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ABSTRAKT 
 

Tato diplomová práce představuje empirickou analýzu toho, v jaké míře je 

plněna zákonná informační povinnost zveřejňovat účetní závěrky, výroční 

zprávy a další informace neúčetní povahy – zprávy o vztazích a ovládací 

smlouvy – českými kapitálovými obchodními společnostmi. Text je členěn do 

tří hlavních částí. První shrnuje teoretickou diskuzi o potřebě zákonných 

informačních povinností, především jako nástroje na ochranu věřitelů 

společností s omezenou odpovědností společníků. Druhá diskutuje současnou 

českou právní úpravu těchto povinností, na jejímž základě je pak v části třetí 

provedena vlastní empirická analýza, která je založena na datech získaných 

přímo z elektronické databáze českého obchodního rejstříku. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This Master Thesis represents the empirical analysis of the extent to which the 

mandatory disclosure rules concerning publication of accounting statements, 

annual reports and other information of non-financial nature – reports on the 

relationships between connected parties and control agreements – are observed 

by the Czech joint-stock companies and limited liability companies. The text is 

structured into three main parts. The first one summarizes the theoretical 

discussion concerning the need of mandatory disclosure rules, especially in the 

relation to the protection of creditors facing the limited liability rule. The 

second one discusses the current Czech legal regulation of these rules and 

serves as a basis for the empirical analysis made in the third part. The analysis 

itself is based on the data retrieved from the online database of the Czech 

commercial register. 
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1 ÚVOD 
Na téma diplomové práce, která se Vám právě dostává do rukou, mě 

přivedla zkušenost, kterou jsem učinil během posledních více než tří let ve 

svém zaměstnání coby analytik v jedné z předních českých investičně-

bankovních společností. Problémy, kterým jsme já i moji kolegové 

nesčetněkrát čelili při zoufalé snaze zjistit alespoň elementární finanční 

informace o některých českých obchodních společnostech, mne dovedly 

k zamyšlení nad tím, jakým způsobem je vlastně v českých zákonech upravena 

povinnost zveřejňovat účetní výkazy a výroční zprávy a kolik procent českých 

obchodních společností tyto své zákonné povinnosti vlastně plní? 

Základní tezí práce je tvrzení, že úroveň zveřejňování účetních závěrek, 

výročních zpráv a zpráv o vztazích není v České republice, i přes zákonnou 

povinnost a existenci potenciálně tvrdých sankčních opatření valná. Snahou 

práce je popsat současný stav a kvantifikovat míru regulatorního selhání. 

Text je členěn do tří hlavních částí. V první jsou shrnuta teoretická 

východiska, rozebírající důvody existence zákonných ustanovení ukládajících 

obchodním společnostem informační povinnosti. Závěr, který z této teoretické 

diskuze plyne, a na kterém stojí následná analýza právní úpravy a především 

empirická analýza je: v případě obchodních společností s omezenou 

odpovědností společníků, představuje zákonná informační povinnost mj. 

významný nástroj ochrany věřitelů, neboť těm je k uspokojení jejich 

pohledávek k dispozici pouze majetek společnosti. Přeneseně řečeno, 

informační otevřenost je cenou, kterou akcionáři společností platí za výsadu 

omezené odpovědnosti. 

Druhá část poskytuje komplexní přehled české právní úpravy 

informačních povinností kapitálových obchodních společností (tedy akciových 

společností a společností s ručením omezeným) ve vztahu k výše uvedeným 

dokumentům. Na doporučení JUDr. Tomáše Richtera jsem nakonec analýzu 

rozšířil z původně plánovaných účetních závěrek a výročních zpráv (dále též 

společně jako „účetní dokumenty“), které mě na toto téma přivedly, i o tzv. 
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zprávy o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládací smlouvy (dále též 

společně jako „koncernové dokumenty“). Tato analýza právní úpravy slouží 

jako srovnávací základ, ke kterému jsou vztaženy výsledky empirické analýzy 

provedené v následující, třetí části. 

Třetí část, kterou považuji za těžiště celé práce, obsahuje nepodstatnější 

zjištění, plynoucí z empirické analýzy úrovně zveřejňování účetních a 

koncernových dokumentů na základě dat z internetové databáze sbírky listin 

obchodního rejstříku. Ačkoli nejrůznější empirické studie plnění informačních 

povinností českými obchodními společnostmi byly již v historii prováděny1, je 

zde prezentovaná analýza unikátní minimálně ze tří důvodů. 

Za prvé, pokud je mi známo, tak kromě stručných výsledků, které 

prezentovala v letošním roce společnost Dun & Bradstreet (Dun & Bradstreet 

(2007)) se tato analýza jako jediná zaměřuje i na jiné subjekty než pouze na 

kotované akciové společnosti. 

Za druhé, historicky vůbec poprvé se tato práce pokouší měřit, jakou 

roli v ČR hraje poměrně málo diskutovaný institut koncernového práva – tzv. 

zpráva o vztazích, kterou po vzoru německého obchodního práva obsahuje 

český obchodní zákoník od roku 2001. 

Za třetí, data o plnění informačních povinností, na kterých je celá 

analýza založena, byla získána zcela originálním způsobem. Vzhledem 

k celkovému počtu téměř 35 000 analyzovaných společností, si získání dat 

vyžádalo naprogramování dvou speciální programů, které automaticky 

procházely internetovou databázi obchodního rejstříku a zaznamenaly vybraná 

data ze sbírek listin a aktuálních výpisů. Jejich algoritmy jsou spolu 

s kompletními výsledky analýzy popsány v přílohách. 

 

                                                 
1 Viz např. Patton, Zelenka I. (1997), Berglöf (2005), či Mazullo a kol. (2006). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Co je reporting? 
Dříve nežli přistoupíme k tomu, co je reporting2, či chcete-li 

poskytování informací firmami, jaké jsou jeho ekonomické přínosy a proč je 

potřebný, zamysleme se krátce nad tím, co je to vlastně firma3. 

Standardní ekonomická analýza práva definuje firmu na základě 

konceptu, který vychází z Coaseho pojetí firmy. Coase ve svém slavném 

článku „The nature of the firm“ učinil závěr, že podstatou firmy je dlouhodobý 

kontrakt, na jehož bázi je každý produkční faktor přidružen k ostatním 

výrobním faktorům, které dohromady tvoří firmu. Firma je chápána jako 

smluvní zprostředkovatel stojící mezi vlastníky výrobních faktorů a odběrateli, 

minimalizující transakční náklady (Coase (1937)). Následné zdokonalování 

této definice vyústilo až v současnou kontraktační teorii (anglicky 

„contractarian model“) firmy,4 která považuje firmu za svazek kontraktů 

(anglicky doslova „nexus of contracts“). 

Podle této definice je firma spíše než samostatnou entitou, fikcí 

sestávající z komplexní soustavy smluvních vztahů mezi mnoha stranami, které 

poskytují nebo samy slouží jako vstupy firemního výrobního procesu. Jinými 

slovy, firma je síť explicitních a implicitních kontraktů, které stanoví práva a 

povinnosti mezi jednotlivými vstupy tvořícími firmu (Baindbride (2000)). 

V návaznosti na tuto definici můžeme veškeré subjekty, které s firmou 

kontrahují, označit za investory, jejichž investice je vždy rovna alespoň jejich 

transakčním nákladům (Alchian (1984)). 

                                                 
2 Vzhledem k tomu, že většina literatury na toto téma je publikována v angličtině, a vzhledem 
k tomu, že se domnívám, že k anglickému výrazu reporting neexistuje uspokojivý český 
ekvivalent, rozhodl jsem se, že jej v některých případech budu v následujícím textu používat 
namísto komplikovaných slovních konstrukcí a opisů.  
3 Jelikož termín firma se v ekonomické literatuře standardně používá v poněkud jiném smyslu, 
než jaký má z čistě právního hlediska, dovolil bych si na tomto místě učinit malou 
terminologickou poznámku. Na rozdíl od právního významu termínu firma, který je definován 
v § 8 obchodního zákoníku, budu tento v následujícím textu používat spíše ve smyslu, který se 
pravděpodobně nejvíce blíží právnímu pojmu obchodní společnost. 
4 Souhrn vývoje kontraktačního modelu firmy viz Cheffins (1997).  



 4 

K tomu, aby investoři mohli činit smysluplná investiční rozhodnutí, 

potřebují informace o schopnostech firmy plnit dohodnuté podmínky 

kontraktu. Tyto informace jsou potřebné jak ex ante v době, kdy probíhá 

investiční rozhodnutí o tom s kým a za jakých podmínek kontrahovat, tak v 

případě dlouhodobých kontraktů i v průběhu jejich plnění. Reporting tedy 

představuje cestu, s jejíž pomocí dochází k rozmělňování informační asymetrie 

mezi firmami (resp. jejich manažery) a investory. 

Ačkoli reportingem je obecně jakákoli relevantní informace, která má 

hodnotu pro rozhodování investorů, v současné literatuře, diskutující teorie 

zveřejňování informací ze strany firem, se reportingem rozumí především 

finanční reporting (anglicky „financial reporting“), mající podobu 

(auditovaných) účetních výkazů, a dále informace neúčetní povahy, v anglicky 

psané literatuře označované jako „disclosure“ (viz např. Ball (2001)).  

Důvod, proč jsou za stěžejní součást zveřejňovaných informací 

považovány (auditované) finanční/účetní výkazy, plyne ze schopnosti 

účetnictví univerzálním způsobem zachytit klíčové kvantitativní charakteristiky 

popisující individuální společnosti, které se účastní širokého spektra smluvních 

vztahů (Bushman, Smith (2003)). Rozhodující je v tomto smyslu především 

schopnost popisovat provozní a finanční výkonnost firmy a výši jejích 

finančních závazků. Bushman a Smith (2003) identifikují tři základní kanály, 

skrze které finanční reporting působí na ekonomickou výkonnost. 

Za prvé, finanční reporting podporuje alokační efektivnost, neboť čím 

přesnějšími informacemi o jednotlivých investičních příležitostech investoři 

disponují, tím snáze se může kapitál (finanční i lidský) pohybovat do 

nejvýnosnějších odvětví. Přístup k důvěryhodným informacím tedy umožňuje 

využívání zdrojů s vyšší přidanou hodnotou. Lepší informovanost investorů 

navíc snižuje pravděpodobnost chyb při vyhledávání vhodných investičních 

příležitostí, v důsledku čehož investoři uplatňují nižší diskontní sazby při 

valuaci svých investic, čímž v konečném důsledku vede finanční reporting 

k nižším nákladům externího financování, a potažmo vyšší úrovni investic 

(Diamond, Verrecchia (1991)). 
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 Druhým kanálem, skrze který finanční reporting přímo působí na 

výkonnost ekonomiky, je jeho vliv na správu korporací (corporate 

governance). Schopnost identifikovat vhodné investiční příležitosti (první 

kanál) je pouze nutnou, nikoli však postačující podmínkou alokační 

efektivnosti. V situaci, kdy investoři přímo neparticipují na řízení společnosti, 

vznikají vzhledem k informační asymetrii a možnému oportunistickému 

chování ze strany manažerů tzv. náklady zmocnění (Jensen a Meckling 

(1976)). Efektivní finanční reporting5 poskytuje nástroj pro kontrolu činnosti 

managementu, čímž snižuje náklady zmocnění a zefektivňuje správu korporací. 

Bushman a Smith (2003) tento bod uzavírají konstatováním, že finanční 

reporting přímo přispívá k ekonomickému růstu tím, že vynucuje efektivní 

řízení již existujících aktiv (např. včasné ukončování ztrátových projektů), 

podporuje lepší výběr projektů či omezuje svévolné požívání majetku 

náležejícího investorům managementem. 

Třetím kanálem, kterým finanční reporting působí na ekonomický růst, 

je snížení likviditního rizika ve vztahu ke kapitálovým trhům. Závazek 

společnosti k včasnému a periodickému poskytování kvalitních finančních 

informací snižuje riziko, že investoři utrpí ztrátu v důsledku obchodování 

s jinými, lépe informovanými investory. Snížením tohoto rizika dochází k 

přílivu finančních prostředků na kapitálové trhy, čímž se snižuje celkové 

likviditní riziko (viz Diamond, Verrecchia (1991) nebo Leuz, Verecchia 

(2000)). 

Kapitálové trhy s nižším likviditním rizikem přinášejí dva pozitivní 

efekty: (i) nižší riziko vede k uplatňovaní nižší diskontní míry ze strany 

investorů, v důsledku čehož se snižují náklady externího kapitálu pro 

společnosti a (ii) umožňují realizaci vysoce výnosných, dlouhodobých 

(nelikvidních) investic bez nutnosti závazku k dlouhodobému poskytování 

                                                 
5 Přestože Ray Ball ve svém článku „Infrastructure Requirements for an Economically 
Efficient System of Public Financial Reporting and Disclosure” shrnuje svou analýzu tvrzením, 
že efektivní systém veřejného reportingu je zásadně determinován celkovým institucionálním 
uspořádáním příslušné země, dva obecné základní předpoklady pro jeho efektivní fungování 
lze stanovit, jsou jimi: (i) nezávislost na managementu a (ii) včasné zveřejňování ztrát 
hospodaření (Ball (2001)). 
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finančních prostředků každým individuálním investorem, jelikož díky 

dlouhodobé likviditě mají investoři dostatečný stupeň jistoty, že budou moci 

své investice v budoucnosti snadno realizovat na základě rozhodnutí prodat 

nakoupené cenné papíry. 

Prostředí vysoce likvidních, rozvinutých kapitálových trhů usnadňuje 

rizikové, vysoce výnosné, dlouhodobé korporátní investice a to včetně investic 

do technologických inovací, které podporují ekonomický růst. 

„Efektivita systému zveřejňování finančních a nefinančních informací je 

tedy zásadní pro rozvoj ekonomicky efektivních veřejných korporací a 

veřejných trhů cenných papírů stejně jako pro rozvoj celé ekonomiky“ (Ball 

(2001), str. 127, překlad AT). 

2.2 Debata o zákonné povinnosti poskytovat 
informace 

Ačkoli ohledně nutnosti poskytovat investorům pravidelně dostatečné 

množství věrohodných informací a o obecném pozitivním vlivu reportingu na 

ekonomický růst a celospolečenský blahobyt panuje v rámci akademické obce 

shoda, polemika o tom, zda má být povinnost reportovat informace ze zákona 

povinná či nikoli, rozdělila autory teoretických článků na dva tábory. 

Debata, která nejintenzivněji probíhala především v 80. letech minulého 

století, přinesla nespočet teoretických prací6 a řadu argumentů z obou stran, leč 

k jednoznačnému závěru nedospěla.7 

Následující text si ani v nejmenším neklade za cíl poskytnout kompletní 

přehled argumentace jedné či druhé strany. Snahou je poskytnout čtenáři 

nejzákladnější argumenty a přehled nutný pro další pokračování textu. Jeho 

struktura vychází se souhrnu, který poskytuje ve svém článku Bainbridge 

(1999). 

                                                 
6 Výňatky z mnoha klasických článků stejně jako bibliografický přehled ostatních významných 
příspěvků do této diskuse shrnuje ve své knize „Securities regulation“ Mark I. Steinberg 
(2004). 
7 Frank H. Easterbrook a Daniel R. Fischel shrnují výsledek této debaty na základě 
intenzivního studia literatury následujícím způsobem: „…zůstáváme ponecháni spíše 
s argumenty než s důkazem. A argumenty samy o sobě jsou neprůkazné“ ((Easterbrook, Fischel 
(1991)) in Bainbridge (1999), str. 2, překlad AT). 
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2.2.1 Argumentace odpůrců mandatorního reportingu 
Odpůrci mandatorního reportingu se rekrutují především z řad 

neoklasických ekonomů. Jejich argumentace se odvíjí z víry v samoregulační 

schopnosti trhu, které jsou založeny na zisk-maximalizujícím jednání firem a 

investorů a následujících (poměrně realistických) předpokladech: (i) alokace 

zdrojů je tím efektivnější, čím více informací mají investoři k dispozici, (ii) 

náklady kapitálu jsou pro firmy klesající a konvexní v množství poskytovaných 

informací a (iii) reporting není zdarma, náklady na reporting jsou rostoucí 

v množství poskytovaných informací. 

