
                                                                                                                                                                                
 

 

LEX COVID - OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ COVID-19

Vážení klienti, 

 

dne 24. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů pod č. 191/2020 
Sb. zveřejněn zákon o některých opatřeních ke 
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na 
osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 
trestných činů a právnické osoby a o změně 
insolvenčního zákona a exekučního řádu, tzv. „lex 
COVID“. Zákon přináší několik opatření ve vztahu ke 
hmotněprávním i procesním lhůtám, insolvencím, 
exekucím či běžné činnosti právnických osob.  

 

 
1) OBLAST JUSTICE 

• Prominutí lhůt 

V případech, u nichž je jinak prominutí lhůty zákonem 
vyloučeno (například při podání dovolání), bude 
možné požádat soud o prominutí zmeškání lhůty 
k provedení úkonu, jestliže ke zmeškání došlo 
z omluvitelného důvodu, spočívajícího v mimořádném 
opatření při epidemii, které účastníkovi znemožňovalo 
nebo podstatně ztěžovalo možnost úkon učinit.  

 

Lhůta pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty 
činí 3 až 15 dní (v závislosti na daném typu řízení) od 
odpadnutí překážky. 

 

V exekučním řízení dojde rovněž k prodloužení lhůty 
pro dobrovolné splnění vymáhané povinnosti, se 
kterým je spojena úhrada nákladů exekuce ve snížené 
výši, a to o 15 dnů od skončení mimořádného 
opatření, které bránilo dřívější úhradě. Nejedná se 
však o paušální prodloužení, neboť bude možné ho 
využít pouze za předpokladu, že dřívější úhrada byla 
znemožněna mimořádným opatřením. 

 

 

 

Prominutí se nevztahuje: 

➢ v exekučním řízení na lhůty pro odvolání proti 

rozhodnutí o příklepu v případě dražby 

nemovitostí a obchodního závodu, pokud již 

přešlo vlastnické právo na vydražitele; 

➢ v insolvenčním řízení na lhůty, bylo-li o věci, které 

se zmeškaný úkon týká, již rozhodnuto, nebo lhůty 

pro odvolání či námitky, nabylo-li již rozhodnutí, 

proti kterému směřují, právní moci. 

 

2)  OBLAST INSOLVENCÍ 

 

• Změna v doručování osobám s právem podat 

opravný prostředek v insolvenčních věcech  

Doručování bude možné provést pouze zveřejněním 
písemnosti online v insolvenčním rejstříku. Zároveň 
by tyto osoby neměly mít ani možnost požádat o 
prominutí zmeškání lhůty. 

 

• Odložení povinnosti dlužníka podat na sebe 

insolvenční návrh 

Povinnost dlužníka k podání insolvečního návrhu je 
odložena do doby po uplynutí 6 měsíců ode dne 
ukončení mimořádného opatření, nejpozději však do 
31. 12. 2020. Odložení je možné pouze za 
předpokladu, že úpadek nastal během mimořádných 
opatření nebo pokud k němu došlo v souvislosti s 
koronavirovou situací.   

 

• Ochrana před věřitelskými insolvenčními 

návrhy 

K věřitelským insolvečnímu návrhům, které byly 
podány do 31. 8. 2020, se nepřihlíží. Věřitel má však 
možnost po tomto dni podat nový insolvenční návrh. 

 

• Institut mimořádného moratoria  

Institut mimořádného moratoria představuje jednu ze 
zásadních změn v oblastí insolvencí. Jedná se o 
zvláštní ochranný režim, který by měl podnikatele 
chránit před rozhodnutím o úpadku a umožnit jim tak 
pokračování provozování podniku. 

 

 

 



 
 

 

 

Dlužník, který je podnikatelem, může do 31. 8. 2020 
podat návrh, avšak pouze za předpokladu splnění 
zákonem stanovených podmínek, mezi které patří 
předložení čestného prohlášení o tom, že: 

 

i. mimořádné moratorium je navrhováno v 

důsledku mimořádných opatření při epidemii; 

ii. ke 12. březnu 2020 nebyl v úpadku, a všechny v 

návrhu obsažené údaje jsou pravdivé, a 

iii. v průběhu dvou měsíců před 12. březnem 2020 

ani poté nevyplatil členům, společníkům nebo 

akcionářům nebo osobám jimi ovládaným nebo je 

ovládajícím nebo členům orgánu mimořádné 

podíly na zisku, ani mezi ně jinak nerozdělil 

vlastní zdroje a ani jim neposkytl jiné mimořádné 

plnění včetně předčasného splácení úvěrů či 

zápůjček, nebo že bylo veškeré takto poskytnuté 

plnění vráceno. 

Pro vyhlášení moratoria není vyžadován souhlas 
věřitelů ani předložení určitých zákonem 
požadovaných písemností je nahrazeno čestným 
prohlášením. Mimořádné moratorium je stanoveno na 
dobu 3 měsíců. Prodloužení o další 3 měsíce je možné 
pouze se souhlasem věřitelů. 

