
Koronavirus
Právní Checklist

Local Connections. Global Influence.



2

Řešíte v rámci krizového stavu řadu otázek najednou?  
Zde je pro Vás stručný checklist některých témat, na která byste určitě neměli zapomenout:

Smluvní vztahy obecně

• Identifikujte klíčové smlouvy v ohrožených odvětvích a právní řád, kterým se řídí.

• Zkontrolujte, zda tyto smlouvy obsahují tzv. doložky vyšší moci. Pokud ano, zjistěte, 
jaká práva a povinnosti z nich pro Vás vyplývají (např. právo přerušit plnění, neexistence 
prodlení v případě opožděného plnění nebo nemožnost ukončení smlouvy v důsledku 
prodlení).

• Zvažte možnosti, které nabízí právní řád, kterým se smlouva řídí. V rámci českého 
právního řádu vezměte do úvahy zejména tyto: (i) zproštění se smluvní odpovědnosti za 
škodu vzniklou v důsledku vyšší moci, (ii) právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě, 
u které dojde v důsledku pandemie k zvlášť hrubému nepoměru ve vzájemných právech 
a povinnostech (neúměrné zvýšení nákladů/neúměrné snížení hodnoty plnění), a (iii) zánik 
smlouvy či závazku pro nemožnost plnění (pokud nelze plnit ani za ztížených podmínek, s 
vyššími náklady, pomocí jiné osoby nebo po určené době).

• Při uzavírání nových smluv nezapomeňte, že za současné situace pandemie již není 
nepředvídatelnou okolností, a proto se zákonná ustanovení poskytující ochranu před 
vyšší mocí na aktuálně uzavírané smlouvy zpravidla neuplatní.

Ivan Karpják
Advokát
M +420 608 376 811
E ivan.kapjak@squirepb.com

Zaměstnanci

• V případě omezení provozu a nepřítomnosti zaměstnanců určete, o jaký typ omezení 
a důvodu nepřítomnosti zaměstnance se jedná (nemoc, nařízení karantény, zavření 
provozu z důvodu vládního nařízení, pokles odbytu, nedostatek surovin apod.). Podle 
typu omezení stanovte výši náhrady jednotlivým zaměstnancům.

• Informujte odbory a zaměstnance o přijatých opatřeních. Při informování 
nezapomínejte na zásady zpracování osobních údajů (neptejte se zaměstnanců na 
diagnózu ani na konkrétní místo jejich dovolené).

• V případě práce z domova ověřte, jestli zaměstnanecká smlouva dovoluje režim home 
office. Pokud ne, uzavřete se zaměstnancem dohodu. Nezapomeňte, že i při home 
office platí zákoník práce – je vhodné pravidla home office upravit vnitřním předpisem.

• Můžete se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené. Pokud není dohoda možná, 
můžete mu dovolenou nařídit, je potřeba dodržet lhůtu pro oznámení (nejméně 14 dní 
předem).

• Převedení zaměstnance na jinou práci je možné se souhlasem zaměstnance.

Cybersecurity a ochrana Vašich IT systémů

• V neposlední řadě nezapomeňte, že viry v dnešním světě bohužel nejsou pouze 
biologického původu, ale také přicházejí ze světa IT.

• Věnujte proto například pozornost tomu, zda využití wifi připojení ze strany Vašich 
zaměstnanců v rámci home office nepřináší zvýšená rizika pro Vaše podnikání. Dále 
upozorněte své zaměstnance na současnou vlnu nebezpečných emailů, které pod 
záminkou koronaviru vedou na závadný obsah a představují závažné riziko pro Vaše IT 
systémy. Jedné se o technicky i právně komplikovanou oblast a není radno ji v této 
době podcenit.

Petra Věžníková
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E petra.veznikova@squirepb.com
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Banky

• Spolehlivě si ověřte, zda jsou v nadcházejícím období splatné splátky Vašich úvěrů.

• Identifikujte klíčová ustanovení smluv: (i) Events of defaults, jejichž porušení v 
důsledku koronaviru hrozí a současně zvažte hrozící důsledky defaultu; (ii) podmínky 
aktivace poskytnutého zajištění (máte pohledávky na vázaných účtech? Ručíte za 
závazky třetích osob, u nichž existuje riziko neschopnosti plnění?); (iii) lhůty a postupy, 
které musíte ve vztahu k bance dodržet (notifikace); (iv) možnost a podmínky případné 
blokace čerpání úvěru bankou.

• Zvažte alternativní možnosti financování. Vezměte v úvahu: (i) nástroje krátkodobého 
financování (faktoring); (ii) možnost bezúročné půjčky od Českomoravské záruční a 
rozvojové banky; (iii) možnost a podmínky poskytnutí úvěru ze strany managementu 
společnosti.

