlásených v súlade
s aplikovateľnými právnymi predpismi (ako je tomu napríklad teraz v súvislosti
s koronavírusom a ochorením Covid-19).
Ostatné opatrenia sú zatiaľ dočasného charakteru (majú sa uplatňovať do 30.04.2020), pričom
predkladateľ zákona, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti SR, nevylučuje ich ďalšie
predlžovanie. V tejto súvislosti bude kľúčové sledovať postup ministerstva a celý legislatívny
proces a na zmeny sa včas pripraviť.

V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii.

S pozdravom,

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

V Bratislave, dňa 30.03.2020

