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Mimořádnými opatřeními se dle navrhovaného znění Zákona o zmírnění dopadů 

epidemie rozumí:

i. opatření přijatá Vládou České republiky v době Nouzového stavu;

ii. mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná v roce 2020 k ochraně 

obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku rozšíření Koronaviru;

iii. mimořádná opatření vydaná v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí k zamezení 

dalšího šíření Koronaviru,

(dále jen „Mimořádná opatření“ a jednotlivě „Mimořádné opatření“).

Navrhovaná úprava tedy neobsahuje změny obecného charakteru a úlevy 

poskytované jejím adresátům směřují pouze na zmírnění situací vyvolaných Epidemií a 

po dobu trvání jejích následků.

Níže uvádíme přehled vybraných právních oblastí, kterých se Zákon o zmírnění 

dopadů epidemie dotýká společně se shrnutím příslušných bodů.

V reakci na ekonomické dopady současné krize vyvolané vyhlášením vládních 

opatření souvisejících s epidemií COVID-19 byl ze strany Ministerstva spravedlnosti 

připraven návrh zákona 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 (dále jen „Zákon o zmírnění dopadů epidemie“). 

Zákon o zmírnění dopadů epidemie obsahuje řadu významných změn zejména v 

oblasti práva procesního, insolvenčního a práva obchodních korporací, jejichž cílem je 

reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii 

(dále jen „Epidemie“) koronaviru COVID-19 (dále „Koronavirus“). 

Většina změn navrhovaných Ministerstvem spravedlnosti je přechodného charakteru 

na dobu trvání (i) ekonomických a celospolečenských důsledků Epidemie, (ii) stavu 

nouze, který byl vyhlášen Vládou České republiky z důvodu ohrožení zdraví v 

souvislosti s prokázáním výskytu Koronaviru (dále jen „Nouzový stav“) a (iii) 

souvisejících mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci.

Zákon o zmírnění dopadů epidemie COVID-19



Správní soudnictví

▪ zavedení možnosti požádat správní soud o prominutí lhůt, ve kterých soudní řád 

správní tuto možnost vylučuje (jako např. lhůta pro podání kasační stížnosti, žaloby 

proti rozhodnutí správního orgánu, žaloby na ochranu proti nečinnosti správního 

orgánu či návrhu na zrušení opatření obecné povahy), pokud byl úkon zmeškán z 

omluvitelného důvodu spočívajícího v Mimořádném opatření;

▪ návrh na prominutí musí být podán do dvou týdnů ode dne ukončení příslušného 

Mimořádného opatření společně se zmeškaným úkonem, neskončí však dříve než 

dva týdny po ukončení Nouzového stavu.

Zákon o zmírnění dopadů epidemie dále obdobně upravuje ustanovení týkající se 

prominutí lhůt v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, v řízení před Ústavním 

soudem a v rámci trestního řízení.

Změny v oblasti procesního práva se týkají zejména možnosti prominutí procesních 

lhůt, které podle platné právní úpravy prominout nelze a které byly zmeškány z 

důvodů spočívajících v Mimořádných opatřeních. Soudy dále nebudou muset 

prominutí zmeškání lhůt ve většině případů odůvodňovat.

Níže uvádíme vybrané nejdůležitější změny.

Občanské právo procesní

▪ zavedení možnosti požádat soud o prominutí lhůt, ve kterých občanský soudní řád 

tuto možnost vylučuje (jako např. lhůta pro podání dovolání či lhůta pro podání 

žaloby dle části V. občanského soudního řádu), pokud byl úkon zmeškán z 

omluvitelného důvodu spočívajícího v Mimořádném opatření;

▪ návrh na prominutí musí být podán ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení příslušného 

Mimořádného opatření společně se zmeškaným úkonem, lhůta však neskončí dříve 

než 15 dnů po ukončení Nouzového stavu;

▪ možnost požádat o zrušení rozsudku pro uznání, pokud byla zmeškána lhůta k 

vyjádření na tzv. kvalifikovanou výzvu.

