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Lex Covid přináší dočasné změny do
korporátního práva
Jedním z mnoha opatření proti pandemii COVID-19 je i zákon pracovně
označovaný jako Lex Covid, který přináší dočasné změny i do oblasti
korporátního práva. Zákon byl 24. dubna 2020 vyhlášen ve Sbírce
zákonů1, je tedy již platný a účinný. Hlavní změny, které v korporátním
právu přináší, uvádí následující text.

Rozhodování orgánů právnické osoby mimo
zasedání
Lex Covid umožňuje v době trvání mimořádných opatření orgánům právnické osoby
(tedy například i valné hromadě nebo představenstvu) rozhodovat mimo zasedání
v písemné formě nebo s využitím technických prostředků tehdy, nepřipouští-li to
zakladatelské právní jednání, což obecně vyžadováno je. Cílem tohoto opatření je
zejména reagovat na stále ještě aktuální omezení pohybu.
Je však nutné podotknout, že v případě, kdy zakladatelské právní jednání tento
způsob rozhodování již umožňuje, nemění se nic na tom, že je nutné dodržet
v zakladatelském právním jednání uvedené podmínky. Zákon zároveň umožňuje,
aby další podmínky, na které nemyslí ani zákon ani zakladatelské právní jednání,
byly upraveny v případě valných hromad statutárním orgánem, jinak přímo daným
orgánem.

Prodloužení funkčního období
Lex Covid dále řeší situaci, kdy členu orgánu (například jednateli, členu
představenstva nebo dozorčí rady) uplyne v průběhu trvání mimořádných opatření
funkční období a jejich funkce zaniká. Lex Covid totiž automaticky funkční období
prodlužuje, a to zásadně o tři měsíce od skončení mimořádných opatření. Pokud
by i přesto člen voleného orgánu měl zájem, aby jeho funkce zanikla v řádném
termínu, je povinen doručit svůj nesouhlas právnické osobě před uplynutím jeho
řádného funkčního období. Za stanovených podmínek Lex Covid počítá i
s možností obnovy těch mandátů, které zanikly ještě před účinností zákona.
Lex Covid dále umožňuje volbu náhradníků členů voleného orgánu (kooptaci) i
tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání.
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Zákon č. 191/2020 Sb., 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 občanského soudního řádu
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Prodloužení lhůt pro schválení účetních
závěrek
Pokud by zákonná lhůta pro schválení účetní závěrky společnosti s ručením
omezeným, akciové společnosti a družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po
skončení mimořádných opatření, tak se automaticky prodlužuje o tři měsíce ode
dne skončení mimořádného opatření při epidemii. Nejzazší termín je však stanoven
do 31. prosince 2020.
Uvedené změny jsou omezeny na aktuální pandemii COVID-19.
Doporučujeme prověřit, zda a jak zakladatelská právní jednání Vaší společnosti
upravují podmínky rozhodování orgánů v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků, jejichž praktičnost aktuální situace dokládá.
Neumožňuje-li Vaše zakladatelské právní jednání rozhodování orgánů uvedeným
způsobem, a budete-li mít zájem tyto způsoby využívat i po skončení mimořádných
opatření, doporučujeme odpovídajícím způsobem revidovat a doplnit Vaše
zakladatelské právní jednání.
Pokud se Vás některá oblast dotýká a měli byste konkrétní dotazy, jsme Vám rádi
k dispozici.
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