
Jaké změny v procesněprávních otázkách a provádění výkonu rozhodnutí a
exekucí přináší Lex Covid?
 

Tento nov ý  zákon za stanov ený ch podmínek umožňuje prominutí zmeškání procesní lhůty , a to
i v  případech, v e který ch by  to jinak ze zákona neby lo možné. Lex Cov id dále stanov uje, že až na
v ý jimky  do 30. 6. 2020 soud neprov ede v ý kon rozhodnutí a exekuci prodejem mov itý ch v ěci
a prodejem nemov itostí, v e který ch má pov inný  uv eden trv alý  poby t.

Jak jsme již informov ali, prezident republiky  podepsal dne 20. 4. 2020 zákon známý  pod názv em „Lex
Cov id“, který  má řešit praktické problémy , které v znikají v  souv islosti s pandemií nemoci Cov id-1 9
v  oblasti soudních řízení, insolv encí a také uprav uje fungov ání práv nický ch osob. Účelem tohoto
newsletteru je představ it obsah zákona Lex Cov id tý kající se procesněpráv ních otázek a prov ádění
v ý konu rozhodnutí a exekuce. 

Prominutí zmeškání procesních lhůt 

V důsledku přijetí mimořádný ch opatření soudy  utlumily  sv oji činnost a zejména v ý razně omezily
přístup v eřejnosti do budov y  soudu, což v edlo mimo jiné k omezení nahlížení do soudních spisů. Tím
by lo ale některý m účastníkům řízení znemožněno nebo podstatně ztíženo prov edení nezby tný ch
procesních úkonů v e stanov ený ch lhůtách, např. v y jádření k žalobě. Vzniklá situace se dala
v  některý ch případech řešit podáním žádosti o prodloužení lhůty  k učinění úkonu, soudy  ale nestíhaly
ty to žádosti v  přiměřené době v y řizov at. 

Lex Cov id proto umožňuje prominutí zmeškání lhůty  za stanov ený ch podmínek, a to i v  případech, v e
který ch by  to jinak ze zákona neby lo možné. Podmínkou pro prominutí zmeškání lhůty  je podání
žádosti/náv rhu dotčeného účastníka v e stanov ené lhůtě, ke které musí bý t připojen zmeškaný  úkon. 

Lhůta k podání žádosti započne běžet od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření proti epidemii, ze
kterého v y plý v alo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu. Lhůta neskončí dřív e
než určitý  počet dní od skončení nouzov ého stav u. Jednotliv é lhůty , v e který ch je možno podat náv rh
nebo žádost o prominutí zmeškání lhůty , se v  různý ch oblastech procesního práv a liší. 

V civilním soudnictví je nutné podat náv rh na prominutí do 1 5 dní od skončení nebo zrušení
mimořádný ch opatření. Pokud účastník zmeškal lhůtu k v y jádření k žalobě, v  důsledku čehož by l
v y dán rozsudek pro uznání, soud na základě náv rhu dotčeného účastníka rozhodne o prominutí
zmeškání lhůty  k v y jádření a o zrušení rozsudku pro uznání. 

Ve správním soudnictví je třeba podat žádost o prominutí zmeškání lhůty  k prov edení úkonu do 1 4
dní od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, jež omezov alo nebo podstatně ztěžov alo učinění
zmeškaného úkonu. 

V řízení o výkon rozhodnutí lze žádost o prominutí lhůty  podat do 7  dní od ukončení nebo zrušení
mimořádného opatření. Prominout v šak nelze zmeškání lhůty  k podání odv olání proti rozhodnutí,
který m přešlo na v y dražitele v lastnické práv o k dané v ěci (příkladem může bý t v ý kon rozhodnutí
prodejem nemov itý ch v ěcí, postižení obchodního záv odu formou jeho prodeje). 

Nov ě lze za této mimořádné situace podat náv rh na zastav ení v ý konu rozhodnutí i poté, co by l v ý kon
rozhodnutí již prov eden, pokud k tomu došlo během účinnosti mimořádný ch opatření a účastník
nemohl náv rh z dův odu mimořádný ch opatření podat dřív e, než by l v ý kon prov eden. Účastník může
podat náv rh na zastav ení v ý konu rozhodnutí, pokud by l nařízen na základě nev y konatelného
rozhodnutí, rozhodnutí k v ý konu by lo zrušeno nebo se stalo neúčinný m, nebo pokud by l v ý kon
rozhodnutí nepřípustný , protože je dán jiný  dův od, pro který  rozhodnutí nelze v y konat. 

