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DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV
Dočasná ochrana podnikateľov je právny inštitút zavedený do právneho poriadku Slovenskej
republiky novelou č. 92/2020 Z.z., ktorou sa mení a 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 účinný odo dňa 12.05.2020.
Dočasná ochrana podnikateľov vytvára možnosť poskytnutia ochrany podnikateľom, ktorí majú sídlo
alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú negatívne zasiahnutí ekonomickými dopadmi
šírenia nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Dočasná ochrana podnikateľov spočíva predovšetkým v
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ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz (ust. § 11 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.);
možnosť odkladu povinnosti podania dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu (ust. § 11
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.);
prerušenie exekúcií začatých po 12. marci 2020 vo vzťahu k záväzkom vyplývajúcim
z podnikateľskej činnosti;
nemožnosti začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú
majetkovú hodnotu patriacu k podniku;
zákaze započítania spriaznených pohľadávok;
zákaze ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12.
marca do 12. mája 2020 súvisiaceho so šírením nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
a neohrozujúceho zmluvného partnera;
predĺženie lehôt odporovateľnosti právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi
pod dočasnou ochranou;
možnosti prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku;
podpore financovania čerstvým kapitálom;
(viď. ust. § 17 zák. č. 62/2020 Z.z. v znení zák. č. 92/2020 Z.z.).

Dočasná ochrana podnikateľov sa podáva na formulári vytvorenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky na príslušný zo štyroch (4) súdov určených pre celé územie Slovenskej republiky,
pričom aktuálna právna úprava vyžaduje doručenie návrhu na miestne príslušný súd.
Ochrana podnikateľov sa poskytuje na základe potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany, ktoré sa
zverejňuje v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, pričom je účinná odo dňa nasledujúceho po
zverejnení potvrdenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Dočasná ochrana podnikateľov je v prípade jej poskytnutia účinná do 01.10.2020, pričom toto
obdobie môže byť nariadením Vlády Slovenskej republiky predĺžené o ďalšie tri (3) mesiace.
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