Obsah legislativního balíčku ministryně Benešové
schváleného vládou ČR 31. 3. 2020

Navržené změny s významnějším dopadem na podnikatelské prostředí:
Zmeškání procesních lhůt v řízeních:
1. zmeškané lhůty budou soudy moci prominout zpravidla i v případech, kdy to jinak
(mimo nouzový stav) nelze. Přitom žádat o prominutí zmeškání lhůty bude nutno
nejpozději po skončení mimořádného opatření (MO) a s žádostí bude nutno spojit
samotný úkon (např. podat samo odvolání), a to
1.1. u občanského řízení (např. podnikatelské žaloby) – do dnů 15 po skončení MO
1.2. u správního řízení (pokuty) – do 2 týdnů po skončení MO
1.3. u insolvenčního řízení, řízení o výkonu rozhodnutí a u exekuce – do 7 dnů
Další změny v exekucích (důležité z pohledu dlužníka i věřitele):
Exekutor sám od sebe zastaví exekuci, pokud za poslední 3 roky nedošlo k vymožení
uspokojení kryjícího alespoň náklady exekuce a ani nebyl zjištěn exekuovatelný
majetek postačující ke krytí nákladů exekuce.
Další novinky v insolvenčním zákoně:
1. Zavedení „mimořádného moratoria“ – lze jej před zahájením insolvenčního řízení
(případně po návrhu na zahájení jinou osobou) navrhnout soudu do 31. 8. 2020,
přičemž dlužník-podnikatel usilující o ochranu prostřednictvím moratoria nesmí být
ke 12. 3. 2020 v úpadku
1.1. účinky mimořádného moratoria jsou obdobné jako u insolvenčního návrhu, avšak
dlužník může čerpat veřejnou podporu na zmírnění dopadů epidemie
1.2. závazky související se zachováním provozu vzniklé po vyhlášení MO mohou být
hrazeny přednostně a s dlužníkem nelze ukončit dodavatelské smlouvy, pokud
hradí alespoň tyto závazky
1.3. staví se lhůty (nebo nezačínají běžet)
2. na dobu do 6 měsíců po ukončení MO, nejdéle však do 31. 12. 2020 se pozastavuje
povinnost podat insolvenční návrh sám na sebe; netýká se úpadků, které nastaly
již před MO nebo pokud úpadek nemá souvislost s MO
3. k novým insolvenčním návrhům (od účinnosti navrhovaného zákona) podaným
věřiteli se do 31. 8. 2020 nebude přihlížet; po 31. 8. 2020 věřitelé budou muset podat
případný nový návrh
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4. Reorganizace
4.1. Plnění pravomocných (k datu 12. 3. 2019), doposud však nesplněných
reorganizačních plánů bude možno se souhlasem soudu přerušit na dobu trvání
MO, nejdéle však do 31. 12. 2020
4.2. po dobu tohoto přerušení nelze rozhodnout o přeměně reorganizace v konkurz
4.3. jiné závazky (mimo reorganizační plán) nicméně musí dlužník plnit i nadále
5. Oddlužení
5.1. insolvenční soud by mohl prominout doposud neuspokojené pohledávky za
dlužníkem i pod 30 % dluhů, resp. 50 % dluhů, resp. pod hodnotu, na které se
dlužník s věřiteli dohodl
5.2. dlužník ovšem musí prokázat, že na určenou hodnotu plnění nedosáhl v důsledku
okolností, které sám nezavinil
5.3. vychází se přitom ze zákonné domněnky, že dlužník nezavinil okolnosti, ke
kterým došlo v důsledku omezení plynoucího z MO při epidemii
Změny týkající se obecně právnických osob:
1. Rozhodování
1.1. po dobu mimořádných opatření může statutární orgán rozhodovat mimo
zasedání a s využitím technických prostředků, i když to zakladatelský dokument
nepřipouští
1.2. pokud nejsou podmínky takového rozhodování specifikovány v zakladatelském
dokumentu (např. stanovách), určí je statutární orgán pro nejvyšší orgán a jiné
orgány si je určí samy
1.3. podmínky musí být hlasujícím známy v dostatečném předstihu před hlasováním
2. Členství ve voleném (jmenovaném) orgánu
2.1. uplyne-li v době mimořádných opatření a do 1 měsíce po jejich skončení funkční
doba volenému (jmenovanému) členu orgánu, prodlužuje se automaticky jeho
funkční období o 3 měsíce po skončení MO; to neplatí, pokud takový člen doručí
právnické osobě svůj nesouhlas s takovým prodloužením
2.2. pokud funkční doba člena již uplynula v době mezi MO a účinností navrhovaného
zákona a nebyl za něj zvolena jiná osoba, obnoví se jeho funkce dnem doručení
(právnické osobě) jeho souhlasu s obnovením členství a výkon funkce skončí 3
měsíce po skončení MO
2.3. neklesne-li počet členů orgánu pod polovinu, může takový orgán jmenovat své
náhradní členy, i když to zakladatelský dokument (např. stanovy) nepřipouští
(souhlasit s doplněním orgánu musí všichni jeho stávající členové, neurčuje-li
zakladatelský dokument jinak)
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3. Povinnost projednat účetní závěrku
Obecně platí, že za rok 2019 je třeba závěrku projednat příslušným orgánem právnické
osoby zpravidla do 30. 6. 2020, navrhováno je projednání do 3 měsíců po skončení
MO, nejpozději však do 31. 12. 2020.

Zpracováno dne 1. dubna 2020 v 18:00 hod.
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