Pareto-optimální úroveň poskytovaných informací automaticky nastane 

v bodě, kde firmy maximalizují svůj zisk, tedy v bodě, kde se mezní přínos 

z dodatečné jednotky zveřejněné informace (úspora kapitálových nákladů) 

vyrovná mezním nákladům na její zveřejnění (Dooley (1995)). 

2.2.2 Argumentace zastánců mandatorního reportingu 
Na rozdíl od neoklasického přístupu vycházejí zastánci státní regulace 

v oblasti informačních povinností firem zpravidla z premisy, že v důsledku 

tržních selhání nedosahuje úroveň firmami dobrovolně poskytovaných 

informací optima a úkolem regulace je tedy v zájmu společenského blahobytu 

zajistit její optimální úroveň. Analýzy se tudíž logicky většinou soustředí na 

identifikování výše zmíněného tržního selhání. V literatuře jsou nejčastěji 

diskutovány následující tři typy tržních selhání; 

(i) Informace je specifická komodita mající charakter veřejného 

statku, a tudíž je její trhem poskytované množství 

nedostatečné (Beaver (1998), Coffee (1984), Leftwich 

(1980), Watts a Zimmerman (1986)). 

(ii) V souvislosti s reportingem vznikají externality. Jelikož by 

měl efektivní reporting obsahovat nejen historická data, ale i 

informace o plánovaném budoucím vývoji firmy a rovněž 

obecná data o odvětví a konkurenci, firmy z důvodu 

nemožnosti vyloučit ze získání těchto informací svou 
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konkurenci nebudou příliš ochotné zveřejnit informace tohoto 

druhu v potřebném rozsahu (Easterbrook, Fischel (1991). 

(iii) Informační otevřenost sama o sobě není faktorem, který 

snižuje firmě náklady na kapitál. Tím jsou především 

pozitivní informace ohledně jejího budoucího vývoje. 

Vzhledem k informační asymetrii mezi manažery a investory 

a vzhledem k odlišným cílům manažerů a investorů může 

dojít k situaci, kdy nebudou mít manažeři zájem zveřejňovat 

veškeré informace v plném rozsahu (např. včasné 

zveřejňování negativních výsledků hospodaření) (Seligman 

(1983)). 

Kromě argumentace založené na tržních selháních lze v literatuře nalézt 

i další typy vysvětlení, hovořící pro nutnost zavedení veřejných regulatorních 

pravidel zavádějících informační povinnosti firem. Jde například o: 

(iv) Zájem regulátora o blahobyt méně sofistikovaných investorů. 

Vytvořením minimálních požadavků na informační 

otevřenost dochází ke zmenšení informační mezery mezi 

informovanými a neinformovanými. Spíše než ekonomickou 

efektivitou je však tento požadavek motivován snahou o 

redistribuci bohatství (Healy, Palepu (2001)). 

(v) Regulované účetní výkazy mohou pomoci omezit podvody, 

korupci a to především v případě nově se rodících tržních 

ekonomik (Bainbridge (1999), Ball (2001)). 

(vi) Jednotný formát zveřejňovaných informací přináší firmám 

úspory při zpracovávání a poskytování informací, neboť 

investoři a manažeři komunikují „společným jazykem“ 

(Healy, Palepu (2001)). Navíc pro investory, v důsledku 

jednotného formátu, ve kterém získávají informace, vznikají 

úspory z rozsahu, pramenící ze snazší porovnatelnosti údajů 

od jednotlivých firem. 
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(vii) Poslední důvod, který zpravidla nebývá v literatuře 

zabývající se regulací informačních povinností společností 

zmiňován tak často jako body předcházející, je funkce 

reportingu jako nástroje k ochraně věřitelů především ve 

vztahu ke společnostem, které mají právní formu omezující 

odpovědnost společníků za závazky společnosti. Vzhledem 

k tomu, že empirická analýza provedená v kapitole 4 je 

zaměřena právě na úroveň reportingu tohoto druhu 

společností, je vztah omezené odpovědnosti a informačních 

povinností v následující kapitole analyzován detailnějším 

způsobem. 

2.3 Omezená odpovědnost a informační povinnosti 
jako nástroj ochrany věřitelů 

Důvod, proč nebývá v odborné literatuře informační povinnost tak často 

diskutována specificky ve vztahu k věřitelům společnosti, plyne 

pravděpodobně především z toho, že většina článků o informačních 

povinnostech společností pochází od autorů ze Spojených států amerických a je 

taktéž na Spojené státy americké zaměřena. Vzhledem k tradičně rozdílné 

struktuře zdrojů externího financování společností v kontinentální Evropě a 

v anglosaských zemích není překvapující, že většina studií se na poli 

informačních povinností zabývá především jejich vztahem k akciovým trhům a 

jejich souvislostí s ochranou akcionářů. 

 Jak uvidíme níže, rozdíly mezi kontinentální Evropou a anglosaskými 

zeměmi (konkrétně USA) se projevují nejen v odborných článcích, ale odrážejí 

se i v rozdílném způsobu právních úprav. 

2.3.1 Omezená odpovědnost 
Abychom se mohli zabývat vztahem informačních povinností a 

omezené odpovědnosti, definujme nejdříve koncept omezené odpovědnosti 

v právu obchodních společností. 
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V právu obchodních společností se omezenou odpovědností rozumí 

právní pravidlo, které stanoví, že investoři společnosti (v tomto případě 

především ve smyslu akcionáři) nejsou, ve vztahu ke společnosti, odpovědni za 

více, než je výše jejich celkové investice ve společnosti. Jinými slovy, každý 

investor riskuje jenom to, co do společnosti vložil (Easterbrook, Fischel 

(1985)). 

Přestože určité formy omezené odpovědnosti se v souvislosti 

s rozvojem obchodu používaly již ve středověku a jisté principy umožňující 

omezení odpovědnosti lze nalézt dokonce již v antickém Římě (Carney 

(1999)), masivního rozvoje a univerzálního užití v oblasti korporačního práva 

dosáhl model omezené odpovědnosti až v 19. století. 

Francie uzákonila omezenou odpovědnost pro akciové společnosti (tzv. 

„sociétés anonymes“) již v roce 1807. Napoleonské války následně tento model 

rozšířily do celé řady německých provincií, Pruska, Itálie, Nizozemí a 

Švýcarska. Ve většině amerických států byla omezená odpovědnost uzákoněna 

po roce 1830 a v Anglii byla omezená odpovědnost uzákoněna v roce 1855. 

V současné době lze konstatovat, že po vzoru západních zemí se 

pravidlo omezené odpovědnosti akcionářů akciových společností vyvinulo 

v podstatě ve všech právních řádech světa (Carney (1999)). 

V rámci diskuse, jejíž kořeny sahají do Anglie 18. století (Carney 

(1999)), čelila omezená odpovědnost v porovnání ekonomické efektivity vůči 

alternativním modelům odpovědnosti8 dvěma, navzájem protichůdným 

tvrzením (Halpern, Trebilcock, Turnbull (1980)). 

Na jedné straně stojí tvrzení, že neomezená odpovědnost (např. ve 

formě solidárního ručení) oslabuje fungování kapitálových trhů tím, že 

odrazuje od investic bohaté investory, kteří by byli výjimečně zranitelní 

rizikem osobní odpovědnosti za závazky společnosti a tedy, že omezená 

odpovědnost je podmínkou sine qua non rozvoje kapitálových trhů. 

                                                 
8 Především jde o možnost neomezené odpovědnosti v podobě solidárního ručení a poměrnou 
(tzv. „pro-rata“) odpovědnost. 
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Naproti tomu stojí argumentace, že omezená odpovědnost je 

neefektivní, neboť umožňuje společníkům nekompenzované přesuny 

obchodních rizik na věřitele, čímž stimuluje přebytečnou (neefektivní) alokaci 

zdrojů směrem k ekonomicky rizikovým aktivitám. 

2.3.2 Pozitivní vliv omezené odpovědnosti na rozvoj 
kapitálových trhů 
Easterbrook a Fischel (1985) shrnují ve svém článku „Limited Liability 

and the Corporation” následující, v literatuře nejčastěji zmiňované přínosy 

omezené odpovědnosti v porovnání s ostatními odpovědnostními modely: 

(i) Omezená odpovědnost umožňuje diverzifikaci a pasivní 

(portfoliové) investice. Bez existence pravidla omezené 

odpovědnosti by každá nová akcie v portfoliu znamenala pro 

investora dodatečný zdroj rizika, který by teoreticky mohl 

vést ke ztrátě veškerých jeho aktiv. Je zřejmé, že v takovémto 

aranžmá by investoři, pokud by to výše jejich zdrojů 

umožňovala, raději preferovali aktivní participaci na řízení 

společností před pouhým pasivním investováním. Střední 

třída by za podmínky solidárního ručení nemohla investovat 

pravděpodobně vůbec, neboť by čelila obdobným rizikům 

jako bohatí investoři, navíc bez možnosti dosáhnout aktivní 

participace na řízení. 

(ii) Omezená odpovědnost snižuje náklady monitorování (jak pro 

akcionáře, tak pro věřitele). V případě neomezené 

odpovědnosti totiž pravděpodobnost, že v případě úpadku 

společnosti budou muset být k uspokojení pohledávek 

věřitelů použita osobní aktiva akcionáře klesá s tím, čím 

bohatší jsou ostatní akcionáři. V obdobném smyslu platí toto 

tvrzení i pro věřitele. Úroveň „zajištění“ pohledávek vůči 

společnosti se mění v závislosti na změně bohatství a 

struktury akcionářů. Se zavedením pravidla omezené 
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odpovědnosti odpadá nutnost znalostí o vlastnické struktuře a 

bohatství akcionářů. 

(iii) Pravidlo omezené odpovědnosti umožňuje existenci 

kapitálového trhu v dnešním pojetí, tedy že akcie jedné 

společnosti jsou navzájem zaměnitelné a mají na trhu 

v každém okamžiku stejnou cenu pro všechny kupující 

investory. Cena je navíc významným nositelem informace o 

hodnotě společnosti, která je založena na očekáváních o 

budoucích peněžních tocích připadajících na akcii. Za 

předpokladu neomezené odpovědnosti by se cena akcie lišila 

pro každého jednotlivého kupujícího investora v závislosti na 

jeho aktuálním bohatství a bohatství prodávajícího,9 ceny by 

tím ztratily svoji informační funkci. 

(iv) Vzhledem k tomu, že omezená odpovědnost podporuje 

volnou převoditelnost akcií, přispívá omezená odpovědnost 

k efektivní správě korporací. V případě neefektivního řízení 

mohou individuální investoři reagovat na rostoucí náklady 

zmocnění prodejem akcií. Vzhledem k tomu, že cena akcie je 

v případě pravidla omezené odpovědnosti závislá pouze na 

očekávaných budoucích peněžních tocích, lze akcie prodat, i 

když se společnost dostane do svízelné finanční situace. 

Dokud jsou akcie spojeny s hlasovacími právy, umožňuje 

hromadný prodej efektivní změnu kontroly a řízení 

společnosti. Pokud by kupující musel v této situaci 

kalkulovat i s variantou, že bude muset do společnosti 

investovat dodatečný kapitál k uspokojení veškerých 

závazků, hromadné nakupování celých bloků akcií by bylo 

                                                 
9 V souvislosti s bodem (ii) je zřejmé, že cena akcie by pro kupujícího investora klesala 
s relativní výší jeho bohatství vůči ostatním společníkům. Bohatí společníci by poskytovali 
jistou formu „pojištění“ ostatním společníkům v případě úpadku společnosti. V extrémních 
případech by ceny akcií pro velmi bohaté investory mohly dokonce dosahovat negativních 
hodnot (de facto by v tu chvíli docházelo k nákupu pojistných kontraktů) (Halpern, Trebilcock, 
Turnbull (1980)).  
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výrazně dražší a obtížnější. Cenu akcií by bylo nutno navíc 

vyjednávat s každým prodávajícím individuálně v závislosti 

na výši jeho individuálního bohatství. Omezená odpovědnost 

tudíž představuje (především v anglo-amerických 

jurisdikcích) základní kámen pro fungování známého 

mechanizmu převzetí, který v zájmu setrvání ve funkci 

motivuje manažery k maximalizaci hodnoty firmy, čímž se 

sjednocuje jejich zájem se zájmy akcionářů. 

(v) Omezená odpovědnost umožňuje optimální investiční 

rozhodování. V případě diverzifikovaných portfolií manažeři 

maximalizují hodnotu pro akcionáře investováním do 

projektů s pozitivní čistou současnou hodnotou. Omezená 

odpovědnost umožňuje manažerům podstupovat i velmi 

rizikové projekty bez hrozby zruinování akcionářů v případě 

neúspěchu. 

2.3.3 Rizika plynoucí z omezené odpovědnosti a nutnost 
ochrany věřitelů10 
Korporátní věřitelé čelí stejným dvěma druhům potenciálně 

nevhodného chování ze strany dlužníků jako všichni ostatní věřitelé. Jedná se o 

ex ante riziko, kdy mohou dlužníci lhát o svých aktivech proto, aby získali 

úvěr, a ex post riziko, které spočívá v porušování dohodnutých úvěrových 

smluv a vede ke zvýšenému riziku pro věřitele. Omezená odpovědnost, 

bohužel, obě tato rizika zesiluje. 

V případě ex ante rizika může omezená odpovědnost napomáhat 

společnosti zkreslovat informace o hodnotě jejích aktiv tím, že společnost bude 

falešně předstírat, že drží titul k aktivům, která ve skutečnosti vlastní jiné entity 

nebo sami akcionáři. V případě ex post rizika mohou akcionáři po získání 

finančních prostředků buď přímo přesunout aktiva ven ze společnosti na jiné 

                                                 
10 Analýza prezentovaná v této a následující kapitole se vychází z textu G. Hertiga a H. Kandy, 
který tvoří 4. kapitolu knihy R. Kraakmana a kol. (2004) „The Anatomy of Corporate Law; A 
comparative and Functional Approach“. 
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subjekty, nebo mohou, v rozporu s původním smluvním ujednáním, začít 

podstupovat extrémně rizikové projekty. Dopady zvýšeného rizika nesou díky 

pravidlu omezené odpovědnosti právě věřitelé. 

Hertig a Kanda (in Kraakman (2004)) uvádějí dva principiální důvody, 

proč jsou korporátní věřitelé kromě akcionářů jedinou skupinou stakeholderů, 

které se každé obchodní právo snaží chránit. 

Prvním důvodem je, že věřiteli obchodních společností nejsou pouze 

banky či držitelé obligací, ale také například dodavatelé či zaměstnanci, kteří 

přijímají právní nárok na peněžní toky společnosti výměnou za své zboží či 

služby. Z ochrany věřitelů tedy profitují všechny strany, které se společností 

kontrahují, včetně společností samotných. 

Druhý důvod vychází právě z výše zmíněného jedinečného rizika, které 

v důsledku specifické formy obchodních společností spočívá v možnosti 

zneužití omezené odpovědnosti managementem případně akcionáři, podílejí-li 

na řízení společnosti, takovým způsobem, který vede k poškození věřitelů. 

Ochrana věřitelů obchodním právem byla a je historicky vnímána jako quid pro 

quo za udělení výsady omezené odpovědnosti. 

2.3.4 Právní úprava institutu zákonné informační povinnosti 
Zákonná informační povinnost je jedním ze základních nástrojů 

ochrany věřitelů,11 který se v obchodním právu vyvinul. Jejím cílem je zmírnit 

oba výše uvedené druhy rizik, především však riziko ex ante. 

Existence zákonných informačních povinností je motivována 

následující úvahou: jestliže věřitelé disponují před tím, než poskytnou peněžní 

prostředky, dostatečným množstvím věrohodných informací o svém 

dlužníkovi, mohou správným způsobem kalkulovat s veškerým rizikem a 

následně ho odpovídajícím způsobem promítnout do své ceny. Vzhledem 

k předpokládané teoretické racionalitě věřitelů by takto rizikově upravený 

výnos měl věřitele kompenzovat za rizika plynoucí z omezené odpovědnosti 

jejich dlužníků. 

                                                 
11 Pro kompletní diskusi shrnující nástroje obchodního práva týkající se ochrany věřitelů viz. 
Kraakman a kol (2004) kap. 4. 
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Následný kontinuální přísun informací po poskytnutí finančních 

prostředků umožňuje věřitelům monitorovat, zda dlužník dodržuje veškerá 

smluvní ustanovení. 