 

Zároveň je dlužníkům umožněno čerpat úlevy, 
podpory a další prostředky poskytované státem, a to 
bez jakéhokoli rizika spočívajícího v existenci rozporu 
se stávajícími pravidly pro nakládání s majetkovou 
podstatou dlužníka.  

 

• Dočasné přerušení reorganizačního plánu 

V insolvenčních řízeních, ve kterých byl k 12. 3. 2020 
pravomocně schválen reorganizační  plán, který nebyl 
dosud zcela splněn, je možné jeho plnění přerušit na 
dobu do 6 měsíců od ukončení mimořádného 
opatření, nejpozději do 31. 12. 2020. Po tuto dobu není 
možné rozhodnout o přeměně reorganizace v 
konkurs.  

 

• Zmírnění podmínek v oddlužení 

Zmírnění podmínek je zavedeno pouze ve vztahu k 
tzv. „starým“ oddlužením, tedy pro oddlužení, která 
byla zahájena před oddlužovací novelou v roce 2019. 

Soudy nemohou zrušit oddlužení v případě, že dlužník 
nebude platit splátkový kalendář v důsledku 
koronavirové situace. 

 

V rámci zmírnění podmínek lze osvobození od dluhů 
přiznat, i pokud by dlužník splatil méně než zákonem 
požadovaných 30% v důsledku koronavirové situace. 
Oproti tomu při změně splátek se nebude požadovat, 
aby dlužník splatil alespoň 50 % věřitelům. 

 

3) OBLAST EXEKUCÍ 

• Povinné zastavení výkonu rozhodnutí 

prodejem movitých a nemovitých věcí 

Provádění exekucí prodejem movitých věcí a 
nemovitostí, ve kterých má povinný místo trvalého 
pobytu, je zastaveno do 30. 6. 2020, ledaže povinný 
písemně oznámí soudu, aby se ve výkonu pokračovalo. 
Zastavení se nevztahuje na výkon rozhodnutí, kterým 
jsou vymáhány pohledávky výživného, pohledávky 
náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na 
zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené 
úmyslnými trestnými činy. 

 

Zároveň dochází k navýšení částky, při níž je možné 
přistoupit k prodeji nemovitosti v případě exekucí, a 
to na částku ve výši na 100.000,- Kč. 

 

• Změna týkající se výkonu rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu u peněžního 

ústavu 

Nepostižitelná částka bude od účinnosti zákona až do 
31. 12. 2020 navýšena, a to na čtyřnásobek životního 
minima. 

 

 
 

 

4) OBLAST PODNIKÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB 

 

• Možnost rozhodování na dálku  

Zákon umožňuje orgánům právnických osob po dobu 
trvání mimořádných opatření rozhodovat mimo 
zasedání (tzv. per rollam) v písemné formě nebo 
s využitám technických prostředků, i v případě, že 
takový způsob jednání zakladatelské dokumenty 
nepřipouští.  

 

• Automatické prodloužení nebo obnovení 

funkčního období členů volených orgánů 

Funkční období členů volených orgánů, které má v 
době trvání mimořádného opatření zaniknout, se 
automaticky  prodlužuje, a to až do uplynutí 3 
měsíců ode dne následujícího po dni skončení 



 
 

 

mimořádného opatření. Automatické prodloužení 
nastane i v případě, že funkční období zanikne v době 
jednoho měsíce ode dne následujícího po dni skončení 
mimořádného opatření. 

 

Člen voleného orgánu má možnost se z takového 
prodloužení vyvázat, pouze však za předpokladu, že 
jeho souhlas bude právnické osobě doručen ještě před 
uplynutím funkčního období.  

 

• Prodloužení lhůt pro schválení účetních 

uzávěrek 

Lhůta pro schválení účetních uzávěrek s.r.o, a.s. a 
družstev, která bývá většinou stanovena do 30. 6., se 
prodlužuje o 3 měsíce ode dne skončení 
mimořádného opatření, nejpozději však do 31. 
prosince 2020. 
 

 
5) USTANOVENÍ O PRODLENÍ 

V případě, že dlužník prokáže, že mu omezení 
plynoucí z mimořádného opatření znemožnilo nebo 
podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, lze 
po dlužníkovi až do 30. 6. 2020 požadovat sankce 
pro případ prodlení pouze do výše stanovené 
právním předpisem upravujícím úroky z prodlení. 
Toto ustanovení se vztahuje na prodlení, které nastalo 
po 12. březnu 2020, avšak neuplatní se na závazky 
vzniklé po nabytí účinnosti Lex Covid. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedený přehled obsahuje pouze základní 
informace týkající se nového zákona. V případě, že 
byste měli zájem získat podrobnosti k jakékoliv 
z uveených oblastí, neváhejte se na nás obrátit.  

 

S přátelským pozdravem 

Mgr. Kateřina Malá, advokát a partner  
email: katerina.mala@urbanhejduk.cz    
mob.: +420 777 622 752 
     
Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář 
Palác Valdek, Jugoslávská 620/29   120 00 Praha 2   
Česká republika 
www.urbanhejduk.cz  
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