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ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE 
PODNIKATELSKÝCH SESKUPENÍ 
A ZPRÁV O VZTAZÍCH 

CHANGES RELATED TO BUSINESS 
GROUPS AND RELATED PARTIES’ 
REPORTS 

Podnikatelská seskupení mohou být založená na 
ovlivnění, ovládání, nebo řízení (koncern). Cílem 
podnikatelského seskupení je zpravidla efektivnější 
fungování podnikání skupiny a kontrola nákladů.  

Business groups may be formed by influence, 
control, or management (concern). The aim of 
business groups is usually the effective 
performance of the group’s business and cost 
control.  

Koncern je „nejvyšší“ formou seskupení, protože 
společnosti v koncernu jsou podřízené jednotnému 
řízení. Nikoli všechna česká podnikatelská 
seskupení však tvoří koncern, což je důležité 
i proto, že některé výjimky či zvláštní pravidla 
zákona o obchodních korporacích („ZOK“) se 
vztahují pouze na koncern. 

A concern is the “highest” form of a group because 
companies in a concern are subject to unified 
management. Not all Czech business groups form 
a concern, which is important to note as certain 
exceptions or specific rules of the Business 
Corporations Act („BCA”) only apply to concerns. 

Novela ZOK přináší i změny v právní úpravě 
podnikatelských seskupení a v tomto článku se 
zaměříme na úpravu pravidel o střetu zájmů 
a zprávy o vztazích.  

The amendment to the BCA changes the legal 
regulation of business groups. In this article, we 
focus on the rules regarding conflict of interest and 
related parties’ reports.  

Rádi bychom rovněž upozornili, že podle nové 
právní úpravy může být i prokurista považován za 
vlivnou osobu ve smyslu § 71 ZOK. 

We would like to also note that, according to the 
amended BCA, a corporate agent may also be 
considered as an influential entity under Section 71. 
 

Smlouvy uzavírané ve skupině a pravidla 
o střetu zájmů 

Contracts concluded within a group and 
conflict of interest rules 

Podle novelizovaného § 55 odst. 2 ZOK budou 
muset členové statutárních orgánů informovat bez 
zbytečného odkladu kontrolní orgán (typicky 
dozorčí radu), byl-li zřízen, nebo nejvyšší orgán 
(typicky valnou hromadu), pokud společnost hodlá 
uzavřít smlouvu s vlivnou nebo ovládající osobou či 
s osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou. 
To se uplatní i v případě, že společnost má zajistit 

Pursuant to the amended Section 55(2) BCA, 
members of statutory bodies will have to inform 
without undue delay the supervisory body 
(typically the Supervisory Board), if established, or 
the supreme body (typically the General Meeting), 
if the company intends to conclude a contract with 
an influential entity or a controlling entity, or with 
an entity controlled by the same controlling entity. 



nebo utvrdit dluh uvedených osob nebo se stát 
spoludlužníkem vedle nich (§ 56 odst. 1 ZOK). Platí 
zde výjimka pro koncerny a pokud je smlouva 
uzavírána s řídící osobou nebo s jinou osobou 
z koncernu, tato pravidla se neuplatní.  

This will also apply should the company secure or 
confirm debts of such entities or become their joint 
debtor (Section 56(1) BCA). An exception applies 
for concerns so if a contract is concluded with 
a managing entity or another entity from the 
concern, such rules will not apply. 

Cílem této změny je umožnit kontrolnímu či 
nejvyššímu orgánu zakázat uzavření takové 
smlouvy, která není v zájmu ovlivněné či ovládané 
společnosti. 

The aim of this change is to enable the supervisory 
body or the supreme body to prohibit the 
conclusion of such contract, which is not in the 
interests of the influenced or controlled company. 

Dále podle novelizovaného § 76 ZOK v případě 
ovlivnění jednání člena voleného orgánu chováním 
vlivné nebo ovládající osoby bude muset 
informovat bez zbytečného odkladu orgán, jehož je 
členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, nebo 
nejvyšší orgán. Touto povinností není dotčena 
povinnost člena voleného orgánu jednat v zájmu 
společnosti. Kontrolní nebo nejvyšší orgán může na 
vymezenou dobu pozastavit členu voleného orgánu 
při střetu zájmů výkon jeho funkce. 