Povinný reporting tedy představuje, jak bylo uvedeno v kapitole 1, 

implicitní cenu, kterou akcionáři platí za „výsadu“ požívat omezenou 

odpovědnost. 

Ačkoli informační povinnost obecně představuje v obchodním právu 

poměrně standardní nástroj ochrany věřitelů, její konkrétní podoba se v rámci 

jednotlivých právních řádů liší. 

Zatímco elementární informační povinnosti, jako je uvedení zkratky 

právní formy za obchodním jménem společnosti, která upozorňuje na 

omezenou odpovědnost společníků, zveřejnění stanov či informací o složeném 

základním kapitálu ve speciálních registrech, požadují právní řády poměrně 

běžně,12 ohledně zveřejňování účetních výkazů a informací o transakcích se 

spřízněnými osobami se jednotlivé právní úpravy odlišují. 

Zveřejňování účetních výkazů 

V obchodním právu lze pozorovat dva hlavní principy v přístupu ke 

zveřejňování účetních výkazů. Zatímco v Evropské unii a Japonsku je 

uplatňován princip, který povinnost zveřejňovat účetní výkazy odvíjí od právní 

formy společností, v USA je regulace zveřejňování účetních výkazů založena 

na tom, zda společnost vydává cenné papíry, které jsou obchodované na 

veřejných trzích či nikoli (Burgstahler, Hail, Leuz (2005)). 

Evropská legislativa ukládá povinnost zveřejňovat účetní výkazy 

obchodních firem s omezenou odpovědností společníků ve směrnici 

68/151/EHS – první směrnice Rady,13 na kterou následně navazují směrnice 

regulující účetní legislativu členských států 78/660/EHS – čtvrtá směrnice a 

směrnice 83/349/EHS – sedmá směrnice, která reguluje účetnictví holdingů a 

provádění konsolidace. 

                                                 
12 Viz např. USA, EU či Japonsko (Hertig a Kanda in Kraakman (2004)). 
13 Viz článek 2 odst. 1 písm. (f), který stanoví povinnost zveřejňovat rozvahu a výsledovku za 
každé účetní období. 
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Z preambule první směrnice mimo jiné vyplývá, že důvodem pro 

povinné zveřejňování účetních závěrek je: „snaha ochránit zájmy třetích 

osob…, neboť [akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným] 

poskytují vůči třetím osobám pouze záruku obchodního jmění“ (viz preambule 

směrnice 68/151/EHS). 

Ačkoli minimálně z pohledu psaného práva je americká právní úprava 

vůči věřitelům méně protekcionistická, neboť uzavřené privátní společnosti 

nejsou v USA povinny zveřejňovat své účetní výkazy, hospodářská realita 

potvrzuje, že reálné rozdíly jsou podstatně menší. 

Výzkumy provedené ve Francii a Německu potvrdily, že i přes 

zákonnou povinnost je úroveň zveřejňování účetních výkazů nízká.14 Naproti 

tomu v USA existují tržní instituce v podobě nezávislých kreditních 

ratingových agentur, kterým musí firmy poskytovat velmi detailní finanční data 

už jen proto, aby získaly přístup k běžnému provoznímu financování (Hertig a 

Kanda in Kraakman (2004)). 

Zveřejňování transakcí se spřízněnými osobami 

Jestliže omezená odpovědnost s sebou nese potenciálně zvýšené riziko 

pro věřitele, pak toto riziko je ještě umocněno v rámci tzv. podnikatelských 

seskupení (anglicky „corporate groups“).15 

Charakteristikou podnikatelských seskupení (někdy označovaných též 

jako koncerny) je struktura tvořená několika společnostmi, které dominuje tzv. 

ovládající osoba/osoby (anglicky „controllers“). Ovládající osoba může mít 

různou podobu – od majoritního akcionáře přes koalici akcionářů až po 

nejrůznější manažerské kliky. 

Hertig a Kanda identifikují dva způsoby, kterými mohou podnikatelská 

seskupení negativně působit na věřitele. Za prvé, komplikované vlastnické 

                                                 
14 Viz Cozian a kol. (2002) a Habersack (2003) obě in Kraakman a kol. (2004). Výsledky 
výzkumů odhadují, že 30 % francouzských SARL („Sociétés à responsabilité limitée“) a 
veřejně neobchodovaných SA („Sociétés anonymes“), a 80 % - 90 % německých GmbH 
(„Gesellschaft mit beschränkter Haftung“) nezveřejňuje své účetní výkazy. 
15 Kromě věřitelů nesou zvýšené riziko plynoucí z existence podnikatelských seskupení rovněž 
minoritní akcionáři. Snaha o jejich ochranu představuje hlavní motivaci existence právní 
regulace koncernů (viz Kraakman (2004)). 
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struktury mohou značně znepřehlednit rozdělení aktiv mezi jednotlivými členy 

seskupení a vytvořit tak mnohdy falešnou představu, že za závazky stojí celá 

skupina. 

Za druhé, uzavíráním vnitro-skupinových kontraktů mohou ovládající 

osoby volně přelévat hodnotu mezi jednotlivými subjekty seskupení, čímž 

mohou do značné míry ovlivňovat expozici jednotlivých věřitelů vůči riziku. 

 Z výše uvedených důvodů se v mnoha právních řádech světa vyvinula 

v rámci obchodního práva speciální úprava, která se specificky zaměřuje na 

regulaci podnikatelských seskupení. 

Jestliže v případě zveřejňování účetních výkazů převládají dva odlišné 

dominantní principy, pak v případě informačních povinností plynoucích z 

regulace podnikatelských seskupení je konsensus mezi jednotlivými právními 

řády ještě menší. 

Problémem všech právních úprav je totiž fakt, že v důsledku 

rozmanitosti forem, které mohou podnikatelská seskupení mít,16 je velmi 

obtížné je nějak univerzálně identifikovat. Přestože přístupy k jejich regulaci 

jsou různé, žádné obchodní právo jejich existenci přímo nezakazuje. 

Odůvodněním je přesvědčení, že ačkoli s sebou podnikatelská seskupení nesou 

mnoho potenciálních rizik pro věřitele a minoritní akcionáře/společníky, jejich 

existence může rovněž přinášet celou řadu pozitivních efektů a synergií. 

Regulace podnikatelských seskupení má mnoho podob a v rámci 

ochrany věřitelů a minoritních akcionářů hrají informační povinnosti opět svou 

roli. V případě koncernového práva, jak se tato část obchodního práva 

regulující podnikatelská seskupení také někdy nazývá, neexistuje jednotná 

úprava ani v rámci EU. Stejně jako v případě účetních výkazů je za jednu 

z nejbenevolentnějších legislativ ve vztahu k podnikatelským seskupením 

považováno právo USA. Opačný pól představuje Německo, které má v této 

oblasti kromě rozsáhlé právní kodifikace i velmi rozvinutou judikaturu. 

                                                 
16 Pro přehled nejrůznějších podob podnikatelských seskupení charakteristických pro 
jednotlivé právní řády, viz (Hertig a Kanda in Kraakman (2004)). 
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Zbývající evropské státy se zpravidla nacházejí někde mezi těmito dvěma 

extrémy. 

Minimálním požadavkem, který je uplatňován ve většině právních řádů 

(včetně USA), je povinnost podnikatelských seskupení sestavovat 

konsolidované finanční výkazy, ze kterých profitují jak minoritní akcionáři, tak 

věřitelé. 

V Německu musí obchodní společnosti účastnící se podnikatelských 

seskupení kromě povinné konsolidace navíc sestavovat speciální zprávu, ve 

které informují o transakcích mezi jednotlivými subjekty v rámci seskupení a o 

jejich dopadech na hospodaření individuálních společností. 

Jak uvidíme v následující kapitole, podobný institut v podobě tzv. 

zprávy o vztazích existuje i v českém obchodním právu, které z německé 

úpravy ve značné míře čerpá.  
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3 LEGISLATIVNÍ RÁMEC VYBRANÝCH 
INFORMAČNÍCH POVINNOSTÍ V ČR 

Následující kapitola popisuje zákonné informační povinnosti českých 

obchodních společností ve vztahu k účetním závěrkám, výročním zprávám a 

rozebírá rovněž informační povinnosti ve vztahu k podnikatelským 

seskupením. Jak plyne z kapitoly 2, česká právní úprava v tomto směru 

výrazně čerpá z evropské (účetní výkazy) a německé (podnikatelská seskupení) 

legislativy. 

Závěry této kapitoly nám poslouží k vytvoření srovnávacího základu, 

ke kterému budou vztaženy výsledky následující empirické analýzy.  

3.1 Základní právní normy 
Základní, nejobecnější normou, která ukládá obchodním společnostem 

v České republice povinnost zveřejňovat o sobě informace, je bezpochyby 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též jen „ObchZ“).  

Rozsah informací, jejichž zveřejnění obchodní zákoník po 

společnostech požaduje, je velice široký. Z povinně zveřejňovaných informací 

jmenujme např.: identifikační údaje obchodní společnosti (obchodní firma, 

sídlo, IČO, právní forma), způsob jednání za společnost (jména nebo členové 

statutárních orgánů, jména prokuristů a popis způsobu, jakým tito jednají za 

společnost), existenci práv třetích osob (zástavní práva k obchodním podílům), 

zakladatelské dokumenty (společenská smlouva nebo zakladatelská listina), 

znění stanov či zápisy z valných hromad aj. (kompletní přehled viz Štenglová 

(2005)). V souladu s První směrnicí rady (č. 68/151/EHS) mezi povinně 

zveřejňované dokumenty, které obchodní zákoník jmenuje, patří také účetní 

závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (dále 

jen „zpráva o vztazích“) či ovládací smlouvy. 

Druhou zásadní normou ukládající obchodním společnostem 

informační povinnost, v tomto případě již konkrétně ve vztahu k předmětu této 

práce, je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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(dále rovněž jen „ZoU“). Ten na rozdíl od obecného obchodního zákoníku 

upravuje pouze zveřejňování účetních dokumentů. Tím ZoU částečně překrývá 

a částečně doplňuje a konkretizuje některá ustanovení ObchZ, týkající se 

povinnosti zveřejňovat účetní závěrky, popřípadě výroční zprávy. 

Pakliže nás zajímají informační povinnosti obchodních společností 

v obecné rovině, resp. takové, které se týkají všech českých kapitálových 

obchodních společností, jsou dva výše uvedené zákony jedinými normami 

s univerzální platností. 

Na druhou stranu je na tomto místě třeba podotknout, že obchodní 

zákoník a zákon o účetnictví zdaleka nejsou jedinými normami, které ukládají 

obchodním společnostem v ČR informační povinnosti. Český právní řád 

disponuje ještě celou řadou dalších zákonů, které se více či méně dotýkají 

informačních povinností obchodních společností. Vždy se ovšem jedná o 

zákony, které konkretizují informační povinnosti určité specifické, zpravidla 

veřejně regulované skupiny společností. 

Žádný z těchto „specifických“ zákonů však nijak neruší či neomezuje 

informační povinnosti plynoucí z obchodního zákoníku a zákona o účetnictví. 

Naopak, tyto normy se buď přímo odkazují na příslušná ustanovení ObchZ či 

ZoU, obvykle však informační povinnosti pro vybranou skupinu společností 

proti obecné povinnosti ještě zpřísňují. 

Za všechny uveďme např. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, který v § 16, § 116, § 118 a § 123 specifikuje informační 

povinnosti obchodníků s cennými papíry a emitentů kótovaných cenných 

papírů nad rámec uvedený ObchZ a zákonem o účetnictví, a ukládá navíc 

povinnost předkládat výroční zprávy regulátorovi, tedy ČNB. Dále například 

zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, který v § 24 a §26a mimo jiné 

specifikuje způsob zveřejňování výročních zpráv pojišťoven a zajišťoven, či 

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, který v § 23 specifikuje způsob zveřejňování 

výročních zpráv bank. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro posouzení plnění sledovaných 

informačních povinností ve vztahu k účetním a koncernovým dokumentům v 
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nejobecnější rovině na úrovni všech kapitálových obchodních společností, je 

třeba vztahovat empirické výsledky k teoretickému stavu vyplývajícímu z 

ustanovení obchodního zákoníku a zákona o účetnictví. 

3.2 Obchodní rejstřík a sbírka listin 
V souvislosti se zveřejňováním povinných údajů zavádí obchodní 

zákoník speciální institut obchodního práva, tzv. obchodní rejstřík, jehož 

prostřednictvím se zveřejňují veškeré dokumenty, jejichž publikování obchodní 

zákoník požaduje. 

Obchodní rejstřík je veřejně přístupná evidence zákonem stanovených 

údajů o podnikatelských subjektech (Štenglová (2005)). Jeho účelem je zajistit 

publicitu informací a údajů, které zákonodárce považuje za podstatné pro 

ostatní účastníky trhu. V České republice rejstříkovou agendu spravují místně 

příslušné rejstříkové soudy17.18 

Obchodní zákoník podobu rejstříku upravuje v § 27 a následujících. 

Jeho nedílnou součástí je podle ustanovení § 27 odst. 3 ObchZ tzv. sbírka 

listin, což je v podstatě archiv, do kterého se zakládají zákonem stanovené 

listiny, týkající se zapisovaných osob. 

V § 38i ukládá obchodní zákoník povinný obsah sbírky listin. Z 

pohledu této práce je nejpodstatnější ustanovení písmene (c), podle kterého 

musí české obchodní společnosti do sbírky listin mimo jiné ukládat: 

(i) výroční zprávy, účetní závěrky19 (řádné, mimořádné a 

případně konsolidované), 

                                                 
17 V ČR v současné době existuje 7 rejstříkových soudů. Svou podstatou se nejedná o 
samostatné, z ústavního systému vyčleněné soudy, rejstříkovou agendu vedou pověřené krajské 
soudy. Jedná se o soudy v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci 
Králové, Brně a Ostravě. 
18 Obchodní rejstřík v pojetí, jak ho známe dnes, má kořeny již v 19. století. Evidence kupců 
byla zavedena zákonem č. 1/1863 ř.z., obecným zákoníkem obchodním, dne 17.12.1862 
s účinností od 1.7.1863. Vzhledem k tomu, že Československá republika přejala rakouský 
právní řád, byla tato evidence přímým předchůdcem dnešního obchodního rejstříku (Štenglová 
(2005)). 
19 Dovolte mi na tomto místě učinit malou poznámku týkající se terminologie. Jak obchodní 
zákoník, tak zákon o účetnictví jednoznačně a bezvýhradně hovoří o účetní závěrce, přesto 
z neznámého důvodu jsou ve sbírce listin elektronické verze obchodního rejstříku tyto 
dokumenty vedeny jako účetní uzávěrky. 
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(ii) zprávu auditora o ověření účetní závěrky, pokud se jedná o 

auditovanou účetní jednotku, 

(iii) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a 

(iv) návrh rozdělení zisku či vypořádání ztráty. 

Vzhledem k tomu, že sbírka listin je součástí rejstříkového spisu 

každého subjektu zapsaného v obchodním rejstříku, mají povinnost zveřejnit 

výše uvedené dokumenty všechny kapitálové obchodní společnosti. 

Zákon v této souvislosti pamatuje i na organizační složky podniků 

zahraničních osob podnikajících na území České republiky, na které se, 

s výjimkou finančních a úvěrových institucí, vztahují obdobná pravidla jako na 

subjekty české (§ 38j a §38k ObchZ). 

K náležitostem bodů (i) - (iii) se ještě vrátíme níže. Nyní zaměřme 

pozornost na to, co v souvislosti s povinností zveřejňovat výsledky 

hospodaření, ukládá zákon o účetnictví. 