• Zkuste s bankou vyjednat odložení splátek nebo dočasné snížení jejich výše.

Pojišťovny

• Zjistěte rozsah svého pojištění. Obraťte se na svou pojišťovnu a zjistěte své 
možnosti. Máte uzavřeno pojištění přerušení provozu, životní pojištění nebo pojištění 
odpovědnosti členů orgánů a dalších osob ve vedení právnických osob apod.? Zjistěte 
bližší detaily.

• Identifikujte klíčová ustanovení smluv: (i) odkazy na „úřední zásahy“ a „epidemie/
pandemie“, jejich rozsah a práva a povinnosti z nich pro Vás vyplývající; (ii) definice 
výluk, jejich rozsah a podmínky jejich uplatnění; (iii) lhůty a postupy, které musíte 
ve vztahu k pojišťovně dodržet (notifikace); (iv) informace a dokumenty, které jste 
pojišťovně povinni doložit.

Veronika Vaněčková
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Nájem a vlastnictví nemovitostí

• Pronajímáte si prostory ke své činnosti? Pohlídejte termíny splatnosti a případně 
kontaktujte pronajímatele v souvislosti s odložením plateb. Zkontrolujte, zda Vám 
Vaše nájemní smlouva neumožňuje požadovat slevu z nájemného nebo ukončení 
nájmu. Doporučujeme rovněž prověřit, zda jste nadále schopni plnit své další závazky z 
nájemních smluv, obzvlášť smlouvy o nájmu maloobchodních jednotek často obsahují 
mnoho dalších povinností.

• Jste naopak pronajímatelem? Zajímejte se o platební schopnost svých nájemců. Řešte 
s nimi překonání nynější situace a ujasnění si vzájemných práv a povinností raději 
předem, než následně v soudních sporech. V případě obav o schopnost nebo vůli 
Vašich nájemců platit Vám dlužné částky zahajte jednání s vlastními věřiteli a prověřte 
také, zda můžete omezit vlastní výdaje. Ověřte, zda Vám z nájemních smluv nevyplývají 
specifické povinnosti týkající se provozu celé budovy v krizových situacích. V rámci 
správy objektů je vhodné přijímat vhodná hygienická opatření a kontrolovat jejich 
dodržování, a to v zájmu všech uživatelů objektů.

• Plánujete provádět rekonstrukci či jiné stavební práce? Prověřte, zda budou dodavatelé 
těchto prací schopni tyto práce provést a zda pro Vás není výhodnější tyto práce 
odložit. Důležité je také prověřit, zda případný odklad nebude mít dopad na Vaše jiné 
smluvní vztahy, například s nájemci či pronajímatelem. Pokud existuje obava o plnění 
ze strany dodavatele, zvažte možnosti zajištění závazků dodavatelů, zejména když máte 
platit předem zálohu.

Lenka Nová
Advokátka
M +420 775 869 113
E lenka.nova@squirepb.com
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Soudní a správní řízení

• Ověřte, zda v průběhu následujících dnů nekončí lhůty k podání žalob, anebo k dalším 
procesním úkonům (promlčení nároků, lhůty k odvolání, dovolání apod.). Krizový stav 
automaticky nevede k odkladu či prodloužení soudních či správních lhůt.

• Pokud ano, ověřte, zda lze podat žádost o prodloužení lhůty a v případech, kdy je to 
možné, žádost urychleně podejte. Za současné situace Vám soudy a správní orgány 
s vysokou pravděpodobností vyhoví, a vyhnete se tak nepříjemnostem spojeným s 
případným budoucím vysvětlováním, proč jste lhůtu nedodrželi.

• Pokud prodloužení lhůty procesní předpisy neumožnují, příslušná podání podejte 
datovou schránkou či jiným způsobem spolehlivě zaručujícím zachování lhůt. V případě 
pochybností vyhledejte právní pomoc.

• Ověřte, zda nejsou ve Vašich případech nařízena ústní jednání a pokud ano, požádejte 
včas o jejich odročení na pozdější termín. Přes aktuální krizovou situaci tuto žádost raději 
neodkládejte, abyste se vyhnuli překvapení, že jednání ve věci, která je pro Vás důležitá, 
proběhne a Vy se nestihnete, pro jiné urgentní záležitosti, dostatečně připravit.

Vladimír Polách
Advokát
M +420 775 878 291
E vladimir.polach@squirepb.com
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Zvažte využití kvalifikované právní pomoci. Jsme Vám k dispozici.


