
fax: 59 674 02 46 úřední hodiny: pondělí 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30 www: http://www.sbdnh.cz 
ústředna: 59 676 30 01  středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 e-mail: sbdnh@sbdnh.cz 
dispečink: 59 674 02 43    datová schránka: 2rn8hcy 

 Stavební bytové družstvo Nová huť 
/zkratka SBD NH/ 

Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava – Výškovice Na Výspě 647/10, 700 30 Ostrava - Výškovice - pošt. přihr. 33 
vedené u Krajského soudu v Ostravě spis. značka Dr XXII/29 IČ: 00050831 DIČ: CZ00050831 bankovní spojení: 303845/0300 
 
 

 
 

V Ostravě dne 13. 11. 2020 

 
Vážená paní delegátko, vážený pane delegáte, 

 

vzhledem k platnosti mimořádných opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v ČR nelze 

konat stejně jako v květnu letošního roku ani plánované podzimní (volební) Shromáždění delegátů SBD NH jako 

obvykle, to znamená prezenčním způsobem. 

 

V době platnosti mimořádných opatření se však aktivuje zákon č. 191/2020 Sb. (tzv. „lex covid“), z něhož 

citujeme: 

 

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 

§ 20 

Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob 

(1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do 

uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, 

uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při 

epidemii. 

(2) Nesouhlasí-li člen voleného orgánu s prodloužením funkčního období podle odstavce 1, doručí nesouhlas 

před uplynutím funkčního období právnické osobě. V takovém případě se funkční období člena voleného orgánu 

neprodlužuje. 

(3) Pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní 

členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to 

zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li 

zakladatelské právní jednání jinak. 

(4) Členem voleného orgánu se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která je členem orgánu právnické osoby 

a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud funkce člena statutárního orgánu či kontrolní komise skončí v průběhu 

mimořádného opatření nebo 1 měsíc po jeho skončení, prodlužuje se jeho funkční období o další 3 měsíce po 

skončení mimořádného opatření. To znamená, že funkční období členů stávajícího představenstva a kontrolní 

komise nebude končit po uplynutí 5 let funkčního období dne 12. 11. 2020, a dojde k prodloužení funkčního 

období. Lze tedy vyčkat, až bude možné svolat a konat „normální“ shromáždění delegátů - bude na to 

časový prostor tří měsíců ode dne ukončení mimořádných opatření. Do té doby má stávající představenstvo i 

kontrolní komise stále platný mandát. 
 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

 

 

 

 

 

     Mgr. Petr Opletal       Jaroslav Vacek 

předseda představenstva      místopředseda představenstva 

 