Zákon o účetnictví v § 21a stanoví, které subjekty mají povinnost 

zveřejnit účetní závěrku. Početně nejvýznamnější skupinou jsou především 

všechny obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku, ale povinnost 

zveřejňovat účetní závěrky a výroční zprávy mají podle ZoU i další subjekty, 

které zákon taxativně jmenuje.20 Samotné zveřejnění, stejně jako v případě 

ObchZ, probíhá opět uložením příslušných dokumentů do sbírky listin a ve 

způsobu tohoto uložení se zákon o účetnictví odkazuje zpět na relevantní 

ustanovení ObchZ.21 

Obchodní společnosti jsou tedy z pohledu zákona o účetnictví 

podmnožinou celkové množiny subjektů, které jsou povinny zveřejnit výsledky 

svého hospodaření, a povinnost zveřejňovat tyto údaje mají bez výjimky. Jinak 

řečeno, optikou této analýzy má tedy jakákoli společnost zapsaná v obchodním 

                                                 
20 Např. politické strany či politická hnutí. 
21 V souvislosti s „dodatečnými“ zákony zmíněnými v kapitole 3.1, které upravují zveřejňování 
informací u specifických regulovaných společností, doplňme na tomto místě, že podle § 21a 
odst. 4 zákona o účetnictví: „Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu 
předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do 
sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky“. V případě těchto 
společností je to v konečném důsledku přímo regulátor, kdo odpovídá za zveřejnění dokumentů 
ve sbírce listin. 
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rejstříku povinnost zveřejnit ve sbírce listin své roční účetní výkazy a to jak 

z titulu ustanovení obchodního zákoníku, tak i z titulu zákona o účetnictví. 

Účetní závěrka se podle paragrafu § 21a ZoU zveřejňuje v rozsahu, 

v jakém ji účetní jednotka sestavila. Pokud se jedná o účetní jednotku, která má 

povinnost sestavit výroční zprávu, podléhá výše zmíněnému zveřejnění i tato, a 

účetní závěrka může být uložena jako její součást (tj. do sbírky listin stačí 

uložit výroční zprávu, která účetní závěrku, jak uvidíme níže, obsahuje povinně 

jako jednu ze svých součástí). 

Ačkoli věřím, že většina čtenářů dokumenty, jejichž zveřejňování tato 

práce zkoumá, zná a ví, co si pod nimi představit, pro úplnost v následujících 

třech kapitolách uvedu jejich stručný popis. 

3.3 Účetní závěrka 
Účetní závěrka je nedílný celek několika dokumentů, který sestavuje 

účetní jednotka vždy za určité účetní období. Smyslem účetní závěrky je 

poskytnout jejímu uživateli souhrnnou představu o tom, jak účetní jednotka 

hospodařila během sledovaného období a jak z účetního pohledu vypadají 

aktiva a pasiva, kterými účetní jednotka disponuje. 

Povinné součásti účetní závěrky jsou uvedeny v § 18 zákona o 

účetnictví. Kromě obecných identifikačních údajů, jako jsou obchodní jméno 

účetní jednotky, právní forma, Identifikační číslo (IČO), předmět podnikání, 

rozvahový den22, okamžik sestavení účetní závěrky a podpis statutárního 

orgánu, tvoří účetní závěrku obchodních společností především: 

(i) rozvaha (bilance), 

(ii) výkaz zisků a ztrát 

(iii) příloha popisující a doplňující informace uvedené v rozvaze a 

výkazu zisků a ztrát, 

(iv) volitelně též mohou účetní závěrku doplňovat výkaz o 

peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu. 

                                                 
22 Rozvahový den je definován v § 19 zákona o účetnictví. Jedná se o den, k němuž se uzavírají 
účetní knihy a sestavuje účetní závěrka; zpravidla se jedná o poslední den účetního období.  
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Konkrétní podobu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy (tzv. 

statutární podoba) stanoví prováděcí předpis ZoU, Vyhláška č. 500/2002 Sb.23 

Povinnost ověření účetní závěrky nezávislým auditorem je stanovena na 

základě „ekonomické významnosti“ účetní jednotky. Podle § 20 zákona o 

účetnictví povinnost auditu nastupuje tehdy, když po dvě následující účetní 

období: 

(i) přesáhla výše aktiv brutto více jak 40 mil. Kč, 

(ii) přesáhl roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč, 

(iii) přesáhl roční průměrný počet zaměstnanců 50. 

V případě akciové společnosti stačí pro nutnost provádět audit dosažení 

jednoho z těchto parametrů, pro ostatní obchodní společnosti platí, že musí být 

dosažena nebo překročena alespoň dvě z výše uvedených kritérií.24 

Pokud má účetní jednotka povinnost nechat ověřit svou účetní závěrku 

nezávislým auditorem, vzniká pro ni automaticky i povinnost sestavit a 

zveřejnit výroční zprávu. 

3.4 Výroční zpráva 
Výroční zpráva je komplexním dokumentem, který shrnuje hospodaření 

a vývoj podniku za určité účetní období. V porovnání s účetní závěrkou však 

obsahuje výroční zpráva i informace nefinanční či neúčetní povahy a tvoří tedy 

v tomto smyslu jakousi informační nadstavbu účetní závěrky. 

Na rozdíl od účetní závěrky se její podoba může více či méně lišit 

v závislosti na dodatečných informačních požadavcích plynoucích z ustanovení 

výše zmiňovaných „specifických“ zákonů. Níže prezentovaná podoba je tedy 

opět obecnou, nejzákladnější definicí výroční zprávy ve smyslu zákona o 

účetnictví. 

                                                 
23 V případě bank a jiných finančních institucí je rovněž relevantní prováděcí vyhláškou 
vyhláška 501/2002 Sb. a v případě pojišťoven vyhláška 503/2002 Sb. 
24 Výjimku z tohoto tvrzení tvoří účetní jednotky, které se nacházejí v konkursním řízení, které 
zákon o účetnictví zbavuje nutnosti ověřovat účetní závěrky auditorem po dobu 36 po sobě 
jdoucích měsíců od zahájení konkurzu (§ 20 odst. 2). Novelou zákona o účetnictví zákonem č. 
269/2007 Sb. platnou a účinnou 1. 1. 2008 se ustanovení § 20 odst. 2 mění v tom smyslu, že 
zákon zbavuje účetní jednotky povinnosti auditu po dobu 36 po sobě jdoucích měsíců počínaje 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly účinky prohlášení 
konkursu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor. 
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Zákon o účetnictví popisuje náležitosti výroční zprávy v § 21. Jejím 

účelem je podle § 21 odst. 1 ZoU „uceleně, vyváženě a komplexně informovat 

o vývoji, výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní 

jednotky“. 

Kromě všech podstatných informací nutných k tomu, aby zpráva 

naplňovala výše uvedený účel, musí rovněž podle § 21 ZoU obsahovat finanční 

a nefinanční informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a 

jsou významné pro naplnění výše uvedeného účelu výroční zprávy. Dále musí 

obsahovat informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní 

jednotky, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, o aktivitách v oblasti 

ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích či o tom, zda má 

účetní jednotka organizační složku podniku v zahraničí. V případě, že mají vliv 

na hospodaření společnosti, je účetní jednotka povinna informovat rovněž o 

investičních instrumentech či aktivech a pasivech podobného druhu. 

Součástí výroční zprávy je rovněž účetní závěrka, zpráva auditora a 

zpráva o vztazích, tak jak ji definuje obchodní zákoník (viz níže). 

Jak výroční zpráva, tak v menší míře i účetní závěrka jsou 

rozhodujícími dokumenty, obsahujícími nejpodstatnější veřejně dostupné 

informace o fungování, hospodaření, velikosti a finančním zdraví společnosti. 

Ty by ze zákona měly být dostupné každému a o každé společnosti zapsané 

v obchodním rejstříku. 

3.5 Podnikatelská seskupení, zpráva o vztazích a její 
vztah k ovládací smlouvě 

Podnikatelská seskupení a koncerny jsou oblastí obchodního práva s 

výraznou ekonomickou dimenzí, kdy dochází k faktickému spojování subjektů 

majících vlastní právní subjektivitu způsobem jiným než čistě právním. 

Uplatnění ovládacího či řídícího vlivu v takovémto seskupení s sebou může 

nést nejrůznější pozitivní, ale i negativní důsledky. Z tohoto důvodu se zákon 

snaží poskytnout zúčastněným osobám, jejich věřitelům, společníkům či 

akcionářům určitý stupeň ochrany. 



 26 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je důležitým institutem 

koncernového práva, který byl v českém obchodním právu zaveden 

v porovnání s předcházejícími dokumenty relativně nedávno, a to až novelou 

obchodního zákoníku, provedenou zákonem č. 370/2000 Sb., s účinností od 1. 

1. 2001. Účelem zprávy o vztazích je zajistit informovanost věřitelů a 

společníků či členů společnosti o tom, jakým způsobem dochází k uplatňování 

vlivu na řízení společnosti ze strany ovládající osoby. 

3.5.1 Podnikatelská seskupení 
Abychom mohli hovořit o zprávě o vztazích, je nejprve nutné 

specifikovat několik základních pojmů týkajících se koncernového práva, bez 

kterých bychom se v následujícím textu neobešli. 

Ovládající osoba je zákonem definována jako osoba, která fakticky 

nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo 

provozování podniku jiné osoby (tzv. ovládaná osoba) (§ 66a odst. 2 ObchZ). 

Pokud jsou ovládající a ovládaná osoba společnostmi, pak zákon hovoří o 

mateřské a dceřiné společnosti. Nepřímým ovládáním pak zákon rozumí 

situaci, kdy je ovládací vliv vykonáván skrze další osobu nebo osoby. 

Toto ustanovení v souladu s požadavky práva Evropských 

společenství25 definuje ovládající osobu výkonem rozhodujícího vlivu na řízení 

a provozování podniku jiné osoby, tedy věcně, a nikoli pouze na základě počtu 

hlasovacích práv (Dědič a kol. (2002)). 

Vzhledem k tomu, že v mnoha případech bývá jen obtížně 

prokazatelné, že existuje vztah ovládnutí, stanoví obchodní zákoník v rámci 

usnadnění důkazní pozice v případě sporu právní domněnky existence vztahu 

ovládající a ovládané osoby v případech, kdy tento vztah není smluvně upraven 

ovládací smlouvou (Dědič a kol. (2002)). 

Nevyvratitelné právní domněnky existence ovládacího vztahu jsou 

uvedeny v § 66a odst. 3, 4 a 7 ObchZ. Podle těchto ustanovení je ovládající 

osobou vždy: 

                                                 
25 Definice ovládání plyne z článku 24a Druhé směrnice 77/91/EHS a článku 8 směrnice č. 
88/624/EHS (Černá, (2004)). 
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(i) většinový společník, pakliže neexistuje jiná osoba disponující 

většinou hlasovacích práv, 

(ii) osoba, která na základě dohody s jiným společníkem či 

společníky disponuje většinou hlasovacích práv,  

(iii) osoba, která může prosadit jmenování nebo volbu většiny 

osob tvořících statutární orgán a 

(iv) osoby jednající ve shodě, disponující společně většinou 

hlasovacích práv. 

Zákon dále stanoví vyvratitelnou právní domněnku, která předpokládá, 

že existuje-li společník (nebo skupina osob jednajících ve shodě) disponující 

více než 40 % hlasovacích práv, a pakliže není prokázáno, že existuje jiná 

osoba disponující stejným nebo větším počtem hlasovacích práv, je tato osoba 

(nebo skupina osob) považována za ovládající osobu. 

Pokud není prokázán opak (vyvratitelná právní domněnka), a ovládaná i 

ovládající osoba jsou podnikajícími právnickými osobami, má se za to, že 

ovládající a ovládaná osoba tvoří koncern (holding) (§ 66a odst. 7 ObchZ). 

Existence koncernu znamená, že ovládající osoba rozhoduje o zaměření 

podnikání jiného podnikatele (ovládané osoby) a tato osoba je tedy podrobena 

tzv. jednotnému řízení (Dědič a kol. (2002)).26 

Toto řízení může být buď faktické (plynoucí obvykle z váhy 

hlasovacích práv řídící osoby) a nebo na základě smlouvy (tzv. „ovládací 

smlouva“ – viz níže). Osoba, která vykonává řízení na základě smlouvy, je 

rovněž nevyvratitelně považována za ovládající osobu a v případě, že tato 

existuje, nepoužijí se k určení ovládající osoby ostatní výše uvedené právní 

domněnky. Koncern se pak na základě povahy tohoto vztahu označuje buď za 

faktický a nebo smluvní. Všechny osoby řízené jednou řídící osobou se včetně 

osoby řídící označují za propojené osoby. 

„Základním znakem koncernu je tedy skutečnost, že určitý podnikatel je 

podroben jednotnému řízení ze strany jiného podnikatele.“ (Dědič a kol. 

(2002), str. 490). 

                                                 
26 Z této definice tedy plyne, že řízené osoby jsou podmnožinou ovládaných osob. 
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Jelikož ovládnutí podnikatele s sebou může nést nejrůznější negativní 

důsledky, Dědič a kol. (2002) zmiňují především možnost poškozování věřitelů 

ovládané osoby, poškozování společníků či členů společnosti nemajících vliv 

na řízení podniku ovládané osoby (tzv. mimo stojící společníci) a možnost 

omezení hospodářské soutěže, jsou zákonem stanoveny meze řídícího vlivu 

ovládající osoby. Toto vymezení se navíc liší v závislosti na tom, zda byla a 

nebo nebyla uzavřena ovládací smlouva. 

Jak již bylo zmíněno, česká právní úprava v tomto případě výrazně 

vychází z německého práva a uplatňuje koncepci tzv. následné ochrany 

menšinových společníků. Tj. zákon se snaží omezovat možnosti využití 

řídícího vlivu ze strany ovládající osoby po té, co vznikne ovládací vztah. 

Alternativou je přístup, který vznikl v anglické právní úpravě a který se 

prosadil ve Francii, Itálii, Belgii, Nizozemí, Španělsku a Portugalsku a 

v Evropě v současnosti převažuje, který je založen na principu tzv. předběžné 

ochrany, umožňující menšinovým společníkům ukončit svou účast ve 

společnosti v případě, kdy dojde ke vzniku ovládacího vztahu skrze přesně 

upravený systém povinných nabídek převzetí (Černá (2004)).27 

§ 66a odst. 8 ObchZ stanoví, že jestliže není mezi ovládanou a 

ovládající osobou uzavřena ovládací smlouva, nesmí ovládající osoba využít 

svého vlivu k tomu, aby prosadila přijetí takových opatření, která mohou 

ovládané osobě způsobit majetkovou újmu. Výjimkou je uhrazení každé takto 

vzniklé újmy ještě v témž účetním období, ve kterém vznikla, nebo případně 

alespoň uzavření smlouvy, která stanoví přiměřenou lhůtu, během které bude 

tato újma ovládající osobou uhrazena. 

Pokud újma vzniknuvší v důsledku uplatnění ovládacího vlivu není 

uhrazena ovládající osobou v souladu s ustanovením § 66a odst. 8, ukládá v § 

66a odst. 14 ObchZ ovládající osobě povinnost nahradit ovládané osobě z této 

újmy vzniklou škodu a kromě toho nahradit i škodu, která v důsledku tohoto 

                                                 
27 Tento způsob regulace existuje i v českém právním řádu (viz § 183b ObchZ a následující), 
nicméně se vztahuje pouze na kotované akciové společnosti. 
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vznikla společníkům nebo členům ovládané osoby a to nezávisle na povinnosti 

náhrady škody vzhledem k ovládané osobě. 

Výjimkou z náhrady škody vůči společníkům je situace, kdy je 

ovládající osoba jediným společníkem či akcionářem, nebo všichni společníci 

či akcionáři jsou ovládajícími osobami jednajícími ve shodě. Ti sami sobě za 

způsobenou škodu neodpovídají. 

Povinnost k náhradě škody podle § 66a odst. 14 však nevzniká, pokud 

byla uzavřena mezi těmito osobami ovládací smlouva nebo v případě, že by 

dané opatření bylo přijato i osobou, která není ovládaná a jedná s péčí řádného 

hospodáře, tj. z náhrady škody je vyloučeno běžné podnikatelské riziko. Za 

splnění závazku k náhradě škody ručí osoby, které jsou statutárním orgánem 

ovládající osoby nebo jeho členem, rukou společnou a nerozdílnou. 

Výše uvedené ochranné právní důsledky nastupují automaticky vždy, 

když vznikne vztah ovládání, bez ohledu na to, zda je ovládaná osoba 

podrobena rovněž jednotnému řízení. Fakt, zda osoby tvoří koncern či nikoli, 

se nezkoumá a pro možnost uplatnění těchto ochranných mechanizmů ani 

nehraje roli. 

