
Koronavirus: vliv pandemie 
na smluvní závazky
Výskyt pandemie bude mít zásadní dopady do 
oblasti smluvních závazků. Právo obsahuje řadu 
možných řešení, jak některé tyto následky zmírnit. 

Deloitte Legal v České republice
Tým Deloitte Legal tvoří více než 100 kvalifikovaných právníků, kteří poskytují komplexní 
právní poradenství v celé řadě oblastí, od transakčního poradenství, přes nemovitosti, 
regulatorní záležitosti, zdravotnictví, financování a spornou agendu. Specializované týmy 
Deloitte nyní poskytují speciální poradenství týkající se dopadů epidemie koronaviru 
v oblasti práva, zdravotnictví a léků, daní, imigrace, a dalších.

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/topics/covid-19.html
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 • Realistická analýza obsahu 
vašich smluvních povinností

 • Analýza platebních podmínek 

a jejich souladu s právem

 • Návrh nejvhodnějšího řešení 
vzniklé situace

 • Našich více než 100 právníků 
je připraveno jakkýmkoliv 
způsobem pomoci vašemu 
právnímu oddělení s nastalou 
situací – od převzetí role 

podnikového právníka, přes 
outsorcing právních činností 
po specializované právní 
poradenství

 • Analýza krytí vašich ztrát 
z pojištění

 • Analýza zákonné odpovědnosti 

státu a odpovědnosti třetích 
stran za způsobenou škodu

 • Díky mnohleté zkušenosti 
s vyjednáváním stovek smluv 
dokážeme okamžitě vést 
pragmatická a efektivní jednání 
s vašimi partnery ohledně změny 
smluvních podmínek, a to 
i v zahraničí. 

 • Na obnovení jednání o již 
uzavřené smlouvě máte dle 
obecného práva nárok. Pokud 
vaše protistrana s vámi jednání 

neobnoví, můžete se obrátit na 
soud. Soud může upravit práva 
a povinnosti svým rozhodnutím. 
Pozor, na výzvu k obnovení 
jednání je omezená lhůta. 
Začněte včas!

 • Ekonomické a daňové zázemí 
Deloitte nám dává k dispozici 
dostatek znalostí a argumentů 
k nastavení funkčních vztahů 
reflektující mimořádnou situaci
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Jak můžeme okamžitě pomoci minimalizovat 
dopady pandemie na vaše podnikání
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