Nové náležitosti zprávy o vztazích
Stejně jako tomu bylo v minulých letech, většina společností musí
i v letošním roce nejpozději do 31. března zpracovat zprávu
o vztazích. Zpráva o vztazích za rok 2014 se však bude letos poprvé
řídit novými pravidly, která přinesla rekodifikace soukromého
práva.

Nová právní úprava vyžaduje vypracování mnohem detailnější
zprávy o vztazích, než tomu bylo doposud. Zejména se klade větší
důraz na popis celé struktury podnikatelského seskupení
a faktického postavení či úlohy ovládané osoby v této struktuře.
Stejně tak bude nezbytné blíže popsat veškeré smlouvy uzavřené
v daném seskupení či jednání, které bylo provedeno na popud
nebo v zájmu jiných osob v seskupení. Pokud společnosti vznikla
újma v důsledku ovlivnění jinou osobou ze skupiny, musí zpráva
tuto informaci uvést včetně uvedení způsobu vyrovnání této újmy.
Dokonce se nově vyžaduje, aby společnosti ve zprávě o vztazích
popsaly výhody, nevýhody či rizika plynoucí z účasti v daném
seskupení. Zpracování zprávy o vztazích tak bude výrazně
náročnější než dříve.
Stejně jako za předchozí právní úpravy zpracovává zprávu
statutární orgán ovládané osoby, tedy jednatel nebo
představenstvo společnosti, a musí tak učinit s péčí řádného
hospodáře.
Novinkou je také právo každého kvalifikovaného společníka
požádat soud o jmenování znalce za účelem přezkumu zprávy
o vztazích. Náklady na vyhotovení tohoto přezkumného
znaleckého posudku přitom nese sama společnost, ledaže byl
návrh kvalifikovaného akcionáře zjevně šikanózní, znalec žádná
pochybení při vypracování zprávy nezjistil a soud o jiném způsobu
úhrady nákladů na návrh společnosti rozhodl.
Zpráva o vztazích se zakládá do sbírky listin. Upozorňujeme, že při
porušení této povinnosti může soud i z vlastní iniciativy zahájit
řízení o zrušení společnosti s likvidací nebo o uložení pokuty až do
výše 100.000 Kč.
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Newsletter společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. informuje obecně o vybraných legislativních změnách,
judikatuře a právních problémech. Informace předkládané v newsletteru mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled
změn v legislativě, judikatuře či právní praxi. Do newsletteru jsou zařazovány informace, které naše advokátní kancelář vybírá dle
vlastního uvážení s ohledem na zajímavost či praktickou využitelnost informací pro adresáty newsletteru. Aplikovatelnost v newsletteru
publikovaných informací na specifické případy je závislá na konkrétních okolnostech. Tento newsletter nepředstavuje právní radu
a ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s. r. o. neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností uvedených v newsletteru na jakýkoli
právní případ.