3.5.2 Zpráva o vztazích 
Pokud není uzavřena ovládací smlouva, má statutární orgán každé 

ovládané osoby podle § 66a odstavce 9 ObchZ povinnost sestavit ve lhůtě do 3 

měsíců od skončení účetního období zprávu o vztazích, která se stejně jako 

účetní závěrka či výroční zpráva ukládá do sbírky listin. 

Smyslem zprávy o vztazích je veřejně informovat především mimo 

stojící společníky a věřitele o tom, jakým způsobem je uplatňován ovládací 

vliv a zda v důsledku jeho uplatnění vznikla ovládající osobě újma a případně 

zda tato újma byla uhrazena. V případě právních forem obchodních společností 

poskytujících vlastníkům omezenou odpovědnost je funkce zprávy o to 

významnější, že umožňuje věřitelům společnosti určit, zda ovládající osoba 

(především u malých společností s jedním nebo malým počtem společníků) 
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nezneužívá svého vlivu k transferu rizika na ovládanou společnost, čímž by 

efektivně docházelo ke zhoršení jejich pozice.28 

Zpráva musí podle zákona obsahovat následující informace, pokud jsou 

ovládané osobě jednající s péčí řádného hospodáře známy: 

(i) identifikace ovládající osoby a ostatních propojených osob 

(přímých i nepřímých), 

(ii) seznam smluv uzavřených v posledním účetním období mezi 

propojenými osobami, 

(iii) jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob, 

(iv) ostatní opatření, která byla na popud propojených osob přijata 

nebo uskutečněna ovládanou osobou; jejich výhody a 

nevýhody, 

(v) bylo-li ovládanou osobou poskytnuto plnění, je nutno uvést, 

jaké bylo poskytnuto protiplnění, 

(vi) informaci o tom, zda z těchto smluv a opatření vznikla 

ovládané osobě újma a zda byla tato újma uhrazena, nebo zda 

byla uzavřena smlouva o úhradě této újmy. 

Je-li ovládaná osoba povinna sestavovat výroční zprávu podle § 21 

zákona o účetnictví (viz výše), musí k ní být zpráva o vztazích připojena a 

podléhá stejně jako výroční zpráva ověření nezávislým auditorem.29 Pokud 

účetní jednotka tuto povinnost nemá, zveřejňuje se zpráva o vztazích ve sbírce 

listin samostatně.30 

V literatuře se názory na stupeň konkrétnosti zveřejňovaných informací 

různí (srov. Černá (2004) s Dědič a kol. (2002)). Vzhledem k veřejné 

přístupnosti zprávy o vztazích (zde se česká právní úprava odlišuje od svého 

                                                 
28 Kontrola ex post rizika. 
29 Podle stanoviska Komory auditorů ČR (viz Fišerová (2004)) nemají chyby ve zprávě o 
vztazích nebo dokonce nezpracování zprávy o vztazích, v případě, že auditovaná osoba je 
ovládaná, vliv na konečný výrok auditora. Tyto skutečnosti se pouze uvedou ve zprávě 
auditora. 
30 Ač to zákon explicitně nezmiňuje, Dedič a kol. (2007) připouštějí, že lze ustanovení § 66a 
odst. 9 vyložit analogickým způsobem, který platí pro účetní závěrky a zprávy o vztazích, totiž 
že v případě, že je zpráva o vztazích součástí výroční zprávy, není nutné ji zveřejňovat ve 
sbírce listin ještě zvlášť jako samostatný dokument. 



 31 

německého vzoru) a s přihlédnutím k faktorům jako je obchodní tajemství či 

možnost použití informací obsažených ve zprávě při hospodářské soutěži, se 

lze přiklánět k názoru, že konkrétní hospodářské informace mohou být spíše 

stručnějšího charakteru (Dědič a kol. (2002)). Tím by však neměla být 

zkreslena informace o celkové expozici ovládané osoby vůči riziku, které jí, 

jejím mimo stojícím společníkům a jejím věřitelům v důsledku ovládání hrozí. 

Pakliže statutární orgány ovládané osoby neuvedou ve zprávě o 

vztazích smlouvy nebo opatření, z nichž ovládané osobě vznikla újma, a 

nebyla-li tato újma uhrazena nebo nebyla-li uzavřena smlouva o její úhradě, 

ručí za náhradu škody z této újmy vzniklé spolu s osobami, které jsou 

statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu ovládající osoby (§ 66a 

odst. 14 ObchZ), i statutáři osoby ovládané, a to opět solidárně. Jinými slovy 

„jakékoli porušení povinností osob, které jsou statutárním orgánem ovládané 

osoby nebo jeho členem, v souvislosti se zprávou o vztazích mezi propojenými 

osobami zakládá jejich ručení za splnění závazku k náhradě škody podle § 66a 

odst. 14 ObchZ“ (Dědič a kol. (2002), str. 511). 

3.5.3 Ovládací smlouva 
Jediným případem, kdy statutární orgán ovládané osoby není povinen 

sestavovat zprávu o vztazích, je situace, když je mezi ovládající a ovládanou 

osobou uzavřena ovládací smlouva, a osoby tedy tvoří smluvní koncern. 

Ovládací smlouva se stejně jako zpráva o vztazích dostala do 

obchodního zákoníku jeho novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. 

účinnou od 1. 1. 2001. Ta do obchodního zákoníku zařadila prostřednictvím § 

190b ovládací smlouvu jako nový druh pojmenované smlouvy. 

Ovládací smlouva představuje právní instrument, kterým lze vytvořit 

smluvní koncern. Ač tomu teoreticky nic nebrání, je nepravděpodobné, že by 

ovládací smlouvy byly uzavírány mezi osobami, kde již před jejich uzavřením 

neexistoval silný vztah ovládání. Zpravidla jde tedy spíše o „vrstvení“ řídících 

vlivů, tj. zpevnění již existujícího ovládacího vztahu, než o vytváření zcela 

nového aranžmá mezi společnostmi (Černá (2004)). 
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Základní charakteristikou ovládací smlouvy je podle § 190b odstavce 1 

závazek jedné smluvní strany podrobit se jednotnému řízení strany druhé. 

Smluvní strany se na základě tohoto závazku označují jako řídící a řízená 

osoba. V rámci jednotného řízení může řídící osoba dávat řízené osobě i 

pokyny, které pro ni mohou být nevýhodné, pakliže jsou výhodné pro řídící 

osobu nebo jinou osobu tvořící s řízenou a řídící osobou koncern. „Ovládací 

smlouva tak za stanovených podmínek legalizuje „předsunutí“ zájmu koncernu 

před zájem řízené osoby“ (Černá (2004), str. 107). Uzavření ovládací smlouvy 

tak mění právní režim ovládání, resp. řízení ovládané osoby proti režimu 

definovanému v § 66a odst. 8 až 16 ObchZ, který zakazuje ovládající osobě 

dávat osobě ovládané pokyny, které jsou v její neprospěch, s výjimkou 

uhrazení každé jednotlivé újmy, která z takovéhoto pokynu ovládané osobě 

vznikne. 

Výměnou za tuto možnost však zákon ukládá povinnost zahrnout do 

ovládací smlouvy závazky, které slouží k ochraně mimo stojících společníků 

řízené osoby. Jedná se zejména o: „závazek vůči mimo stojícím společníkům 

uzavřít na písemnou žádost smlouvu o úplatném převodu jejich akcií, zatímních 

listů nebo podílů (dále jen "smlouva o úplatném převodu") za cenu přiměřenou 

hodnotě jejich akcií, zatímních listů nebo podílů (dále jen "odškodnění")“ (§ 

190c odst. 1 ObchZ). Jinými slovy zákon dává menšinovým společníkům 

možnost ukončit svou účast na společnosti, která se stává členem smluvního 

koncernu. 

Možnost dávat řízené osobě pokyny, které nemusí nutně být v jejím 

nejlepším zájmu, však nezbavuje osoby, které tyto pokyny jménem řídící osoby 

vydávají, povinnosti činit tak s péčí řádného hospodáře. V případě porušení 

této povinnosti, ručí osoby, které vydávaly řízené osobě pokyny rukou 

společnou a nerozdílnou za případné škody způsobené řízené osobě (§ 190b 

odst. 2 ObchZ). To platí i v případě, že tímto způsobem vznikne škoda 

věřitelům řízené osoby. Pokud navíc nelze nárok věřitele uspokojit z majetku 

řízené osoby, ručí za jeho uspokojení osoba řídící. 
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Dalším nástrojem ochrany řízené osoby, jejích společníků a nepřímo i 

věřitelů je zákonná povinnost řídící osoby uhradit případnou ztrátu hospodaření 

řízené osoby, která nemůže být uhrazena z rezervního fondu či jiných 

disponibilních zdrojů řízené osoby. Tato povinnost pro řídící osobu vzniká 

vždy, bez ohledu na důvod vzniku ztráty. Na rozdíl od ovládacího vztahu se 

v případě smluvního koncernu nezkoumá, zda příčinou ztráty bylo uplatnění 

jednotného řízení, a povinnost sanovat ztrátu platí vždy. 

Uzavření ovládací smlouvy podléhá schválení valnými hromadami 

řídící i řízené osoby a to ze zákona minimálně tříčtvrtinovou většinou hlasů 

přítomných společníků nebo akcionářů.31 Ovládací smlouva musí být následně 

přezkoumána dozorčími orgány osob, jež smlouvu uzavřely (pokud existují), a 

ty o tomto přezkumu vyhotoví zprávu. Ovládací smlouva musí být rovněž, 

podobně jako smlouva o fúzi prozkoumána dvěma nezávislými znalci a 

především nemůže nabýt účinnosti přede dnem zveřejnění oznámení o uložení 

smlouvy do sbírky listin rejstříkového soudu (§ 190d odst. 7 ObchZ). 

3.6 Lhůty pro zveřejnění 
Následující tabulky sumarizují zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění 

jednotlivých dokumentů ve sbírce listin rejstříkového soudu. Tabulky jsou 

rozděleny v závislosti na tom, zda společnost podléhá povinnému auditu či 

nikoli: 

Tabulka 3.6.1  Účetní jednotky bez povinného auditu 

Dokument Lhůta pro uložení do sbírky listin 

Účetní závěrka Bez zbytečného odkladu po schválení k tomu příslušným 
orgánem (u a.s. a s.r.o. valnou hromadou), tj. efektivně 
nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období – 
plyne z § 38k ObchZ a § 128 odst. 1 ObchZ nebo § 184 

                                                 
31 V případě, že ovládací smlouvu uzavírá veřejná obchodní společnost nebo komanditní 
společnost, musí smlouvu schválit všichni neomezeně ručící společníci (§ 190d odst. 1 
ObchZ). 
32 Vzhledem k tomu, že podle § 40 odstavce 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků je účetní závěrka nedílnou součástí daňového přiznání, lze rovněž za nejzazší termín 
zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin považovat termín podání daňového přiznání. Tedy do 
3 měsíců po skončení účetního období v případě účetních jednotek, jejichž účetní závěrka 
nepodléhá ověření nezávislým auditorem, a do 6 měsíců od konce účetního období u účetních 
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odst. 3 ObchZ.32 

Zpráva o vztazích Sestavení do 3 měsíců od ukončení účetního období a 
následně bez zbytečného odkladu (§ 66a odst. 9, § 38i 
a § 38k, vše ObchZ). 

Ovládací smlouva Podmínkou účinnosti ovládací smlouvy je její zveřejnění 
ve sbírce listin (§ 190d odst. 7 ObchZ). 

 

Tabulka 3.6.2 Účetní jednotky s povinným auditem 

Dokument Lhůta pro uložení do sbírky listin 

Účetní závěrka Do 30 dnů po ověření auditorem a schválení příslušným 
orgánem (valnou hromadou), nejpozději však do konce 
bezprostředně následujícího účetního období, bez 
ohledu na to, zda byly účetní záznamy schváleny, či 
nikoli (§ 21a odst. 2 ZoU).33 

Výroční zpráva Do 30 dnů po ověření auditorem a schválení příslušným 
orgánem (valnou hromadou), nejpozději však do konce 
bezprostředně následujícího účetního období, bez 
ohledu na to, zda byly účetní záznamy schváleny, či 
nikoli (§ 21a odst. 2 ZoU). 

Zpráva o vztazích Sestavení do 3 měsíců od ukončení účetního období a 
následně bez zbytečného odkladu.34 

Ovládací smlouva Podmínkou účinnosti ovládací smlouvy je její zveřejnění 
ve sbírce listin (§ 190d odst. 7 ObchZ). 

 

3.7 Forma zveřejnění 
Forma, kterou se jednotlivé dokumenty zveřejňují ve sbírce listin, 

doznala v poslední době výrazných změn. V souladu s § 33 odst. 4 ObchZ 

vydalo dne 8. 12. 2006 Ministerstvo spravedlnosti vyhlášku č. 562/2006 Sb., 

kterou se s účinností od 1. 1. 2007 stanovuje (i) způsob převedení papírových 

dokumentů sbírky listin do elektronické podoby a (ii) obligatorní elektronická 

podoba některých listin podávaných rejstříkovým soudům po 1. 1. 2007. Tato 

vyhláška je známá rovněž pod názvem „vyhláška o digitalizaci obchodního 

rejstříku“. 

                                                                                                                                 
jednotek, jejichž účetní závěrka podléhá auditu nebo za něž sestavuje a předkládá daňové 
přiznání daňový poradce (§ 40 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb.). 
33 Může být součástí výroční zprávy. 
34 Ačkoli to zákon explicitně nepřipouští, je pravděpodobné, že v praxi bude u auditovaných 
účetních jednotek zpráva o vztazích spíše zveřejňována až současně s výroční zprávou (jejíž je 
ze zákona součástí). 
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Vyhláška navazuje na reformu obchodního rejstříku, která byla 

započata zákonem č. 216/2005 Sb., účinným od 1. 7. 2005. Jedním z cílů této 

reformy bylo, mimo jiné, i převedení sbírky listin obchodního rejstříku do 

elektronické podoby. 

Zákon č. 216/2005 Sb. tak zavedl například povinnost používat od 1. 7. 

2005 pro návrhy na zápis údajů do obchodního rejstříku unifikované formuláře 

vydané Ministerstvem spravedlnosti a rovněž explicitně požadoval převedení 

sbírky listin do digitalizované podoby. Vzhledem k tomu, že digitalizace byla 

závislá pouze na převádění nově příchozích a stávajících listin do elektronické 

podoby jednotlivými rejstříkovými soudy, byl tento proces vzhledem 

k celkovému vytížení rejstříkových soudů velice pomalý. Dokumenty byly 

navíc digitalizovány dosti nešťastným systémem, jedna stránka = jeden soubor, 

což kromě nepochybné pracnosti představovalo i značný nekomfort pro 

uživatele takto digitalizovaných dokumentů.35 

 Vyhláška 562/2006 Sb. má tedy dvojí funkci. Za prvé konkretizuje 

pojem digitalizace jako převedení listinné podoby dokumentů do 

elektronického formátu Portable Document Format (soubory s příponou .pdf) a 

následné uložení těchto souborů do databáze, za druhé přenáší povinnost 

digitalizace dokumentů z rejstříkových soudů na jednotlivé zapsané subjekty. 

Konkrétně se jedná o povinnost předkládat dokumenty, které 

nevyžadují zápis, změnu nebo výmaz z obchodního rejstříku (tedy mimo jiné 

účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy auditora či zprávy o vztazích), 

výhradně v elektronické formě (formát .pdf), a to buď prostřednictvím 

elektronické pošty, a nebo na datovém nosiči CD-R. Do 1. 1. 2007 totiž i přes 

požadavek digitalizace obchodního rejstříku bylo možné podávat tyto 

dokumenty i v listinné podobě. 

