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

Prezident republiky podepsal dne 20. 4. 2020 zákon známý pod názvem „Lex Covid“. Tento zákon má řešit
praktické problémy, které vznikají v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 v oblasti soudních řízení, insolvencí
a také upravuje fungování právnických osob. Účelem tohoto newsletteru je představit obsah zákona týkající se
právě fungování právnických osob.

Rozhodování orgánů právnických osob mimo zasedání 
Podstatnou změnou, kterou přináší Lex Covid, je rozšíření úpravy pro rozhodování orgánů právnických osob
mimo zasedání, a to v písemné formě (per rollam) či s využitím technických prostředků. Orgán právnické osoby
může takto rozhodovat nově i v případě, kdy to zakladatelské právní jednání (tj. zejména stanovy či společenská
smlouva) vůbec nepřipouští. Tato možnost se týká orgánů právnických osob obecně, tj. vztahuje se nejen na
valnou hromadu, ale například i na zasedání představenstva či dozorčí rady. 

Lex Covid tak fakticky dočasně (po dobu trvání mimořádného opatření) doplňuje společenské smlouvy a stanovy
tak, že umožnuje flexibilní jednání orgánů právnických osob, pokud tuto možnost doposud neobsahovaly. Velmi
přínosné to bude např. u akciových společností, které nemusí za složitých podmínek pořádat valné hromady
s velkým počtem osob, ale místo toho bude valná hromada rozhodovat formou per rollam. 

Prodloužení funkčního období členů voleného orgánu právnické osoby 
Lex Covid prodlužuje funkční období těm členům volených orgánů, jejichž funkční období by uplynulo v průběhu
trvání mimořádného opatření či do 1 měsíce ode dne následujícího po dni jeho skončení. Funkční období se
v takovém případě prodlouží o 3 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.
Automatickému prodloužení lze zabránit tím, že člen voleného orgánu doručí právnické osobě svůj nesouhlas
před uplynutím funkčního období. 

Lex Covid rovněž stanovuje podmínky obnovení funkce člena voleného orgánu, kterému uplynulo funkční období
v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření a dnem nabytí účinnosti Lex Covid. K obnovení funkce člena
orgánu dojde pouze v případě, kdy s tím tento člen souhlasí a zároveň za něj nebyl povolán jiný člen voleného
orgánu v předmětném mezidobí. Funkce člena orgánu zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po dni
skončení mimořádného opatření. 

Lex Covid umožňuje za stanovených podmínek kooptaci členů orgánu právnické osoby, a to i v případě, kdy tato
možnost není připuštěna v zakladatelském právním jednání. Kooptace představuje způsob, kdy chybějící členy
orgánu zvolí tento orgán sám, a to s platností do doby příštího jednání orgánu, který tyto členy jinak volí. 

Lhůta k projednání řádné účetní závěrky
Lex Covid řeší rovněž i praktický problém, kdy valné hromady většiny společností musí projednat účetní závěrku
do konce června. V této souvislosti Lex Covid prodlužuje lhůtu k projednání řádné účetní závěrky s. r. o., a. s.
a družstva – a to tak, že pokud by tato měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření,
uplyne až 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020. Společnosti tak fakticky
dostávají více času na projednání účetních závěrek. 

Výše uvedené možnosti jsou pochopitelně dočasné a trvají pouze po dobu trvání mimořádných opatření
v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19. 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně otázek týkajících se fungování právnických osob, a to nikoliv pouze po dobu
nouzového stavu, prosím kontaktujte Mgr. Michala Pálinkáse michal.palinkas (at) randalegal.com.
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