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Vážená klientko, vážený kliente!
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PRAHA BRNO BRATISLAVAPELHŘIMOV VídEň HORN

Klientské informace č. 6 Prosinec 2012

Těsně před koncem roku si vás ještě jednou 
dovolujeme upozornit na povinnosti, kte-
ré mají v obchodním rejstříku registrované 
osoby. Doporučujeme ještě před koncem roku 
zkontrolovat, zda byly dodrženy všechny 
předpisy. Jsme-li k tomu zmocněni, vyřizu-
jeme většinu povinností (např. zveřejnění 
účetní závěrky). Z aktuálního podnětu upo-
zorňujeme zároveň na předpisy související 
s inventarizací.

I v bouřlivých časech prožil AUDITOR sta-
bilní rok. Udrželi jsme si jak personál tak 
i obrat a pozici na trhu, jsme tedy se situací 
na trhu spokojeni.

Souvisí to s kvalitou našich služeb. Abychom 
ji mohli i nadále garantovat, investovali 
jsme i letos do vzdělávání našich zaměst-
nanců. Vedle interních a externích školení pro 
všechny zaměstnance se zúčastnili tréninko-
vých programů i vedoucí pracovníci v rámci 
roční konference UHY v Chicagu.

Naše webové stránky dostaly v tomto roce 
novou tvář. Vedle představení naší společ-
nosti zde najdete i aktuální odborné informa-
ce. Na tomto projektu se podstatnou měrou 
podílelo naše nové marketingové oddělení. 

Pokud se podíváme za hranice, můžeme říci, 
že jsme si i na Slovensku a v Rakousku udr-
želi pozici na trhu. Nadále jsou vám tedy 
v Praze – Vídni – Bratislavě k dispozici naši 
specialisté, kteří vám rádi zodpoví otázky 
lokálního i mezinárodního daňového práva 
a sociálního pojištění.

Děkujeme vám za četná vánoční přání, která 
jsme od vás dostali. I letos jsme neposlali 
žádná vánoční přání a částku k tomu urče-
nou jsme darovali jedné regionální a jedné 
celostátní charitativní organizaci.

Nakonec bych ještě rád poděkoval našim za-
městnancům za jejich nasazení a angažova-
nost. Mé díky nicméně patří především vám, 
našim klientům, pro které pracujeme jako 
poradci často již po několik desítek let.

Přejeme vám všem veselé a požehnané Váno-
ce jakož i spokojený a úspěšný rok 2013.
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Už v prosinci 2010 jsme vás informovali o povin-
nostech vyplývajících osobám evidovaným v ob-
chodním rejstříku z jejich registrace. Často však 
zjišťujeme, že ne všechna ustanovení jsou plněna. 
Dovolujeme si vás tedy znovu upozornit na z ob-
chodního zákoníku vyplývající povinnosti.

  Dokumenty, které podléhají povinnosti 
uložení do Sbírky listin

V souladu s § 38i obchodního zákoníku musí  
být uloženy do Sbírky listin zejména následující 
podklady:

 − zakladatelské dokumenty (společenská smlou-
va, stejnopis notářského zápisu obsahující usne-
sení valné hromady, posudek znalce na oceně-
ní nepeněžitého vkladu při založení právnické 
osoby);

 − rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání 
statutárního orgánu;

 − výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolido-
vané účetní závěrky, pokud nejsou součástí vý-
roční zprávy;

 − zpráva o vztazích mezi propojenými osobami;
 − návrh na rozdělení zisku;
 − ovládací smlouva;
 − rozhodnutí o zrušení právnické osoby;
 − projekt přeměny;
 − smlouva o zastavení obchodního podílu;
 − smlouva o převodu obchodního podílu;
 − rozhodnutí soudu podle insolvenčního zákona.

Zahraniční osoby, které podnikají na území ČR 
prostřednictvím organizační složky, jsou povinny 
dle § 38j obchodního zákoníku zveřejnit též údaje 
za zřizovatele, a to společenskou smlouvu, stano-
vy, jimiž byla založena zahraniční osoba a účetní 
závěrku za zahraniční osobu jako celku, sestave-
nou podle zahraničních účetních předpisů. Toto 
zveřejnění je možné pouze v českém nebo sloven-
ském jazyce.

  Ovládající osoba, propojené osoby
Ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo 
právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující 
vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby 
(dále jen „ovládaná osoba“). 

Ovládající osobou je vždy osoba, která:
a) je většinovým společníkem;

b)  disponuje většinu hlasovacích práv na základě 
dohody uzavřené s jiným společníkem nebo spo-
lečníky;

c)  může prosadit jmenování nebo volbu nebo  
odvolání většiny osob, které jsou statutárním 
orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, 
které jsou členy dozorčího orgánu právnické 
osoby, jejímž je společníkem;

d)  osoby jednající ve shodě, které společně dispo-
nují většinou hlasovacích práv;

e)  disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv, není-li 
prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo 
vyšším množstvím hlasovacích práv.