V praxi to znamenalo, že v případě, kdy obchodní společnost podala 

například účetní závěrku v listinné podobě, v elektronické databázi obchodního 

rejstříku, která je veřejně přístupná přes portál Ministerstva spravedlnosti 
                                                 
35 Podle analýzy společnosti Dun & Bradstreet (Dun & Bradstreet (2007)) bylo v letech 2003, 
2004 a 2005 v chronologickém pořadí digitalizováno 60 %, 75 % a 68 % výsledků hospodaření 
firem uložených ve sbírkách listin. 
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(www.justice.cz), se na stránce sbírky listin dané obchodní společnosti sice 

objevil zápis o tom, že listina byla založena do sbírky listin, nicméně její 

prohlížení prostřednictvím internetu bylo možné pouze v případě, že daný 

rejstříkový soud listinu stihl digitalizovat. V opačném případě bylo nutné 

k prostudování dokumentu buď osobně navštívit oddělení sbírky listin 

příslušného rejstříkového soudu, a nebo zažádat o zaslání kopie dokumentu 

poštou, k čemuž bylo ovšem nejdříve nutné zaslat na oddělení sbírky listin 

kolky v hodnotě odpovídající počtu stran požadovaného dokumentu. 

Vydáním prováděcí vyhlášky č. 562/2006 Sb. by tedy mělo dojít ke 

značnému zrychlení procesu digitalizace obchodního rejstříku a tím i 

k zefektivnění celého systému díky zlepšené dosažitelnosti dokumentů 

uložených ve sbírce listin pro všechny její uživatele.  

3.8 Sankce za nezveřejnění dokumentů 
Vzhledem k tomu, že jakákoli veřejná regulace je zpravidla nefunkční, 

nedisponuje-li regulátor efektivními nástroji pro vynucování svých záměrů, 

analyzuje následující kapitola nástroje, jimiž disponuje státní správa, pro 

vynucení zveřejňování účetních dokumentů a zpráv o vztazích. 

3.8.1 Občanský soudní řád 
Prvním nástrojem je možnost udělení pořádkové pokuty podle § 200de, 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „OSŘ“). 

Podle § 200de OSŘ může předseda senátu udělit pořádkovou pokutu až 

do výše 20 tisíc Kč v případě, že registrovaný subjekt odmítne, i přes výzvu 

obchodního rejstříku, předložit listiny, které ze zákona náležejí do sbírky listin 

(zejména § 38i ObchZ). Pokuta může být udělována opakovaně až do doby, 

než subjekt svou zákonnou povinnost splní. 

Problémem tohoto opatření je především fakt, že rejstříkové soudy 

nestíhají v rámci své agendy kontrolovat obsah sbírky listin každého 

jednotlivého subjektu. To ostatně potvrzuje i vyjádření Moniky Vackové, 

místopředsedkyně městského soudu v Praze, která má na starosti rejstříkovou 

agendu: „Není v našich silách kontrolovat všechny listiny. Na nedostatky nás 
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upozorní klienti, kteří do spisů nahlédnou. My pak dotyčným firmám zašleme 

výzvu“. (Hospodářské noviny, 26. 7. 2007, České firmy ignorují zákony). 

Bez této kontroly a znalosti, které firmy neplní své povinnosti, mohou 

pracovníci obchodního rejstříku těžko vyzvat společnosti k tomu, aby 

předložily chybějící dokumenty. Spousta registrovaných subjektů tento stav 

tedy logicky zneužívá. 

Ministerstvo spravedlnosti, bohužel, neeviduje počty pokut, které byly 

uloženy podnikatelům v souvislosti s § 200de OSŘ. Ačkoli data o počtu 

uložených pokut nejsou k dispozici, sám fakt, že ministerstvo jejich počet 

vůbec nesleduje, naznačuje cosi o váze, kterou tomuto problému přikládá. 

3.8.2 Zákon o účetnictví 
Na rozdíl od obchodního zákoníku, který v sobě nemá obsažena žádná 

konkrétní ustanovení, týkající se sankcí za neplnění informační povinnosti ve 

vztahu k účetním dokumentům, a neobsahuje ani žádné sankce v podobě pokut 

za nezveřejnění zprávy o vztazích, zákon o účetnictví jasně definuje pokuty, 

které může účetní jednotka dostat v případě, že nezveřejňuje účetní závěrky 

nebo výroční zprávy předepsaným způsobem. 

Sankce plynoucí z porušení zákona o účetnictví jsou vtěleny do § 37 

ZoU. Ten, mimo jiné, umožňuje místně příslušnému finančnímu úřadu udělit 

účetní jednotce, která nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu způsobem 

stanoveným ZoU, pokutu až do výše 3 % celkové brutto hodnoty aktiv. 

Poznamenejme na tomto místě, že podle stanoviska Komory auditorů 

České republiky, zveřejněném v mimořádné příloze časopisu Auditor,36 se tyto 

pokuty nevztahují na zprávu o vztazích, přestože ta, ač v případě účetních 

jednotek povinně zpracovávajících výroční zprávu musí být k této připojena a 

podléhá ověření auditorem, není, alespoň pro účely zákona o účetnictví 

považována za její součást.  

                                                 
36 Viz pozn. pod čarou 29. 
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Uvážíme-li, že takováto výše pokuty může mít pro nejeden podnik 

doslova existenční důsledky, zdálo by se, že se jedná o dostatečnou hrozbu a 

efektivní nástroj, který zajistí, že zákonné informační povinnosti budou plněny. 

Na rozdíl od pokut udělených podle § 200de občanského soudního 

řádu, sleduje Ministerstvo financí počty pokut uložených finančními úřady a 

jejich celkovou roční výši zveřejňuje ve výročních zprávách České daňové 

správy37, pod kterou výběr pokut administrativně patří. 

Ačkoli informace nejsou, bohužel, evidovány v potřebné úrovni detailů, 

neboť Česká daňová správa sleduje pouze obecně pokuty udělené na úrovni 

zákona o účetnictví a jediné existující rozdělení je na pokuty udělené 

v souvislosti s porušením zákona o účetnictví fyzickým a právnickým osobám, 

umožňuje nám Tabulka 3.8.1 získat alespoň hrubou představu o tom, jak často 

jsou, resp. nejsou, pokuty tohoto druhu udělovány. 

Tabulka 3.8.1 Pokuty uložené finančními úřady 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet případů 237 261 71 94 325 162 131 

Celk. částka 

(v tis. Kč) 

10 232 7 927 4 369 2 598 4 819 6 057 18 372 

Průměrná 
sankce 

(v tis. Kč) 

43,2 30,4 61,5 27,6 14,8 37,4 140,2 

Zdroj: Výroční zprávy české daňové správy 2001-2006 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o agregovaná data zahrnující veškerá 

pochybení právnických osob ve vztahu k ZoU, která finanční úřady potrestaly, 

tedy například i situace, kdy účetní jednotky hrubě porušují účetní postupy a 

nebo třeba nevedou účetnictví vůbec, mohlo by se na první pohled zdát, že stav 

na poli plnění informačních povinností je v České republice zcela v pořádku. 

V perspektivě výsledků empirické analýzy 4. kapitoly je, bohužel, 

nepochybné, že situace je opačná a nízký počet uložených pokut plyne 

z prakticky nulové kontroly informačních povinností ze strany finančních 

                                                 
37 Česká daňová správa, Výroční zprávy české daňové správy 2001-2006. 
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úřadů. Veřejnoprávní regulace, ač disponuje poměrně účinnými nástroji, v této 

oblasti tedy zcela selhává. 

3.8.3 Obchodní zákoník 
Jak bylo již uvedeno v předcházející části, obchodní zákoník 

neobsahuje žádná konkrétní ustanovení určující výši pokut za neuložení 

předepsaných dokumentů do sbírky listin. Přesto obsahuje jedno sankční 

ustanovení týkající se zprávy o vztazích. 

Jedná se o situaci, která byla již zevrubně diskutována v kapitole 3.5. 

Jde o vznik solidárního ručení statutárního orgánu ovládané osoby nebo jeho 

členů za škodu, která vznikla ovládané osobě a jejím mimo stojícím 

společníkům v případě, že nedošlo k uhrazení újmy způsobené ovládané osobě 

přijetím smluv nebo opatření v důsledku uplatnění ovládacího vlivu ze strany 

ovládající osoby (§ 66a odst. 14). Podle § 66a odst. 15 ObchZ vzniká ručitelský 

závazek v případě, kdy ve zprávě o vztazích tato opatření nebo smlouvy, 

jejichž přijetím k újmě došlo, nebyly uvedeny. 

Výkladem lze mezi tato neuvedení pravděpodobně zahrnout i situaci, 

kdy statutární orgán ovládané osoby vůbec zprávu o vztazích nezveřejnil, 

neboť v tom případě platí, že neuvedl to, co ve zprávě uvést měl. 

3.8.4 Trestní zákon 
Nejzávažnějším důsledkem neplnění zákonných informačních 

povinností může být klasifikace tohoto konání jako hospodářského trestného 

činu. § 125 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v tomto případě stanoví 

trestní sazbu na 6 měsíců až 3 roky odnětí svobody nebo zákaz činnosti nebo 

peněžitý trest tomu, kdo „neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle 

zákona nebo smlouvy povinen“ (§ 125 odst. 2 trestního zákona). V případě 

značné škody na cizím majetku nebo zvlášť závažného následku může být 

dokonce doba odnětí svobody prodloužena na 1 rok až 5 let. 

Vzhledem k tomu, že zákon nepovažuje tento trestný čin za 

nedbalostní, platí v tomto případě obecné pravidlo trestního práva, kdy k tomu, 
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aby mohlo být jednání klasifikováno jako trestný čin, musí být obviněnému 

prokázáno úmyslné zavinění (§ 3 odst. 3 trestního zákona). 

Tabulka 3.8.2 Statistiky trestných činů podle § 125, trestního zákona 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet trestných 
činů 

240 409 434 385 435 

Obžalováno osob 130 245 297 302 310 

Odsouzeno osob 108 119 91 119 108 

Zdroj: Statistické ročenky kriminality 2002-200638 
 

Z výše uvedených dat je patrné, že tento paragraf je sice využíván 

častěji než ustanovení § 37 ZoU, nicméně vzhledem k tomu, že se z definice 

nejedná o nedbalostní trestné činy, dostanou se do těchto statistik s největší 

pravděpodobností pouze úmyslné podvody.  

3.9 Závěry plynoucí z analýzy právní úpravy 
Vzhledem k tomu, že závěry analýzy právní úpravy představují etalon, 

ke kterému budeme vztahovat výsledky následující empirické analýzy, 

proveďme její stručný souhrn. 

(i) Každá kapitálová obchodní společnost musí mít ve sbírce 

listin obchodního rejstříku uloženy účetní závěrky za každé 

účetní období. V případě obchodních společností 

podléhajících povinnému auditu musí být zveřejněna ve 

sbírce listin i výroční zpráva. Vzhledem k tomu, že účetní 

závěrka je její součástí, nemusí být již tato zveřejněna 

samostatně. 

(ii) Lhůtou pro zveřejnění je zpravidla období do 3-6 měsíců od 

ukončení účetního období. Jen v případech, kdy účetní 

závěrku neschválí valná hromada, lze pozdržet její zveřejnění 

do konce bezprostředně následujícího účetního období. 

(iii) Každá ovládaná osoba musí mít ve sbírce listin uloženu buď 

zprávu o vztazích nebo ovládací smlouvu. Pokud společnost 

                                                 
38 Ministerstvo spravedlnosti, Statistické ročenky kriminality 2001-2006. 
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nemá uzavřenu ovládací smlouvu a zároveň je ovládaná, musí 

sestavovat a zveřejňovat zprávu o vztazích. Mezi ovládané 

společnosti patří vždy, ovšem nikoli pouze, všechny 

společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem a 

všechny akciové společnosti s jediným akcionářem. Z dalších 

příkladů jmenujme například společnosti se dvěma akcionáři 

nebo společníky, kteří buďto nemají stejný počet hlasovacích 

práv, a nebo jednají ve shodě. 

(iv) Lhůta pro sestavení zprávy o vztazích je 3 měsíce po 

skončení účetního období. Zveřejnění ve sbírce listin by mělo 

následovat bez zbytečného odkladu po jejím sestavení (tedy 

v obecné lhůtě ObchZ). 
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4 EMPIRICKÁ ANALÝZA 

4.1 Metodika 
Vzhledem k tomu, že mi není známo, že by se kromě společnosti Dun 

& Bradstreet (Dun & Bradstreet (2007)) – viz příloha 7.5, výzkumem úrovně 

zveřejňování účetních závěrek a zpráv o vztazích v obdobném rozsahu již 

v České republice někdo zabýval, byl jsem nucen vytvořit a použít vlastní 

metodiku a vlastní nástroje pro získávání a zpracování dat. 

Ačkoli sbírka listin, jak z podstaty celého konceptu zveřejňování dat 

plyne, je veřejně přístupná a není problém pro jakoukoli společnost zapsanou 

v obchodním rejstříku zjistit její obsah, hromadné získání dat pro analýzu 

většího počtu společností není triviální. Vytvoření souboru dat si vyžádalo 

vytvoření vlastních počítačových programů (jejich algoritmy jsou popsány 

v přílohách 7.1 a 7.2). Až s pomocí těchto programů jsem byl schopen získat 

informace o obsahu sbírek listin dostatečného množství společností pro 

provedení smysluplné analýzy. 

Níže prezentované výsledky shrnují stav plnění informačních 

povinností ve vztahu k účetním a koncernovým dokumentům za roky 2003, 

2004 a 2005. 

4.1.1 Zdroje dat 
Výchozí datový soubor, na kterém stojí celá analýza, je kombinací dvou 

zdrojů. Prvním zdrojem je komerční databáze informací o českých firmách 

Magnus a druhým je přímo internetová verze obchodního rejstříku. 

Databáze Magnus 

Databáze Magnus je placenou aplikací provozovanou Českou 

kapitálovou informační agenturou (ČEKIA). Jedná se o databázi, která 

obsahuje ekonomické informace primárně o českých obchodních společnostech 

a cenných papírech. 

Podle údajů, které o systému Magnus dává ČEKIA k dispozici 

(Magnus, www.magnus.cz), databáze obsahuje informace o všech 
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registrovaných ekonomických subjektech v ČR, což představuje cca 280 000 

aktivních a zhruba 460 000 všech subjektů. 

Databáze Magnus je denně aktualizována, k čemuž ČEKIA využívá 

celou řadu informačních zdrojů. Mezi největší výhody databáze Magnus patří 

bezpochyby její komplexnost, sdružující obrovské množství dat z různých 

zdrojů do jedné, uživatelsky poměrně přívětivé aplikace. Pro použití systému 

Magnus, jakožto jednoho ze zdrojů dat, ale rozhodla především podpora 

hromadného exportu dat. Domnívám se, že v současné době v České republice 

neexistuje úplnější, přesnější a aktuálnější databáze obsahující informace o 

českých ekonomických subjektech, než je Magnus. 

I přes všechny výše uvedené přednosti není, bohužel, možné použít 

systém Magnus sám o sobě pro analýzu zveřejňování zkoumaných dokumentů, 

neboť informace, zda byly předmětné dokumenty uloženy do sbírky listin, 

systém neobsahuje. 

Data ze systému Magnus jsem tedy použil především pro získání 

podrobných doplňujících informací o sledovaných obchodních společnostech, 

které jsem využil pro zpracování detailních analýz. Následující tabulka shrnuje 

data získaná exportem ze systému Magnus. 

Tabulka 4.1.1 Data exportovaná ze systému Magnus 

Název sloupce Popis 

Název Obchodní jméno společnosti 

IČO Identifikační číslo 

Datum vzniku Datum zápisu osoby do obchodního rejstříku. 

Datum zániku Datum výmazu osoby do obchodního rejstříku. 

Právní forma Právní forma společnosti 

Stav subjektu Proměnná vyjadřující stav obchodní společnosti; buď 
není uvedeno nic nebo nabývá hodnot: v konkurzu, 
konkurz ukončen, v likvidaci nebo ve vyrovnání.  

Registrovaný kapitál Výše základního kapitálu zapsaná v obchodním 
rejstříku. 

Kategorie podle tržeb Kategorie ČSÚ, 16 předdefinovaných kategorií zhruba 
odpovídajících velikosti tržeb společnosti.  

Lokalita Kategorie Magnus, proměnná přibližně odpovídající 
okresu/městské části, v níž se nachází sídlo obchodní 
společnosti. 
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OKEČ kód Kód (klasifikace ČSÚ) popisující hlavní odvětví 
podnikání obchodní společnosti. 

 
Seznam identifikačních čísel získaný prostřednictvím exportovaných 

dat z databáze Magnus (proměnná IČO) byl navíc nezbytným vstupem pro mé 

vlastní aplikace, které na jeho základě získávaly klíčová data o dokumentech 

zveřejněných ve sbírkách listin. 

