
ZÁKON O MIMORIADNYCH OPATRENIACH
V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25.03.2020 zákon o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len 
„zákon“).

Lehoty

Zákon zavádza novú úpravu, v zmysle ktorej lehoty ustanovené právnymi predpismi v 
súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých 
by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva, neplynú v čase odo dňa účinnosti zákona do 30. 
apríla 2020. Ak tieto lehoty uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti zákona, neskončia sa 
skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona. Takouto úpravou došlo teda k prerušeniu 
plynutia hmotnoprávnych lehôt.

Nová úprava o neplynutí určených lehôt má platiť rovnako aj pre lehoty ustanovené právnym 
predpisom (napr. Civilný sporový poriadok) alebo určené súdom na vykonanie procesného 
úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní. V trestnom konaní to má 
platiť len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, 
poškodeného a zúčastnenú osobu. Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, 
slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, môže súd určiť, že 
úprava o neplynutí lehôt sa nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto 
uzneseniu nemá byť prípustný opravný prostriedok.

Ak teda súd uložil strane sporu akúkoľvek povinnosť, tak lehota na jej splnenie neplynie v čase 
odo dňa účinnosti zákona do 30. apríla 2020.

Súdne pojednávania

V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu majú súdy vykonávať pojednávania, hlavné 
pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu. Súčasne sa navrhuje, aby 
ochrana zdravia bola dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a 
verejného zasadnutia.

Konkurz

Zákon mení aj lehotu na podanie tzv. dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu, a to z aktuálnej 
30-dňovej lehoty na 60 dní. Táto predĺžená lehota sa však aplikuje len na predĺženia, ktoré
nastali v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.

Korešpondenčné hlasovanie

Zákon taktiež rozširuje aplikáciu korešpondenčného hlasovania (tzv. hlasovanie per rollam). V 
čase akejkoľvek mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, vyhlásených podľa platných 
zákonov, budú môcť kolektívne orgány všetkých právnických osôb založených podľa predpisov 
občianskeho alebo obchodného práva využívať túto formu hlasovania, a to aj v prípade, keď to 
nevyplýva z ich stanov. Umožňuje sa tiež účasť členov kolektívnych orgánov na hlasovaní aj 
prostredníctvom elektronických prostriedkov (napr. videokonferencia). Uvedená úprava bude 
prakticky využívaná najčastejšie pri hlasovaní valných zhromaždení obchodných spoločností či 
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členských schôdzí družstiev alebo iných právnických osôb. Zákon priamo hovorí, že na 
korešpondenčné hlasovanie (hlasovanie per rollam) je nutné primerane aplikovať ustanovenia § 
190a až § 190d Obchodného zákonníka, ktoré upravujú korešpondenčné hlasovanie pri akciovej 
spoločnosti.

Záložné právo

Odo dňa účinnosti zákona do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť ani k výkonu záložného práva. 
Úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti zákona do 30. apríla 2020 
sa budú považovať za neúčinné.

Výkon dražieb

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase odo dňa účinnosti zákona do 30. apríla 2020 
povinní upustiť od vykonania dražby. Dražba vykonaná v čase odo dňa účinnosti zákona do 30. 
apríla 2020 sa bude považovať za neplatnú.

Sprístupnenie údajov o elektronickej komunikácii

Zákon zároveň mení aj zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a umožňuje 
sprístupnenie špecifických údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, Úradu 
verejného zdravotníctva SR, no len v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v 
zdravotníctve. Tieto údaje budú sprístupnené Úradu verejného zdravotníctva SR na účel ich 
zberu, spracovávania a uchovávania v rozsahu potrebnom na identifikáciu fyzických osôb v 
záujme ochrany života a zdravia, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo 
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Ide teda o opatrenie priamo súvisiace s 
ochorením COVID-19.

Vyššie spomenuté údaje bude môcť Úrad verejného zdravotníctva SR zbierať, spracúvať a 
uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, najdlhšie však do 31. 
decembra 2020.

Verejné obstarávanie

Zákonom sa mení aj znenie § 11 ods. 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a 
rozširuje tak výnimku, kedy môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Podmienku zápisu v 
Registri partnerov verejného sektora tak nebude nutné dodržať ani pri zmluvách, rámcových 
dohodách a koncesných zmluvách uzatváraných na účely zabezpečovania ochrany života a 
zdravia v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, ak budú splnené ďalšie požiadavky 
uvedené v § 11 ods. 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
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Aj napriek dôkladnému zostaveniu tohto materiálu 
nemôže spoločnosť bpv Braun Partners s.r.o., o.z., jej 
partneri, spolupracovníci či spolupracujúci advokáti a 
daňoví poradcovia zaručiť presnosť a úplnosť informácií 
tu obsiahnutých a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za 
jednanie alebo zdržanie sa konania na základe informácií 
obsiahnutých v tomto materiálu.

bpv Braun Partners s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava
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Tento materiál slúži len ako všeobecná informácia 
o aktuálnych témach, nejedná sa o poradenstvo.
Nezohľadňujú sa v ňom žiadne zvláštne okolnosti,
finančná situácia alebo zvláštne požiadavky adresátov.
Jeho adresáti by si preto mali vždy vyžiadať príslušné
profesionálne služby k uvedeným informáciám.

Účinnosť zákona

Časť vyššie uvedených opatrení je koncipovaná ako opatrenia dočasného charakteru, a to s 
termínom do 30. apríla 2020. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona však nie je vylúčené 
ďalšie predĺženie tohto termínu.

Ak prezidentka Slovenskej republiky zákon podpíše, účinnosť nadobudne už dňom vyhlásenia 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
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