
Pracujete již na zprávě o vztazích?

Dovolujeme si upozornit na blížící se termín pro vypracování 
zprávy o vztazích. 

Většina společností musí i v letošním roce vypracovat zprávu 
o vztazích nejpozději do 31. března, a to podle pravidel zákona 
o obchodních korporacích. Tato pravidla se minulý rok na obsah 
zprávy o vztazích aplikovala poprvé a jak se v praxi ukázalo, její 
vypracování bylo časově náročnější než tomu bylo v minulosti. 

Zprávu o vztazích vypracovává statutární orgán ovládané osoby 
(typicky představenstvo či jednatelé). I na tuto činnost se vztahuje 
povinnost statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře, 
a proto je povinen zajistit si dostatečné podklady a informace pro 
účely vypracování zprávy. Součástí zprávy o vztazích by měl být 
i popis celé struktury podnikatelského seskupení a faktického 
postavení či úlohy ovládané osoby v této struktuře. U složitějších 
korporátních struktur statutární orgány těmito informacemi často 
nedisponují. Proto doporučujeme, aby společnosti v takovém 
případě v dostatečném časovém předstihu požádaly ovládající 
osobu o poskytnutí těchto informací. Stejně tak je nezbytné 
věnovat zvýšenou pozornost popisu smluvních vztahů v rámci 
seskupení a zhodnocení výhod, nevýhod či rizik vyplývajících pro 
společnost z účasti v seskupení.

S ohledem na blížící se termín pro vypracování zprávy o vztazích 
a časovou náročnost její přípravy doporučujeme zahájit její 
přípravu co nejdříve.
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