Furthermore, pursuant to the amended Section 76 
BCA, if the conduct of an appointed body member 
is influenced by the conduct of an influential or 
controlling entity, he/she must inform without 
undue delay the body of which he/she is a member 
and the supervisory body, if established, or the 
supreme body. Such obligation does not affect the 
obligation of the appointed body member to act in 
the company’s interest. In case of a conflict of 
interest, the supervisory or supreme body may 
suspend performance of the appointed body 
member’s position for a limited period. 

I zde se uplatní výjimka pro koncern a člen 
voleného orgánu nemusí plnit notifikační 
povinnost v případě ovlivnění řídící osobou. 

Again, an exception applies to concerns and the 
appointed body member does not have to fulfil the 
notification obligation if influenced by the 
managing entity. 
 

Změny týkající se zprávy o vztazích Changes related to the related parties’ 
report  

Změny právní úpravy zprávy o vztazích v zákoně 
o obchodních korporacích se týkají jejího obsahu 
i přezkumu. 

Amendments of the rules in the BCA regarding 
related parties’ reports relate to their content, as 
well as review. 

Změnou § 82 odst. 2 písm. d) ZOK je nyní 
postaveno najisto, že při uvádění tzv. významných 
jednání týkajících se majetku, který přesahuje 10 % 
vlastního kapitálu, referenční hodnota vlastního 
kapitálu ovládané osoby vyplývá z účetní závěrky za 
účetní období bezprostředně předcházející 
účetnímu období, za něž se zpracovává zpráva 
o vztazích. Podle dosavadní úpravy se totiž 
objevovala i praxe, že by se tato hodnota měla 
posuzovat podle účetní závěrky za účetní období, za 
které se zpracovávala zpráva o vztazích. 

By the amendment of Section 82(2)(d) BCA it is 
finally clarified that when a summary of the so-
called significant dealings concerning assets 
exceeding 10% of equity is reported, the controlled 
company’s equity reference value is determined 
from the financial statements for the accounting 
period immediately preceding the accounting 
period for which the related parties’ report is 
prepared. Under the current provisions, there was 
also practice that such value should be assessed 
according to the financial statements for the 
accounting period for which the related parties’ 
report was prepared. 

Zákon o obchodních korporacích nově výslovně 
stanoví, že ve zprávě o vztazích se nebudou uvádět 
informace, které podléhají ochraně nebo utajení 
podle jiného právního předpisu (např. podle 
zákona o ochraně utajovaných informací). Doposud 
tento závěr vyplýval pouze z judikatury Nejvyššího 
soudu. V takovém případě musí zpráva o vztazích 
obsahovat sdělení, že se jedná o neúplnou zprávu 
a z jakého důvodu se jinak vyžadované informace 
neuvádějí. 

The BCA newly explicitly states that the related 
parties’ report will not include information that is 
subject to protection or secrecy under other laws 
(e.g., the Protection of Classified Information Act). 
So far, this conclusion has only resulted from the 
case law of the Supreme Court. In such a case, the 
related parties’ report must include a statement 
that it is an incomplete report, and the reasons why 
the required information is not provided. 

Informace, které tvoří předmět obchodního 
tajemství, se ve zprávě o vztazích uvádí v přiměřené 
míře zobecnění, která odpovídá účelu zprávy 

Information which constitutes a trade secret will be 
included in the related parties’ report in an 
appropriate degree of generalisation which 
corresponds to the purpose of the related parties’ 



o vztazích. Postačí tedy například uvádět rozmezím 
některé relevantní údaje jako například ceny.  

report. For instance, it will be sufficient to give 
a range of certain relevant data such as prices. 

V souladu s přechodnými ustanoveními novely se 
zpráva o vztazích za účetní období roku 2020 bude 
zpracovávat ještě podle stávajícího znění ZOK.  

