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O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím více než 250 profesionálů a řadí se 

mezi vedoucí poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 1400 mezinárodních společností. Naší 

dlouhodobou vizí je expandovat i mimo střední a východní Evropu, a stát se tak skutečně globální 

společností.  

Prostřednictvím svých poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. V jiných evropských zemích 

poskytujeme služby ve spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery.  

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.com  

Zpráva o vztazích poprvé podle ZOK  

Nezapomeňte na zákonnou povinnost statutárních orgánů vypracovat zprávu o vztazích mezi ovládající a 

ovládanou osobou ze rok 2014. V tomto roce společnosti poprvé vyhotovují zprávu o vztazích podle 

ustanovení zákona o obchodních korporacích, který zpřísnil pravidla pro přípravu zprávy a klade vyšší 

nároky na její obsah. 

Zprávu o vztazích je dle zákona potřebné připravit ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období, 

nechat ji přezkoumat kontrolním orgánem (pokud je ustanoven) a následně bez zbytečného odkladu 

uložit do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. V případě nedodržení těchto povinností hrozí 

společnosti pořádková pokuta až do výše 100.000 Kč. 

Kdo musí zprávu vyhotovit? 

Zprávu o vztazích vyhotovuje statutární orgán tzv. ovládané osoby. Jedná se o obchodní společnosti na 

které uplatňuje svůj vliv osoba ovládající, tedy osoba, která nakládá s podílem na hlasovacích právech 

představujícím alespoň 40% všech hlasů v ovládané osobě, nebo která může svůj rozhodující vliv ve 

společnosti uplatnit nepřímo. Má-li společnost jediného vlastníka, je tento vždy považován za ovládající 

osobu.   

 

V případě Vašeho zájmu pro Vás rádi zprávu o vztazích připravíme tak, aby splňovala všechny zákonem 

stanovené požadavky a následně ji uložíme do sbírky listin. Odměna za přípravu zprávy o vztazích se 

odvíjí od složitosti uspořádání vztahů mezi ovládajícími osobami a osobou ovládanou. Konečná výše 

odměny za poradenství při vypracování zprávy o vztazích je určena na základě předchozí individuální 

dohody. Připomínáme, že pokud Váš hospodářský rok skončil v prosinci, zprávu o vztazích je potřebné 

vyhotovit do 31.3.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt   

Nela Čechová, Corporate Services Manager, Nela.Cechova@accace.com, + 420 222 753 480-1 
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