Procesní právo



▪ možnost dlužníka-podnikatele, který nebyl v úpadku k 12. březnu 2020 podat návrh 

na mimořádné moratorium trvající (je-li prodlouženo) nejdéle 6 měsíců (dále jen 

„Mimořádné moratorium“). Níže uvádíme hlavní změny v úpravě Mimořádného 

moratoria oproti běžnému moratoriu:

✓ návrh na Mimořádné moratorium může být podán jen v důsledku Mimořádných 

opatření nejpozději do 31. srpna 2020;

✓ nemusí být doloženy dokumenty v rozsahu nutném pro schválení běžného 

moratoria;

✓ Mimořádné moratorium nemusí být schváleno nadpolovičním většinou věřitelů

(prodloužení až na 6 měsíců však již souhlas většiny věřitelů vyžaduje);

✓ s určitými výjimkami nenastává většina účinků spojených se zahájením 

insolvenčního řízení (obecně nastávajíc pouze ty, které jsou ve prospěch 

dlužníka).

Z důvodů významných negativních ekonomických následků současné situace se 

navrhované znění Zákona o zmírnění dopadů epidemie ve značném rozsahu týká 

insolvenčního práva. Vybrané změny uvádíme níže.

▪ Povinnost insolvenčního soudu prominout zmeškání lhůty k provedení úkonu, 

pokud ke zmeškání došlo v době některého z Mimořádných opatření a v jeho 

důsledku a nebylo-li ve věci již rozhodnuto. Návrh na prominutí musí být podán do 

sedmi dnů ode dne ukončení příslušného Mimořádného opatření společně se 

zmeškaným úkonem, neskončí však dříve než sedm dnů po ukončení Nouzového 

stavu;

▪ Zrušení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh v době od nabytí 

účinnosti Zákona o zmírnění dopadů epidemie do uplynutí 6 měsíců od ukončení 

Mimořádného opatření (nejpozději však do 31. prosince 2020), nenastal-li úpadek 

dlužníka již před přijetím Mimořádného opatření nebo nebyl způsoben převážně v 

jeho důsledku;

▪ ode dne účinnosti Zákona o zmírnění dopadů epidemie až do 31. srpna 2020 

nebude možné účinně podat věřitelský insolvenční návrh (k podaným návrhům 

se nebude přihlížet);

▪ možnost podat návrh na dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu v 

době, kdy trvají Mimořádná opatření, pokud byl plán schválen nejpozději 12. března 

2020 a nebyl ještě zcela splněn. Pokud bude takovému návrhu vyhověno, nelze po 

tuto dobu přeměnit reorganizaci v konkurs;

▪ nezapočítání doby trvání Mimořádných opatření a dalších 6 měsíců od jejich 

ukončení do doby rozhodné pro podání odpůrčí žaloby;

Insolvenční právo



Změny v oblasti práva obchodních korporací se týkají především umožnění distančního 

rozhodování orgánů obchodních korporací, aby nebylo znemožněna činnost orgánů 

právnických osob v době, kdy v důsledku Mimořádných opatření dochází k omezením 

pohybu a shromažďování osob.

Změny mají platit pouze na dobu trvání Mimořádných opatření.

Hlavní změny uvádíme níže.

▪ zavedení možnosti rozhodování orgánů obchodní korporace per rollam i v případě, 

že to zakladatelské právní jednání nepřipouští;

▪ automatické prodloužení funkčního období člena orgánu obchodní korporace do 

uplynutí 3 měsíců ode dne ukončení Mimořádného opatření za předpokladu, že s tímto 

daný člen souhlasí;

▪ prodloužení lhůty pro schválení účetní závěrky s.r.o., a.s. a družstva, pokud by 

taková lhůta měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení Mimořádného opatření.

Návrh Zákona o zmírnění dopadů epidemie byl dne 31. března 2020 schválen vládou 

České republiky, která požádala o jeho projednání Poslaneckou sněmovnou ve zkráceném 

jednání ve stavu legislativní nouze. Přijetí Zákona o zmírnění dopadů epidemie tedy lze 

důvodně očekávat již v průběhu první poloviny měsíce dubna 2020.

Pro více informací prosím kontaktujte Martinu Březinovou (Counsel), 

martina.brezinova@kinstellar.com, Lea Javorka (Managing Associate), 

leo.javorek@kinstellar.com nebo Václava Kmenta (Associate), 

vaclav.kment@kinstellar.com.
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