In accordance with the transitional provisions of 
the amendment, the related parties’ reports for the 
accounting period of 2020 will be prepared in 
accordance with the current wording of the BCA. 

S ohledem na výše uvedené změny doporučujeme 
včas upravit vzory, které pro společnosti používají 
pro přípravu svých zpráv o vztazích. 

Considering the above-mentioned changes, we 
encourage companies to amend their templates 
used for preparing their related parties’ reports in 
a timely manner. 

Ustanovení § 83 odst. 4 ZOK nově výslovně stanoví, 
že pokud ovládaná společnost vyhotovuje výroční 
zprávu, je zpráva o vztazích její součástí a podléhá 
tak ověření auditorem. V takovém případě se 
zpráva o vztazích ukládá do sbírky listin jako 
součást výroční zprávy. 

Section 83(4) BCA newly expressly stipulates that if 
the controlled company prepares an annual report, 
the related parties’ report is a part thereof and is 
thus subject to audit. The related parties’ report 
will then be filed in the Collection of Deeds as 
a part of the annual report. 

Dílčí změny přináší novela i do přezkumu zprávy 
o vztazích znalcem jmenovaným soudem na návrh 
společníků. Každý společník osobní společnosti 
a kvalifikovaný společník/akcionář/člen družstva 
bude oprávněn z vážných důvodů navrhnout soudu, 
aby pro účely přezkumu zprávy o vztazích jmenoval 
znalce. Nově tak nepostačí pouhá domněnka o tom, 
že zpráva o vztazích nebyla vyhotovena řádně.  

The amendment also brings partial changes to the 
review of the related parties’ report by an expert 
appointed by a court upon shareholders’ request. 
Every member of a controlled unlimited or general 
partnership and a qualified 
shareholder/cooperative member is entitled to 
propose that an expert is appointed by the court in 
order to review the related parties’ report for 
serious reasons. Thus, under the amendment, the 
mere presumption that the related parties’ report 
was not properly prepared will not be enough.  

Navíc, pokud obsahuje vyjádření auditora uvedené 
ve zprávě o vztazích jakékoliv výhrady ke zprávě 
o vztazích, bude mít právo navrhnout jmenování 
znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích každý 
společník (nikoli jen kvalifikovaný) ovládané osoby. 

In addition, if the auditor’s statement contains any 
reservations about the related parties’ report, each 
shareholder (i.e., not only a qualified shareholder) 
of the controlled entity will have the right to 
propose the appointment of an expert for review of 
the related parties’ report. 

Nová pravidla pro přezkum zprávy o vztazích se 
poprvé použijí pro přezkum zprávy o vztazích 
zpracované za účetní období roku 2021. 

The new rules for the review of the related parties’ 
report will be applied for the first time on the 
review of the related parties’ report prepared for 
the accounting period of 2021. 
 

Přísnější pravidla pro zproštění se 
povinnosti hrazení újmy v koncernu 

Stricter rules for release from the obligation 
to compensate for harm within a concern 

Ustanovení § 72 odst. 1 ZOK zpřesňuje, že řídící 
osoba jakožto vlivná osoba, která rozhodujícím 
významným způsobem ovlivnila chování 
společnosti k její újmě, se zprostí povinnosti hradit 
újmu této společnosti/společníkům a ručení 
věřitelům pouze prokáže-li, že újma vznikla v zájmu 
koncernu. Nadále tedy nepostačí, že újma vznikla 
v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby z koncern, 
jako tomu bylo doposud. Vznik případné újmy 
musí sledovat zájmy koncernu jako celku. 

Section 72(1) BCA specifies that a managing entity, 
as an influential entity who had a decisive and 
significant influence on the conduct of a company 
to its detriment, will only be released from the 
obligation to compensate such harm to 
company/its shareholders and guarantee 
obligations towards creditors if it proves that the 
harm occurred in the interests of the concern. It is 
therefore no longer enough that the harm arose in 
the interests of the managing entity or another 
entity from the concern, as has been the case so far. 
The occurrence of potential harm must follow the 
interests of the concern as a whole. 
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