Obdobné platí také pro exekuční řízení. Pokud nav íc pov inný  v  exekučním řízení kv ůli mimořádný m
opatřením zmeškal lhůtu ke splnění v y máhané pov innosti, může požádat o prominutí jejího zmeškání.
Pov inný  v šak musí uhradit v y máhaný  nárok a zálohu na snížené náklady  exekuce do 1 5 dní od
ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, což pro něj bude v e v ý sledku znamenat nižší náklady
exekuce. 
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V insolvenčním řízení může osoba, která v  důsledku mimořádný ch opatření zmeškala lhůtu
stanov enou k prov edení úkonů v  tomto ty pu řízení, do 7  dní od ukončení nebo zrušení mimořádného
opatření podat žádost o prominutí zmeškání lhůty , ke které musí připojit zmeškaný  úkon. Toto v šak
neplatí, pokud by lo již o dané v ěci rozhodnuto, nebo pokud již naby lo práv ní moci rozhodnutí, proti
kterému účastník zmeškal podání námitek a ty to by  chtěl nov ě podat. 

V řízení před Ústavním soudem nelze náv rh odmítnout jen proto, že by l podán po uply nutí
stanov ené lhůty , pokud jej nav rhov atel podal opožděně v  důsledku omezení ply noucích z mimořádný ch
opatření proti epidemii. Náv rh je ale nutné podat nejpozději do 1 5 dnů od ukončení nebo zrušení daného
mimořádného opatření. Tato lhůta v šak neskončí dřív e než 1 5 dnů od ukončení nebo zrušení nouzov ého
stav u. 

Pokud osoba v trestním řízení v  důsledku omezení ply noucích z mimořádný ch opatření proti
epidemii zmeškala lhůtu k prov edení úkonu, může požádat o její nav rácení. Tímto způsobem lze
nav rátit i lhůtu k podání dov olání. O nav rácení lhůty  je nutné požádat do 3  dnů od ukončení nebo
zrušení předmětného mimořádného opatření, tato lhůta v šak neskončí dřív e než 3  dny  po ukončení
nebo zrušení nouzov ého stav u. K žádosti o nav rácení lhůty  je nutné připojit i předmětný  úkon, pokud
dosud neby l učiněn. 

Lex Cov id uprav uje také prominutí zmeškání lhůty  v  řízení o uspokojení majetkového nároku
podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložený ch
v  trestním řízení a také prominutí zmeškání lhůty  v  řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle
zákona o obětech – v  obou případech může opráv něná osoba podat žádost o prominutí do 1 5 dní od
ukončení nebo zrušení mimořádný ch opatření proti epidemii. Spolu s žádostí je potřeba učinit i podání,
k němuž se promeškaná lhůta v ázala. 

Vy hov ující rozhodnutí soudu o prominutí zmeškání lhůty , mimo rozhodnutí Ústav ního soudu, nemusejí
bý t odův odněna. 

Výkon rozhodnutí a exekuční řízení 

Lex Cov id dále stanov il, že do 30. 6. 2020 soud neprov ede v ý kon rozhodnutí a exekuci prodejem
mov itý ch v ěci a prodejem nemov itostí, v e který ch má pov inný  umístěn trv alý  poby t. Toto neplatí,
pokud pov inný  písemně oznámí soudu, že má soud v e v ý konu rozhodnutí nebo v e v ý konu exekuce v ý še
uv edený m způsobem pokračov at, nebo pokud je předmětem řízení v y máhání pohledáv ky  na
v ý živ ném, pohledáv ky  náhrady  újmy  způsobené ublížením na zdrav í nebo náhrady  újmy  způsobené
úmy slný mi trestný mi činy . 

V případě jaký chkoli dotazů ohledně otázek tý kajících se procesního práv a, a to nejen v  souv islosti
s nouzov ý m stav em, prosím kontaktujte Mgr. Ladislav a Peterku ladislav .peterka (at) randalegal.com

 

N ewsletter společnosti  ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s.r.o. informu je obecně o vybraných  legislativních

změnách, ju dikatu ře a právních  problémech. Informace předkládané v  newsletteru  mají  pou ze informativní  povahu

a nepředstavu jí  ú plný přehled změn v legislativě, ju dikatu ře či  právní  praxi . Do newsletteru  jsou  zařazovány informace,

které naše advokátní  kancelář vybírá dle vlastního u vážení  s ohledem na zajímavost či  praktickou  vyu žitelnost informací

pro adresáty  newsletteru . A pl ikovatelnost v  newsletteru  pu bl ikovaných  informací  na speci fické případy je závislá na

konkrétních  okolnostech . Tento newsletter nepředstavu je právní  radu  a ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s. r. o.

neodpovídá za apl ikaci  závěrů  či  sku tečností  u vedených  v  newsletteru  na jakýkol i  právní  případ.
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