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Dočasná ochrana podnikateľov podľa 
zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v justícii

Opatrenie prijaté v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej 
situácie/núdzového stavu/výnimočného stavu v súvislosti s pandémiou

COVID-19
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❖ ÚČEL DOČASNEJ OCHRANY(§ 8)
• Dočasná ochrana – účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na 

podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia pandémie Covid-19 na podnikateľov 
prevádzkujúcich podnik

❖ ROZSAH DOČASENEJ OCHRANY (§ 9)
• O dočasnú ochranu môžu požiadať podnikatelia (fyzické a právnické osoby) so sídlom/miestom 

podnikania na území Slovenskej republiky, a ktoré neboli v úpadku pred 12.3.2020
• Podmiekou je oprávnenie na podnikanie pred 12.3.2020
• Vybrané finančné inštitúcie (napr. banky, poisťovne) nespadajú pod pôsobnosť tohto zákona 

❖ ŽIADOSŤ O DOČASNÚ OCHRANU (§ 11, § 12, § 13, § 14)
• Žiadosť o dočanú ochranu sa podáva len na základe žiadosti adresovanej určenému okresnému súdu

(okresné súdy v Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove), príslušnosť sa určuje podľa sídla PO
• Žiadosť sa podáva na formulári zverejnenom Ministerstvom spravodlivosti SR
• Právnická osoba podáva žiadosť autorizovanými elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu
• Fyzická osoba – podnikateľ môže podať žiadosť osobne alebo poštou
• Žiadost musí obsahovať všeobecné, ako aj osobitné náležitosti podľa zákona č. 62/2020 Z. z.
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❖ POSKYTNUTIE DOČASNEJ OCHRANY(§ 15)
• Ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti, súd poskytne bezodkladne dočasnú ochranu
• Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je v lehote 15 dní od doručenia prípustná námietka
• Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise a zverejňuje v Obchodnom vestníku
• Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia

❖ VYBRANÉ ÚČINKY POSKYTNUTIA DOČASNEJ OCHRANY (§ 17) 
• Prerušuje sa konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu podanom po 12.3.2020 na majetok 

podnikateľa pod dočasnou ochranou

• Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je povinný počas doby ochrany podať návrh na vyhlásenie 
konkurzu na svoj majetok

• Exekučné konanie začaté po 12.3.2020 voči podnikateľovi s dočasnou ochranou sa prerušuje

• Nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec alebo inú majetkovú hodnotu 
podnikateľa pod dočasnou ochranou

• Voči pohľadávke podnikateľa s dočasnou ochranou nemožno započítať skôr vzniknutú 
pohľadávku spriaznenej osoby

• Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod 
dočasnou ochranou pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej strane vznikol nárok pred dočasnou ochranou
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❖ VYBRANÉ ÚČINKY DOČASNEJ OCHRANY (§ 17)
• Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi s dočasnou ochranou neplynú počas doby ochrany

• Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky uhrádza podnik pod ochranou 
prednostne pred skôr splatnými záväzkami

• Úvery poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so 
zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o 
kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní

❖ ZÁNIK DOČASNEJ OCHRANY (§ 18)
• Dočasná ochrana zaniká: 

A) 1. októbra 2020
B) na žiadosť podnikateľa
C) rozhodnutím súdu

• Žiadosť o ukončení dočasnej ochrany musí byť podaná na formulári Ministerstva 
spravodlivosti SR, ktorý je zverejnený na jeho webovom sídle

• Trvanie dočasnej ochrany môže vláda SR predĺžiť, a to najdlhšie do 31. decembra 2020
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Obsah tohto dokumentu je chránený autorskými právami. Použitie textov a obrázkov, dokonca aj výťahov z nich bez písomného súhlasu agentúry SARIO je porušením ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a je
preto nelegálne. To platí najmä pre ich reprodukciu, prenos alebo použitie v elektronických systémoch. Obsah tejto prezentácie nemôže byť, ani čiastočne, kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo
poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že niektoré z obrázkov v tejto prezentácii môžu podliehať autorským právam tretích osôb.

Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Informácie a materiály poskytované agentúrou SARIO majú výlučne informatívny charakter.
SARIO nenesie zodpovednosť za ich úplnosť alebo presnosť. SARIO neposkytuje stanoviská ani výklady k predmetným opatreniam. Pre bližšie informácie je vhodné obrátiť sa na subjekt zodpovedný za implementáciu alebo
administráciu daného opatrenia.
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