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Vážená paní místopředsedkyně, 

 
obracím se na Vás v reakci na Váš dopis ze dne 1. července 2021 týkající se výkladu 

některých ustanovení zákona č. 191/2020 Sb., 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, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 191/2020 Sb.“). Předně bych chtěla uvést, že 
Ministerstvu spravedlnosti nenáleží podávat závazný výklad zákona; tato pravomoc náleží 
v konkrétní věci pouze soudu. K Vašim dotazům se tedy vyjadřuji v obecné rovině a toto 
stanovisko je třeba pokládat toliko za nezávazné a informativní. 

 
Jak uvádíte, zákon č. 191/2020 Sb. omezuje časovou působnost ustanovení § 20 

v ustanovení § 18 odst. 1 téhož zákona trváním mimořádných opatření při epidemii a současně 
i pevným datem, kterým je 31. prosinec 2020. Po tomto datu tedy již podle § 20 zákona 
č. 191/2020 Sb. nelze postupovat, byť by podmínka trvání mimořádného opatření při epidemii 
byla splněna. Časové omezení bylo zakotveno z toho důvodu, že předmětné opatření poměrně 
významným způsobem zasahuje do vnitřních poměrů právnických osob. Tento zásah bylo 
možné považovat za adekvátní na jaře minulého roku, kdy se jednalo o zcela novou 
a neočekávanou situaci; v delším časovém horizontu jej však nelze uplatňovat, pakliže existují 
jiné mechanismy, jak obsazení orgánů zajistit. Takové řešení představuje ustanovení § 19 
zákona č. 191/2020 Sb., díky němuž mohou (nejvyšší) orgány právnických osob efektivně 
rozhodovat i za trvání mimořádných opatření. S ohledem na právě uvedené bylo v novele 
zákona č. 191/2020 Sb. provedené v závěru minulého roku zákonem č. 601/2020 Sb. 
přistoupeno pouze k prodloužení použitelnosti pouze ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb. 
Zvláštní část důvodové zprávy k bodům 1 a 2 zákona č. 601/2020 Sb. k tomu výslovně uvádí: 
„Ostatní pravidla usnadňující fungování právnických osob obsažená v zákoně č. 191/2020 Sb. 
není nutné prodlužovat, protože díky prodloužení aplikace § 19 zákona č. 191/2020 Sb. bude 



možné volit nové členy volených orgánů a schvalovat účetní výkazy, byť distančním 
způsobem.“. 

 
Také je třeba upozornit, že již koncem února roku 2021 umožňovala protiepidemická 

opatření za dodržení stanovených hygienických podmínek konat volby členů orgánu právnické 
osoby a zasedání orgánu právnické osoby (srov. bod VI usnesení vlády české republiky ze dne 
26. února 2021 č. 198 o přijetí krizového opatření, který byl s drobnými modifikacemi převzat 
i následně vydanými opatřeními). Aktuálně jsou podmínky konání těchto zasedání upraveny 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. června 2021, č.j. MZDR 
14601/2021-21/MIN/KAN, bod 15. 

 
Lze tedy shrnout, že vzhledem k existenci pevného data nemohou být podle našeho 

názoru relevantní opatření trvající či přijatá po tomto datu. 
 

 
 S pozdravem 
 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
Ing. Markéta Kabourková 
místopředsedkyně Národní sportovní agentury 
Českomoravská 2420/15 
190 00 Praha 9 
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