Internetová verze obchodního rejstříku 

Jak plyne z předcházejícího textu, jako zdroj bazálních dat o 

přítomnosti sledovaných dokumentů mi posloužila přímo internetová verze 

obchodního rejstříku. 

Výhodou přímého použití elektronického obchodního rejstříku je 

především nejvyšší možná aktuálnost, kompletnost a správnost údajů. 

Nevýhodou je, že tyto údaje nelze z obchodního rejstříku získat jednoduchým 

způsobem naráz pro velký počet firem, neboť elektronický obchodní 

rejstřík, vzhledem k jeho primárnímu účelu použití, neobsahuje žádnou funkci 

hromadného exportu dat. 

Jelikož mým záměrem bylo analyzovat vzorky dat většího rozsahu (cca 

20 000 akciových společností a zhruba stejný počet společností s ručením 

omezeným), představovalo fyzické procházení záznamů jednotlivých firem 

neúnosně zdlouhavou alternativu. Z tohoto důvodu jsem nejprve musel vytvořit 

dvě aplikace, které potřebné informace z obchodního rejstříku získaly 

automaticky. Na tomto místě bych rovněž ještě jednou rád poděkoval Ing. 

Michalu Marušanovi za jeho trpělivou pomoc při programování těchto aplikací, 

bez níž by následující analýza vznikala mnohem obtížněji. 

První aplikace, pojmenovaná podle své funkce Vyhledávač dokumentů, 

slouží pro hromadné získávání informací o obsahu sbírky listin/plnění 

informačních povinností. Program Vyhledávač dokumentů je internetový 

robot, který pro stanovený seznam společností (resp. jejich identifikačních 

čísel) automaticky přistupuje na internetové stránky sbírky listin těchto 

společností a na základě klíčových slov zjišťuje, zda daná společnost zveřejnila 

pro zadaný rok/roky účetní závěrky nebo výroční zprávu a zprávu o vztazích 
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mezi propojenými osobami, případně ovládací smlouvu. Jeho algoritmus je 

detailněji popsán v příloze 7.1. 

Druhá aplikace, pojmenovaná Vyhledávač zemí, slouží k získávání 

informací o zemi původu vlastníků společností. Stejně jako program 

Vyhledávač dokumentů je i Vyhledávač zemí internetovým robotem, který pro 

zadaný seznam identifikačních čísel přistupuje na stránky obchodního rejstříku, 

v tomto případě konkrétně na stránku aktuálního výpisu jednotlivých 

společností, a zkoumá zemi původu jejích vlastníků (pokud je tato uvedena). 

Algoritmus programu je detailněji popsán v příloze 7.2. 

Pomocí proměnné IČO jsem výstupy z těchto dvou aplikací spároval 

s daty získanými z databáze Magnus, čímž vznikla výchozí tabulka, na níž jsou 

založeny veškeré následující analýzy.  

4.1.2 Vzorek dat 
Data jsem v závislosti na právní formě společností rozdělil do dvou 

hlavních skupin – na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. 

Zatímco v případě akciových společností obsahuje vzorek téměř 

všechny a.s., které byly v době získávání dat39 v systému Magnus obsaženy, v 

případě s.r.o. se, vzhledem k vysokému počtu všech s.r.o., jedná o náhodně 

vybraný vzorek společností. Celkové počty firem v databázi Magnus a 

velikosti analyzovaných vzorků shrnuje Tabulka 4.1.2. 

Tabulka 4.1.2 Velikost vzorků 

A.S. S.R.O

Počet firem v databázi Magnus
(k 1. 10. 2007) 18 990 256 337
Celkový počet firem exportovaných z databáze 
Magnus 18 371 20 000

Velikosti analyzovaných vzorků po očistění dat

Velikost vzorku (rok 2003) 14 572 16 289

Velikost vzorku (rok 2004) 15 452 17 245

Velikost vzorku (rok 2005) 16 269 18 224
 

Nejpodstatnějším důvodem pro rozdílný počet exportovaných a 

analyzovaných firem jsou rozdílná data vzniku. Export dat totiž nelze omezit 

                                                 
39 Viz příloha 7.8. 
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pouze na obchodní společnosti vzniknuvší do určitého data. Je zřejmé, že 

společnost, která vznikla v průběhu roku 2005, nemůže mít ve sbírce listin 

účetní závěrky za roky 2003 a 2004. V souladu s § 3 odst. 2 ZoU40 jsem do 

analyzovaných vzorků zahrnul pouze účetní jednotky, které vznikly do 30. 9. 

příslušného roku. Kombinace těchto tří faktorů způsobuje, že vzniká 

nezanedbatelný rozdíl mezi počtem firem, o nichž systém Magnus sdružuje 

nějaké informace, a skutečným počtem použitým/použitelným pro analýzu 

v jednotlivých letech. 

Výsledky analýzy jsou rozděleny v závislosti na typu sledovaných 

dokumentů: zvlášť pro účetní a zvlášť pro koncernové dokumenty. Následující 

dvě kapitoly popisují pouze základní výsledky. Detailní tabulky s kompletními 

výsledky jsou k dispozici v přílohách 7.3 a 7.4. 

Dříve, než se začneme zabývat konkrétními výsledky, učiňme malou 

poznámku ohledně charakteru prezentované analýzy. Je na místě zdůraznit, že 

svou povahou se jedná o čistě kvantitativní analýzu. Výsledky hodnotí plnění 

informačních povinností pouze na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti 

požadovaných dokumentů ve sbírkách listin. Obsahová kvalita jednotlivých 

dokumentů nebyla sledována, a z pohledu této studie jsou tedy všechny 

zveřejněné dokumenty považovány za „informačně stejně kvalitní“. Pakliže to 

bude podstatné, budou v jednotlivých kapitolách důsledky toho předpokladu 

detailněji rozebrány. 

                                                 
40 § 3 odst. 2 ZoU mimo jiné stanoví: „Účetní období při vzniku účetní jednotky v období tří 
měsíců před koncem kalendářního roku nebo při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po 
skončení kalendářního roku nebo hospodářského roku může být o příslušnou dobu delší než 
uvedených dvanáct měsíců.“ 
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4.2 Zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv 
První část empirické analýzy je věnována zveřejňování účetních 

závěrek a výročních zpráv (účetních dokumentů). Z  analýzy právní úpravy 

provedené ve 3. kapitole plyne povinnost každé společnosti zapsané 

v obchodním rejstříku zveřejnit ve sbírce listin obchodního rejstříku za každé 

účetní období účetní závěrku nebo případně výroční zprávu. 

V návaznosti na poznámku o kvantitativním charakteru této analýzy 

poznamenejme, že pro účely analýzy je informační povinnost ve vztahu k 

účetním dokumentům považována v příslušném roce za splněnou zveřejněním 

účetní závěrky nebo výroční zprávy. Toto zjednodušení se opírá o dva klíčové 

předpoklady: (i) všechny výroční zprávy obsahují v souladu s § 21 ZoU i 

účetní závěrku, (ii) všechny reportující společnosti (tj. společnosti, u kterých 

byl v sbírce listin ve zkoumaném roce nalezen účetní dokument) sestavují 

výroční zprávu v souladu s § 20 ZoU. Tedy jinými slovy všechny podniky, u 

kterých byla ve sbírce listin nalezena pouze účetní závěrka a nikoli výroční 

zpráva, nemají povinnost ze zákona výroční zprávu sestavovat. Bez provedení 

těchto zjednodušujících předpokladů by čistě kvantitativní analýza nebyla 

proveditelná, neboť by bylo nutné zkoumat každou jednotlivou účetní závěrku. 

Navíc by tím vznikl problém jak určit, který dokument chybí u společností, 

které nereportují vůbec. 

Analýza je strukturována do několika podkapitol. Nejdříve jsou 

prezentovány obecné výsledky na úrovni jednotlivých vzorků. V dalších 

částech je provedena analýza vždy na základě jednoho určitého kritéria. 

4.2.1 Obecná analýza zveřejňování účetních dokumentů 
Tabulka níže shrnuje úroveň zveřejňování výročních zpráv (dále rovněž 

jen „VZ“) a účetních závěrek (dále rovněž jen „UZ“) českými obchodními 

společnostmi za roky 2003, 2004 a 2005. 
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Tabulka 4.2.1 Obecná analýza zveřejňování účetních dokumentů 

A.S. 2003 2004 2005 Průměr

Má dokument 8 288 8 347 8 029 24 664
Nemá dokument 6 283 7 104 8 239 21 626
Počet společností ve vzorku 14 571 15 451 16 268 46 290
plní informační povinnost (v %) 56,88% 54,02% 49,35% 53,3%

S.R.O.

Má dokument 4 827 5 270 5 379 15 476
Nemá dokument 11 461 12 172 12 844 36 477
Počet společností ve vzorku 16 288 17 442 18 223 51 953
plní informační povinnost (v %) 29,64% 30,21% 29,52% 29,8%

rozdíl v plnění A.S. a S.R.O. 27,24% 23,81% 19,84% 23,49%

Všechny společnosti (extrapolace)
plní informační povinnost (v %) 31,51% 31,86% 30,89% 31,41%

 
 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že plnění informační povinnosti ve 

vztahu k účetním dokumentům je velmi nízké (znovu připomínám 100% 

povinnost plynoucí ze zákona). Především u společností s ručením omezeným 

je úroveň reportingu velice nízká. Rovněž znepokojivý je sestupný trend 

převažující u vzorku akciových společností. 

V posledním řádku tabulky je pomocí váženého aritmetického průměru 

provedena extrapolace výsledků na všechny české kapitálové obchodní 

společnosti. Váhy byly stanoveny na základě počtu společností v rámci 

jednotlivých právních forem uvedených v tabulce 4.1.2. Výsledky extrapolace 

vycházejí mírně lépe než v případě analýzy provedené v červenci roku 2007 

společností Dun & Bradstreet (Dun & Bradstreet (2007)) – viz příloha 7.5.  

Analýza prezentovaná v přílohách 7.3.8 a 7.4.8, která zkoumá, kolik 

procent firem reportovalo účetní dokumenty zároveň ve dvou po sobě 

následujících letech prokázala zhruba 80% překryv. Tedy zhruba 80 % firem, 

které splnily informační povinnost v roce 2003, tak učinilo i v roce 2004. 

Obdobný poměr shodných firem byl i mezi skupinami reportujících společností 

mezi roky 2004 a 2005, a to jak v případě akciových společností, tak 

společností s ručením omezeným.  
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Provedení meziroční analýzy tedy ukazuje, že plnění informačních 

povinností nemá náhodný charakter a populace obchodních společností se dělí 

na dvě relativně homogenní skupiny – reportující firmy a „notorické 

ignoranty“. Následující analýzy odhalují některé význačné charakteristiky 

těchto dvou skupin. 

4.2.2  Úroveň zveřejňování účetních dokumentů v závislosti 
na stavu společnosti 
Tato kapitola analyzuje rozdíly v úrovni plnění informačních povinností 

v závislosti na tom, zda se společnost nachází v konkurzu, ve vyrovnání nebo 

v likvidaci. Analýza byla provedena s pomocí proměnné „Stav subjektu“, 

získané z databáze Magnus (viz Tabulka 4.1.1). 

Tabulka 4.2.2 Úroveň zveřejňování účetních dokumentů v závislosti na stavu 
společnosti (VZ nebo UZ) 

 
Tabulka 4.2.2 jasně prokazuje, že společnosti, které se nacházejí 

v některém ze sledovaných speciálních stavů, jsou v plnění informačních 

povinností výrazně horší než společnosti, které fungují ve „standardním 

režimu“. 

V případě společností, které se nacházejí v konkurzu sice zákon určité 

zmírnění jejich povinností ve vztahu k účetním dokumentům povoluje – viz § 

20 odst. 2 ZoU, který zbavuje účetní jednotky nacházející se v konkurzu 

povinnosti ověření účetní závěrky auditorem po dobu 36 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců, nicméně rozhodně tyto společnosti informačních 

A.S. 2003 2004 2005 Průměr

Obecná analýza všech spol. 56,88% 54,02% 49,35% 53,28%
Bez speciálního statutu (nyní) 62,42% 59,47% 54,30% 58,56%
V konkurzu 27,47% 21,61% 18,43% 22,50%
Ve vyrovnání 100,00% 100,00% 75,00% 91,67%
V likvidaci 23,65% 20,77% 17,18% 20,52%

S.R.O.

Obecná analýza všech spol. 29,64% 30,21% 29,52% 29,79%
Bez speciálního statutu (nyní) 31,50% 32,07% 31,35% 31,64%
V konkurzu 19,70% 19,05% 14,76% 17,82%
Ve vyrovnání N/A N/A N/A N/A
V likvidaci 9,11% 8,93% 8,19% 8,74%
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povinností nezbavuje zcela. Problémy, kterým společnost v období konkurzu 

zpravidla čelí, jsou ale zpravidla mnohem větší než riziko potenciální pokuty 

za nezveřejnění účetních dokumentů, a tak nejspíše jejich plnění není „na 

pořadu dne“. Přesto je zajímavé, že ani přítomnost konkurzního správce nemá 

na úroveň reportingu výrazněji pozitivní vliv. 

Naproti tomu společnosti nacházející se v likvidaci jsou ve své podstatě 

zpravidla fungující společnosti, které by svou informační povinnost měly 

teoreticky plnit stejně jako všechny ostatní, běžně fungující společnosti. Realita 

je přesto značně odlišná a úroveň jimi zveřejňovaných informací je nejnižší ze 

všech sledovaných kategorií. Důvodem, který pravděpodobně přispívá k této 

situaci je fakt, že sankce, které mohou být teoreticky společnosti za neplnění 

informační povinnosti uloženy, nepředstavují pro společnost, která zaniká nebo 

dokonce již zanikla, přílišnou hrozbu. 

Co se týče společností nacházejících se ve vyrovnání, tak jejich 

porovnávání s ostatními kategoriemi nedává příliš smysl, neboť jich v celém 

souboru dat bylo zcela mizivé množství (celkem 4 akciové společnosti). 

Detailní výsledky této analýzy jsou prezentovány v přílohách 7.3.1 a 

7.4.1. 

4.2.3 Úroveň zveřejňování účetních dokumentů v závislosti 
na velikosti společnosti 
Další charakteristikou, na jejímž základě jsem měřil úroveň 

zveřejňování účetních dokumentů a která se ukazuje jako jeden z klíčových 

faktorů ve vlivu na plnění informačních povinností, je velikost společnosti. 

Dříve než zaměříme pozornost na konkrétní výsledky, dovolím si udělat jednu 

metodologickou poznámku. 

Velikost společnosti může být měřena různě. Nejčastěji se však 

v souvislosti s velikostí společnosti hovoří o velikosti tržeb nebo obratu. 

Problém, kterému jsem čelil při provádění analýzy plnění informačních 

povinností ve vztahu k velikosti společnosti, plyne z podstaty celé této analýzy. 

U společností, které o sobě neposkytují informace (nezveřejňují účetní 

dokumenty), je v podstatě téměř nemožné zjistit velikost jejich tržeb. Abych 
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tento problém obešel, použil jsem k měření velikosti společnosti dvě pomocné 

proměnné. 

První proxy proměnnou je výše základního kapitálu. Nepochybnou 

výhodou této proměnné je fakt, že její hodnota je k dispozici pro každou 

kapitálovou obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku bez ohledu 

na to, zda o sobě zveřejňuje informace či nikoli. Nevýhodou je silně formální 

charakter této proměnné, který obecně nemusí nijak souviset s velikostí 

společnosti. Na základě podpůrné analýzy, jejíž výsledky jsou uvedeny 

v příloze 7.7, nicméně tvrdím, že výše základního kapitálu je, alespoň pro 

velké vzorky dat, kladně korelována s výší tržeb a lze ji tudíž využít jako 

přibližné měřítko velikosti společnosti. 

