
Změny ve fungování orgánů právnických osob v důsledku přijetí tzv. Lex Covid
 

Prezident republiky  podepsal dne 20. 4. 2020 zákon známý  pod názv em „Lex Covid“. Tento zákon 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 tý kající se práv ě fungov ání práv nický ch osob.

Rozhodování orgánů právnických osob mimo zasedání 
Podstatnou změnou, kterou přináší Lex Cov id, je rozšíření úprav y  pro rozhodov ání orgánů práv nický ch
osob mimo zasedání, a to v  písemné formě (per rollam) či s v y užitím technický ch prostředků. Orgán
práv nické osoby  může takto rozhodov at nov ě i v  případě, kdy  to zakladatelské práv ní jednání (tj.
zejména stanov y  či společenská smlouv a) v ůbec nepřipouští. Tato možnost se tý ká orgánů práv nický ch
osob obecně, tj. v ztahuje se nejen na v alnou hromadu, ale například i na zasedání představ enstv a či
dozorčí rady . 

Lex Cov id tak fakticky  dočasně (po dobu trv ání mimořádného opatření) doplňuje společenské smlouv y
a stanov y  tak, že umožnuje flexibilní jednání orgánů práv nický ch osob, pokud tuto možnost doposud
neobsahov aly . Velmi přínosné to bude např. u akciov ý ch společností, které nemusí za složitý ch
podmínek pořádat v alné hromady  s v elký m počtem osob, ale místo toho bude v alná hromada
rozhodov at formou per rollam. 

Prodloužení funkčního období členů voleného orgánu právnické osoby 
Lex Cov id prodlužuje funkční období těm členům v olený ch orgánů, jejichž funkční období by  uply nulo
v  průběhu trv ání mimořádného opatření či do 1  měsíce ode dne následujícího po dni jeho skončení.
Funkční období se v  takov ém případě prodlouží o 3  měsíce ode dne následujícího po dni skončení
mimořádného opatření. Automatickému prodloužení lze zabránit tím, že člen v oleného orgánu doručí
práv nické osobě sv ůj nesouhlas před uply nutím funkčního období. 

Lex Cov id rov něž stanov uje podmínky  obnov ení funkce člena v oleného orgánu, kterému uply nulo
funkční období v  době mezi dnem přijetí mimořádného opatření a dnem naby tí účinnosti Lex Cov id.
K obnov ení funkce člena orgánu dojde pouze v  případě, kdy  s tím tento člen souhlasí a zárov eň za něj
neby l pov olán jiný  člen v oleného orgánu v  předmětném mezidobí. Funkce člena orgánu zanikne
uply nutím 3  měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. 

Lex Cov id umožňuje za stanov ený ch podmínek kooptaci členů orgánu práv nické osoby , a to i v  případě,
kdy  tato možnost není připuštěna v  zakladatelském práv ním jednání. Kooptace představ uje způsob, kdy
chy bějící členy  orgánu zv olí tento orgán sám, a to s platností do doby  příštího jednání orgánu, který
ty to členy  jinak v olí. 

Lhůta k projednání řádné účetní závěrky
Lex Cov id řeší rov něž i praktický  problém, kdy  v alné hromady  v ětšiny  společností musí projednat
účetní záv ěrku do konce červ na. V této souv islosti Lex Cov id prodlužuje lhůtu k projednání řádné účetní
záv ěrky  s. r. o., a. s. a družstv a – a to tak, že pokud by  tato měla uply nout dřív e než 3  měsíce po
skončení mimořádného opatření, uply ne až 3  měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději v šak 31 .
prosince 2020. Společnosti tak fakticky  dostáv ají v íce času na projednání účetních záv ěrek. 

Vý še uv edené možnosti jsou pochopitelně dočasné a trv ají pouze po dobu trv ání mimořádný ch opatření
v  souv islosti s epidemií nemoci Cov id-1 9. 

V případě jaký chkoli dotazů ohledně otázek tý kajících se fungov ání práv nický ch osob, a to nikoliv  pouze
po dobu nouzov ého stav u, prosím kontaktujte Mgr. Michala Pálinkáse michal.palinkas (at)
randalegal.com.

 

https://www.randalegal.com/
mailto:michal.palinkas@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.

 


