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Vážený pane předsedo, 

 
obracím se na Vás v reakci na Váš dopis ze dne 19. 3. 2020 týkající se problematiky 

obsazení volených orgánů družstev v době stávajících mimořádných opatření.   
 

Chtěla bych Vás ubezpečit, že Ministerstvo spravedlnosti velmi bedlivě sleduje dopady 
mimořádných opatření na činnost právnických osob a za tím účelem připravuje odpovídající 
opatření, která by umožnila jejich negativní dopady zmírnit. V té souvislosti předpokládáme, 
že v nebližších dnech předložíme návrh právní úpravy (tzv. lex Covid), která umožní po dobu 
trvání mimořádných opatření překlenout i Vámi popisované potíže. 

 
Předně se navrhuje po dobu trvání mimořádných opatření umožnit rozhodování orgánů 

právnických osob s využitím technických prostředků nebo rozhodování per rollam 
i v případech, kdy taková možnost rozhodování není upravena v zakladatelském právním 
jednání. Po dobu trvání mimořádných opatření se také navrhuje umožnit družstvům, v nichž 
působnost členské schůze plní shromáždění delegátů, rozhodovat per rollam. V případě 
právnických osob, u nichž ani umožnění rozhodování s využitím technických prostředků nebo 
rozhodování per rollam nezajistí efektivní fungování orgánů (např. v případě velkých družstev), 
by mělo pomoci automatické prodloužení nebo obnovení funkčního období členů voleného 
orgánu, jimž v době trvání mimořádných opatření uplynulo (a to i tehdy, pokud uplynulo před 
účinností navrhované úpravy). Problém se zajištěním akceschopného voleného orgánu 
umožňuje v ostatních případech řešit i navrhované připuštění tzv. kooptace, tedy volby člena 
orgánu samotnými členy orgánu, neklesne-li jejich počet pod polovinu, a to i tehdy, není-li 
taková volba připuštěna v zakladatelském právním jednání. Návrh zákona dále prodlužuje 
i lhůtu pro svolání členské schůze družstva z důvodu projednání řádné účetní závěrky, a to o 3 
měsíce ode dne skončení mimořádného opatření při epidemii. 

 
Věřím, že zmiňovaná opatření Vám pomohou se se stávající situací lépe vyrovnat. 
 
 
S pozdravem 
 

 
Vážený pan 
JUDr. Rostislav Dvořák 
předseda představenstva 
Družstevní asociace České republiky 
Těšnov 5 
110 01 Praha 
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