
Dotaz
Podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku ve znění účinném od 1. ledna 2001 musí statutární orgán 
ovládané osoby ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích 
mezi propojenými osobami. Tato zpráva musí tvořit součást výroční zprávy podle zvláštního právního 
předpisu. Znamená to, že tvoří součást výroční zprávy též podle zákona o cenných papírech? Je 
emitent registrovaného cenného papíru povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými 
osobami již za rok 2000, tedy nejpozději do 30. dubna 2001, ačkoliv úprava vstoupila v účinnost až po 
jeho uplynutí?

Odpověď
Ustanovení § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, 
sice nespecifikuje, které zvláštní právní předpisy má na mysli, z terminologické jednotnosti právního 
řádu lze však snadno dovodit, že jde o výroční zprávu podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 80a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech“). Zákon o cenných papírech ostatně v § 80a 
odst. 2 výčet povinných náležitostí výroční zprávy uvozuje slovem „zejména“, které vyjadřuje, že 
součást výroční zprávy tvoří též další náležitosti, zvláště stanoví-li tak zákon.

Pokud však jde o zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního 
zákoníku za rok 2000, kloní se Komise pro cenné papíry (dále jen „Komise“) k názoru, že tato zpráva 
nemusí tvořit součást výroční zprávy za uvedené období. Statutárnímu orgánu sice toto ustanovení 
ukládá povinnost až po vstupu v účinnost dne 1. ledna 2001, zpráva se však týká právních skutečností, 
které nastaly před tímto okamžikem, tedy dříve než zákon uvedenou povinnost zakotvil, což lze 
z hlediska právní jistoty považovat za nevhodné a ve veřejném právu dokonce za nepřípustné. V době, 
kdy skutečnosti tvořící předmět zprávy nastaly, ovládané osobě právní řád podobnou povinnost 
neukládal, bylo by proto v rozporu se zákazem retroaktivity ve veřejném právu, aby Komise její plnění 
vynucovala. 

Komise proto nebude vyžadovat, aby výroční zpráva emitenta registrovaných cenných papírů za 
rok 2000 obsahovala též zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 
obchodního zákoníku. Emitenti registrovaných cenných papírů tedy k výroční zprávě podle § 
80a zákona o cenných papírech poprvé přiloží zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 
v roce 2001, tedy nejpozději do 30. dubna 2002.