Propojenými osobami se rozumějí osoba ovládají-
cí a ovládaná a osoby ovládané stejnou ovládající 
osobou.

  Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovlá-
danou osobou

Povinnost vyhotovit Zprávu o vztazích mezi ovlá-
dající a ovládanou osobou je zakotvena v § 66a  
odst. 9 obchodního zákoníku. Dle tohoto ustano-
vení je písemnou Zprávu povinen ve lhůtě do tří 
měsíců od skončení účetního období zpracovat 
statutární orgán ovládané osoby, není-li uzavřena 
ovládací smlouva. Tato Zpráva musí být zveřejně-
na ve Sbírce listin ve stejném termínu, jako účetní 
závěrka, tedy nejpozději do konce bezprostředně 
následujícího účetního období.

Zpráva musí obsahovat:
 − všechny smlouvy, které byly uzavřeny v posled-

ním účetním období mezi propojenými osobami;
 − jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu 

těchto osob;
 − všechna ostatní opatření, která byla v zájmu 

nebo na popud těchto osob přijata nebo usku-
tečněna ovládanou osobou.

Bylo-li ovládanou osobou poskytnuto plnění, je  
ve zprávě nutno uvést, jaké bylo poskytnuto  
protiplnění.

Pokud z uzavřených smluv či opatření vznikla 
ovládané osobě újma, zda byla tato újma v účetním 
období uhrazena, anebo byla uzavřena smlouva 
o úhradě této újmy.
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Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství.  
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí,  

které se čtenář rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme odpovědnost.

AUdITOR je auditorskou a daňově poradenskou společností s mezinárodním zaměřením. Již více než 20 let nabízí služby v oblasti  
auditu, daňového poradenství, mzdového účetnictví a personální agendy, vedení finančního účetnictví a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím přidružených kanceláří na Slovensku a v Rakousku (zde pod jménem Stöger & Partner) poskytuje kompletní poradenství 
v zemích střední Evropy. Pro řešení globálních poradenských aspektů je AUdITOR nezávislým členem v celosvětové síti  

UHY International, která sdružuje účetní a poradenské společnosti ve více než 80 zemích světa.

Ing. Renáta Přechová
daňová poradkyně
T: +420 565 502 501 
renata.prechova@auditor.eu 

For more than 20 years  
on the Czech market.

Více informací na www.auditor.eu.

Kancelář Praha 
Haštalská 6 
110 00 Praha 1 
T: +420 224 800 411

Kancelář Brno 
dominikánské nám. 4/5 
602 00 Brno 
T: +420 542 422 601

Kancelář Pelhřimov 
Masarykovo nám. 30 
393 01 Pelhřimov 
T: +420 565 502 502

  Ovládací smlouva
Zpráva nemusí být vyhotovena, pokud byla uza-
vřena ovládací smlouva. V praxi se často tato 
smlouva neuzavírá, neboť touto smlouvou se za-
vazuje ovládaná osoba podrobit jednotnému řízení 
od ovládající osoby, a to i v případě, že tyto pokyny 
budou pro řízenou osobu i nevýhodné, avšak jsou 
v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvo-
ří koncern. Řídící osobě vzniká povinnost uhradit 
ztrátu řízené osoby, pokud nemůže být uhrazena 
z rezervního fondu nebo z jiných disponibilních 
zdrojů řízené osoby.

  Odpovědnost z trestního zákoníku
V § 254 odst. 2 trestního zákoníku je nedodržení 
povinnosti uložit listinu do sbírky listin definová-
no jako naplnění skutkové podstaty trestného činu 
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Za 
tento trestný čin může být pachateli uložen trest 
odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnos-
ti. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo 
peněžitým trestem může být potrestán pachatel, 
způsobí-li výše uvedeným trestným činem na cizím 
majetku značnou škodu.

  Peněžité sankce
Není-li dokument uložen ve Sbírce listin, vyzve rejs-
tříkový soud společnost, aby listinu bez zbytečného 
odkladu předložila. Pokud ani poté není příslušný 
dokument uložen, lze uložit pořádkovou pokutu  

až do výše 20 000 Kč, a to dle § 53 odst. 1 a § 200de 
občanského soudního řádu.

  Inventura
Aby bylo možné doložit správnost účetnictví, musí 
být na požádání prokazatelné, že byla provedena 
řádná inventura. Přípustná je v tomto případě inven-
tura k rozhodnému dni a permanentní inventura.

  Inventura k rozhodnému dni
Novela zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., která 
nabyla platnosti 1. září 2012, stanovuje v § 30, že 
inventura k rozhodnému dni může být provedena 
nejdříve čtyři měsíce před a nejpozději dva měsíce 
po rozvahovém dni.

  Permanentní inventura
I tato metoda je přípustná, musí však být zaručeno, 
že všechno zboží nebo stavy materiálu budou mini-
málně jednou za rok inventarizovány.

Rádi bychom vás ještě upozornili, že všechny 
originály inventarizačních dokladů musí být 
uschovány. 
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