
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
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Vážený klient,  

 

Vláda Slovenskej republiky dňa 14.04.2020 schválila uznesenie č. 223/2020 Návrh zákona, ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. 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.  

 

 Vládny návrh zákona nebol zatiaľ schválený v NRSR, a teda jeho znenie sa môže ešte meniť. 

 

Cieľom návrhu zákona je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na poskytnutie dočasnej 

ochrany pre podnikateľov. Tieto opatrenia spočívajú najmä v: 

  

• ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz  

• prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa 

• suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz 

• prerušení niektorých exekúcií 

• poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva 

• upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod 

dočasnou ochranou 

• upravení pravidiel možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod 

dočasnou ochranou a pravidiel možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením 

• podpore financovania počas dočasnej ochrany 

 

O poskytnutie dočasnej ochrany môže požiadať podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na 

území Slovenskej republiky, ak jeho oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. 

marcu 2020 nebol v úpadku, pričom podnikateľ je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený.  

Návrh zákona obsahuje aj negatívne vymedzenie subjektov, na ktorých sa dočasná ochrana nevzťahuje, 

pričom patria sem predovšetkým podnikateľské subjekty ako: banky, inštitúcie elektronických peňazí, 

poisťovne, zaisťovne, zdravotné poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, 

burza cenných papierov a podobne. 

  

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla právnickej osoby v čase podania 

žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany. V prípade, že žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany je 

podaná na súd, ktorý nie je príslušný, na žiadosť sa neprihliada. Návrh zákona vymedzuje miestnu 

príslušnosť súdov na poskytnutie dočasnej ochrany nasledovne: 

 

• Okresný súd Trnava – pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v 

Bratislave  

• Okresný súd Žilina – pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne  

• Okresný súd Banská Bystrica – pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod 

Krajského súdu v Nitre 

• Okresný súd Prešov – pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v 

Košiciach  

 

Návrh zákona ďalej upravuje spôsob podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany, zastúpenie pri 

podaní žiadosti, ak aj všeobecné a osobitné obsahové náležitosti žiadosti.  

 

Ak žiadateľom je právnická osoba, žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej 

schránky súdu, pričom žiadosť musí byť autorizovaná. V prípade žiadateľa - fyzickej osoby, žiadosť 

môže byť podaná aj osobne alebo poštou. Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa, ktorý je fyzickou 



 
 

osobou sa nevyžaduje; k takejto žiadosti sa musí pripojiť kópia platného občianskeho preukazu alebo 

obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu, inak sa na žiadosť neprihliada.  

 

Medzi všeobecné obsahové náležitosti žiadosti patria najmä: označenie súdu, meno, priezvisko, miesto 

podnikania a identifikačné číslo organizácie (v prípade fyzickej osoby) alebo názov alebo obchodné 

meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie (v prípade právnickej osoby), označenie emailovej adresy 

žiadateľa, vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé, vyhlásenie že sa žiada o 

poskytnutie dočasnej ochrany podľa tohto zákona, dátum a podpis.  

 

Medzi osobitné obsahové náležitosti žiadosti môžeme zaradiť najmä: vyhlásenie, že žiadateľ je 

oprávnený podať žiadosť, vyhlásenie, že žiadateľ k 12. marcu 2020 nebol v úpadku, vyhlásenie 

žiadateľa, že v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto 

úkonov odstránil, vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti nie sú u žiadateľa dôvody na jeho 

zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie, 

vyhlásenie žiadateľa, že v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov 

šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho 

finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil a vyhlásenie žiadateľa, že vedie riadne účtovníctvo. 

 

Okrem vyššie uvedených, návrh zákona tiež upravuje podmienky poskytnutia dočasnej ochrany, 

účinky poskytnutia dočasnej ochrany, odmietnutie dočasnej ochrany ako aj zánik dočasnej ochrany a 

rozhodovanie o zrušení dočasnej ochrany. 

 

V prípade, že podaná žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti, t. j. všeobecné ako aj osobitné 

náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o 

poskytnutí dočasnej ochrany. Informáciu o tom, že podnikateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, 

spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku, pričom  

dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto informácie 

v Obchodnom vestníku. 

 

V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že ak sa na žiadosť neprihliada alebo žiadateľ nespĺňa 

náležitosti podľa návrhu zákona, vyšší súdny úradník bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí 

žiadosti. Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je prípustná námietka  a to je v lehote 15 dní od jeho 

doručenia. O námietke rozhodne bezodkladne sudca. Námietka musí byť podaná prostredníctvom na 

to určeného formulára.  

 

V zmysle návrhu zákona, poskytnutá dočasná ochrana má za následok najmä to, že:  

• konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou 

ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje; tento účinok sa uplatňuje rovnako na 

návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany; 

• podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať 

návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; to platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné 

podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene; 

• exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre 

uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany 

prerušuje; 

• voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva 

vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku; 

• proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej 

ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou 

ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa 

predpisu o konkurznom konaní; 



 
 

• druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou 

ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane 

vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany. Prípadné vypovedanie zmluvy alebo 

odstúpenie od zmluvy je neúčinné; 

• podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho 

spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo 

najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami 

alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje. Táto povinnosť 

platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho 

orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou; 

• lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na 

uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany 

neplynú; 

• záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po 

poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania 

oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami; 

• úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, 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 o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich 

zabezpečenie v konkurze sa neprihliada. 

 

Pokiaľ ide o zánik poskytnutej dočasnej ochrany, dočasná ochrana môže zaniknúť rôznymi spôsobmi, 

medzi ktoré patria: 

 

• uplynutie času – dočasná ochrana skončí 1. októbra 2020. Trvanie dočasnej ochrany pred jej 

zánikom môže vláda Slovenskej republiky predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020. 

• žiadosť podnikateľa - dočasná ochrana tiež zaniká žiadosťou podnikateľa o jej ukončenie. 

• rozhodnutie súdu o zrušení dočasnej ochrany – súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej 

ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o 

zrušení dočasnej ochrany, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej 

poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce 

z dočasnej ochrany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky informácie nájdete na aj na webovej stránke našej kancelárie www.prosman-pavlovic.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