Druhou pomocnou proměnnou, kterou jsem použil pro měření velikosti 

společnosti, je kategorie tržeb. Stejně jako v případě výše základního kapitálu i 

hodnoty této proměnné jsem získal z databáze Magnus. V závislosti na výši 

tržeb je každá společnost zařazena do jedné z celkem 16 předdefinovaných 

kategorií. Klasifikaci sestavuje Český statistický úřad na základě 

dotazníkových šetření, která provádí na základě zákona číslo 89/1995 Sb. o 

státní statistické službě. Výhodou této proměnné je, že mnohem lépe než výše 

základního kapitálu kopíruje skutečnou velikost tržeb. Nevýhodou je, že stejně 

jako v případě samotných účetních závěrek, je častou praktikou ze strany 

společností ignorování zákonné povinnosti v podobě nezodpovězení otázek 

dotazníkových šetření ČSÚ, a tudíž pro mnoho společností hodnoty této 

proměnné zkrátka nejsou k dispozici. 
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Úroveň zveřejňování účetních dokumentů v závislosti na výši ZK 

Následující grafy shrnují úroveň zveřejňování účetních dokumentů 

v závislosti na velikosti společnosti. Výše sloupců značí procentuální plnění 

informační povinnosti (levá osa), lomené čáry zachycují počet společností 

v jednotlivých kategoriích (pravá osa). Poslední tři sloupce reprezentují 

průměrné hodnoty v jednotlivých letech. 

Graf 4.2.1 

Plnění informační povinnosti v závislosti na výši základního kapitálu
(právní forma: A.S.; typ dokumentu: VZ nebo UZ)
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Jak v případě akciových společností, tak v případě společností 

s ručením omezeným můžeme pozorovat poměrně silnou pozitivní vazbu mezi 

úrovní reportingu a výší základního kapitálu. 

Toto zjištění je alespoň částečně povzbudivé, neboť je oprávněné se 

domnívat, že v případě velkých společností existuje více subjektů, pro které 

jsou zveřejňované informace potřebné, a tedy přidaná hodnota ze zveřejnění 

účetní závěrky velkou firmou je vyšší, než v případě zveřejnění účetní závěrky 

malou firmou. Na druhou stranu je z grafů rovněž patrné, že těchto společností 

je pouze velice málo.  
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Graf 4.2.2 

Plnění informační povinnosti v závislosti na výši základního kapitálu
 (právní forma: S.R.O; typ dokumentu: VZ nebo UZ)
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Vyšší variabilitu výsledků v případě s.r.o. přisuzuji, v souladu 

s výsledky analýzy v kapitole 7.7, především celkově slabší vazbě mezi výší 

základního kapitálu a výší tržeb u této právní formy v porovnání s a.s. 

Pro pokles v plnění informačních povinností u nejvyšší kategorie jsem 

nenalezl žádné „reálné“ zdůvodnění. Osobně se domnívám, že podstata tohoto 

jevu tkví ve velice malém počtu společností, které do této kategorie spadají, a 

tedy v celkové větší variabilitě v důsledku neplnění jednou či dvěma firmami. 

Detailní tabulky s výsledky jsou uvedeny v přílohách 7.3.2 a 7.4.2. 

Úroveň zveřejňování účetních dokumentů v závislosti na kategorii tržeb 

Ve stejném formátu jako v případě plnění informační povinnosti ve 

vazbě na výši základního kapitálu prezentují následující grafy plnění 

informační povinnosti ve vazbě na kategorii podle tržeb. Z grafů je patrná ještě 

silnější pozitivní vazba mezi velikostí společnosti a plněním informační 

povinnosti. Nižší variabilita výsledků proti výši základního kapitálu je 

pravděpodobně způsobena těsnější vazbou na skutečnou velikost tržeb, tj. 

jednotlivé kategorie jsou vnitřně konzistentnější. 
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Graf 4.2.3 

Plnění informační povinnosti v závislosti na výši tržeb (kategorie ČSÚ)
 (právní forma: A.S.; typ dokumentu: VZ nebo UZ)
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Graf 4.2.4 

Plnění informační povinnosti v závislosti na výši tržeb (kategorie ČSÚ)
 (právní forma: S.R.O; typ dokumentu: VZ nebo UZ)
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Samostatnou kapitolou je kategorie „Neuvedeno“, která sdružuje 

zhruba 26 % a.s a zhruba 45 % s.r.o. Jedná se o společnosti, u kterých není 

známa hodnota proměnné „Kategorie podle tržeb“ a to buď v důsledku 

nemožnosti tuto informaci získat, nebo v důsledku neexistence tržeb. Plnění 

informačních povinností v této specifické skupině společností je hluboce 

podprůměrné, nedosahující ani poloviny průměrných hodnot. 
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Z těchto výsledků se tedy opět potvrzuje závěr kapitoly 4.2.1, a to že 

populace společností se dělí na konstantně reportující a konstantně 

nereportující subjekty a že společnosti, které nereportují do obchodního 

rejstříku, neplní svou informační povinnost ani ve vztahu k Českému 

statistickému úřadu. 

Tabulky s výsledky této analýzy jsou uvedeny v přílohách 7.3.3 a 7.4.3. 

4.2.4 Úroveň zveřejňování účetních dokumentů v závislosti 
na odvětví 
Dalším úhlem pohledu, který jsem uplatnil při zkoumání úrovně plnění 

informačních povinností, je její vazba na hlavní odvětví, v němž společnost 

podniká. Odvětví byla určována na základě dvouciferných kódů klasifikace 

OKEČ. Kompletní přehled dvouciferné klasifikace kódů OKEČ je uveden 

v příloze 7.6. 

Následující tabulka shrnuje průměrně nejlepší a nejhorší odvětví. 

Seznam vznikl jako průnik osmi nejlepších a osmi nejhorších odvětví 

v každém ze sledovaných roků. Do analýzy byla uvažována pouze odvětví s 20 

a více společnostmi. 

Tabulka 4.2.3 Zveřejňování účetních dokumentů v závislosti na odvětví 

OKEČ (02)
Průměrný počet 

reportujících Odvětví

Nejlepší odvětví

41 82,2% Shromažďování, úprava a rozvod vody

40 79,5% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

64 70,7% Spoje

14 70,6% Těžba a úprava ostatních nerostných surovin

40 53,0% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

31 45,8% Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.

90 45,5% Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti

29 43,7% Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.

25 43,1% Výroba pryžových a plastových výrobků

Nejhorší odvětví

52 35,6% Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

19 38,9% Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi

71 40,9%
Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost

20 44,0% Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku

51 44,0% Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)

64 21,8% Spoje

52 23,6% Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

55 24,2% Ubytování a stravování

51 24,9% Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)

71 24,9%
Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost

20 25,9% Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
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Přestože výsledky jsou ovlivněny celkovou, obecně lepší, úrovní plnění 

informačních povinností akciovými společnostmi, z tabulky je jasně patrná 

dominance síťových odvětví mezi nejlépe reportujícími odvětvími. 

Výsledky naznačují, že přítomnost veřejnoprávní regulace v těchto 

odvětvích s sebou nese jako vedlejší produkt i zlepšení celkového 

institucionálního rámce a společnosti tak díky regulaci dodržují i normy, na 

které se regulace primárně nezaměřuje. Detailní tabulky s výsledky jsou 

uvedeny v přílohách 7.3.4 a 7.4.4. 

4.2.5 Úroveň zveřejňování účetních dokumentů v závislosti 
na regionu 
Analýza vztahu mezi úrovní reportingu a místem registrovaného 

obchodního sídla společnosti (na úrovni krajů), kterou shrnují následující 

grafy, neukazuje na žádný významný trend. Úroveň zveřejňování informací je 

v současné době ve všech regionech České republiky zhruba stejná. 

Graf 4.2.5 

Plnění informační povinnosti v závislosti na regionu (kraje)
 (právní forma: A.S.; typ dokumentu: VZ nebo UZ)
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I přes výše uvedené tvrzení lze s použitím vážených průměrů 

(aplikovaných zároveň na obě právní formy) tuto analýzu shrnout 

konstatováním, že mezi kraje s nejlepší úrovní zveřejňování údajů patří 

Moravskoslezský (40,5 %), Jihočeský (35,0 %) a Královéhradecký kraj (34,8 
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%). Na opačném konci spektra se umístily Liberecký (28 %) a Karlovarský 

kraj (27,6 %). 

Graf 4.2.6 

Plnění informační povinnosti v závislosti na regionu (kraje)
 (právní forma: S.R.O; typ dokumentu: VZ nebo UZ)
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Ačkoli na celostátní úrovni je trend ve zveřejňování informací ze strany 

akciových společností klesající, lze pozorovat regiony, kde se situace vyvíjí 

opačným směrem. Jedná se o Pardubický kraj, kraj Vysočina a především o 

Královéhradecký kraj. U společností s ručením omezeným je tento trend 

pozorovatelný u Pardubického a opět především u Královéhradeckého kraje. 

Bezpochyby pozoruhodné výrazné zlepšení u společností 

registrovaných v Královéhradeckém kraji patrné mezi roky 2004 a 2005 se mi, 

bohužel, nepodařilo podložit uspokojivým vlivem objektivních vnějších příčin.  

Jediné vysvětlení, které jsem získal emailovou komunikací s panem 

Martinem Strnadem, asistentem předsedy krajského soudu v Hradci Králové 

dne 21. 11. 2007 zní: „důvodem [pro nadprůměrné plnění informačních 

povinností] je stále se opakující rešerše sbírky listin administrativními 

pracovníky rejstříku. V případě, že jsou shledány nedostatky v listinách, soud 

obratem vyzývá společnosti k nápravě“. Bohužel, z informací není jasné, zda 

soud s pravidelnou rešerší začal právě v roce 2005 nebo někdy jindy. 

Ačkoli ne každý kraj má svůj vlastní rejstříkový soud (srov. pozn. pod 

čarou 17 na straně 21 s počtem všech krajů uvedených v této analýze), a nelze 
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tedy tuto analýzu zaměňovat s analýzou výkonnosti jednotlivých soudů při 

vynucování plnění informačních povinností, je zjevné, že mezi nejlepší v tomto 

směru bude patřit rejstříkový soud v Hradci Králové. Jak Pardubický, tak 

Královéhradecký kraj, které pod tento soud spadají, se totiž umístily v této 

analýze na předních pozicích. Detailní tabulky s výsledky jsou uvedeny 

přílohách 7.3.5 a 7.4.5. 

4.2.6 Úroveň zveřejňování účetních dokumentů v závislosti 
na zemi původu společníků/jediného akcionáře 
Posledním druhem provedených analýz je závislost úrovně reportingu 

na státní příslušnosti či zemi původu jediného akcionáře a.s., resp. společníků 

s.r.o. Jejím smyslem je snaha zjistit, zda vlastnictví společností ze strany 

zahraničních subjektů má vliv na plnění informačních povinností, tedy zda 

zahraniční vlastníci přenášejí standard zveřejňování informací o svých 

společnostech i mimo svou mateřskou zemi. Ačkoli výsledky potvrdily 

existenci tušené vazby, v případě některých zemí jsou závěry této analýzy 

poměrně překvapivé. 

Níže prezentované výsledky vznikly pouze na základě dat z obchodního 

rejstříku, která byla hromadně získána pomocí programů Vyhledávač zemí a 

Vyhledávač dokumentů (pro konkrétnější detaily, prosím, přejděte na přílohy 

7.1 a 7.2). 

Jelikož v obchodním rejstříku je uveden akcionář pouze tehdy, 

disponuje-li 100 % akcií (tzv. jediný akcionář), týká se analýza a.s. pouze 

takovýchto společností, což představuje v závislosti na jednotlivých letech 

zhruba 23 % - 24 % všech zkoumaných a.s. V případě akciových společností s 

více akcionáři nelze obecně z obchodního rejstříku vlastnickou strukturu zjistit. 

U společností s ručením omezeným jsem naopak, především z důvodů 

časové náročnosti zpracovávání dat, omezil výběr na společnosti s jedním až 

čtyřmi společníky, což reprezentuje zhruba 95 % všech s.r.o. zkoumaného 

vzorku. Počty společností v závislosti na počtu společníků/akcionářů shrnují 

detailněji tabulky 7.3.6 a 7.4.6. 
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Objektivně je třeba poznamenat, že určitou slabinou této analýzy je 

fakt, že zkoumá závislost v rámci vlastnické struktury pouze mezi dvěma 

bezprostředně souvisejícími úrovněmi. Tedy v případě komplikovanějších 

vlastnických struktur nemusí zjištěná země původu vlastníka korespondovat se 

zemí, z níž pochází ultimátní vlastník společnosti. I přesto se domnívám, že 

výsledky mají poměrně vysokou vypovídací schopnost a přinášejí zajímavý 

pohled na zkoumanou problematiku. 

Tabulka 4.2.4 Zveřejňování účetních dokumentů v závislosti na zemi původu 
vlastníků 

Země A.S. průměr S.R.O. průměr Celkový počet Vážený průměr

1 Dánské království 82,6% 8 82,6%

2 Maltská republika 73,3% 5 73,3%

3 Švédské království 78,9% 63,0% 22 72,3%

4 Francouzská republika 81,0% 53,4% 60 72,1%

5 Kyperská republika 72,5% 53,1% 83 68,7%

6 Lucemburské velkovévodství 62,8% 72,9% 66 66,3%

7 Nizozemské království 77,9% 51,7% 219 65,9%

8 Belgické království 72,6% 34,9% 35 57,1%

9 Rakouská republika 78,5% 45,2% 192 55,1%

10 Britské Panenské ostrovy 68,3% 33,3% 35 54,3%

11 Španělské království 60,0% 46,9% 19 52,6%

12 Spolková republika Německo 79,4% 40,0% 352 46,5%

13
Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska 57,6% 32,0% 136 46,4%

14 Švýcarská konfederace 58,6% 35,4% 71 46,2%

15 Spojené státy americké 55,6% 41,2% 91 46,0%

16 Kanada 45,5% 7 45,5%

17 Italská republika 83,3% 37,2% 65 44,3%

18 Maďarská republika 35,7% 14 35,7%

19 Slovenská republika 53,6% 27,5% 208 35,2%

20 CZ 57,8% 29,9% 16139 34,9%

21 Seychelská republika 54,5% 15,4% 16 33,3%

22 Polská republika 30,3% 22 30,3%

23 MIXED 30,0% 1214 30,0%

24 Monacké knížectví 28,6% 5 28,6%

25 Izraelský stát 27,3% 15 27,3%

26 Irsko 26,7% 5 26,7%

27 Ostatní 60,8% 19,8% 354 26,4%

28 Ruská federace 66,7% 24,9% 339 25,6%

29 Běloruská republika 18,6% 38 18,6%

30 Čínská lidová republika 18,4% 13 18,4%

31 Svazová republika Jugoslávie 17,4% 15 17,4%

32 Chorvatská republika 16,3% 16 16,3%
33 Ukrajina 15,9% 126 15,9%

Průměr 68,1% 30,1% 20003 35,6%  
 

Výše uvedená tabulka řadí země od nejlepších po nejhorší na základě 

váženého průměru úrovně zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za 

obě sledované právní formy. Kompletní výsledky zvlášť pro akciové 
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společnosti a společnosti s ručením omezeným v rámci jednotlivý let jsou 

k dispozici v přílohách 7.3.7 a 7.4.7. 

Kategorie „MIXED“ sdružuje společnosti s nehomogenní vlastnickou 

strukturou, tedy společnosti s vlastníky pocházejícími z více než jedné země. 

Vzhledem k tomu, že u a.s. byly zkoumány pouze společnosti s jedním 

akcionářem, týká se tato kategorie z definice pouze právní formy s.r.o. 

Kategorie „Ostatní“ představuje průměrnou úroveň plnění všech 

společností vlastněných zahraničním subjektem, jehož země byla v rámci 

vzorku dat v případě právní formy a.s. zastoupena méně než 5x respektive 

méně než 8x v případě s.r.o. 

Zkoumáme-li pořadí jednotlivých zemí, jsou na první pohled patrné 

některé zajímavé skutečnosti. Předně je zjevná vysoká úroveň plnění 

informačních povinností u společností s vlastníkem pocházejícím ze 

skandinávských zemí (1. Dánsko, 3. Švédsko). To koresponduje s vyjádřením 

Aleny Soud z firmy Dun & Bradstreet, podle které: „[co se týče úrovně 

zveřejňování výsledků hospodaření českých firem] v zahraničí, především 

v severní Evropě, je situace výrazně lepší“ (Dun & Bradstreet (2007)). 

Dalším, poměrně výrazným, a na první pohled lehce překvapivým 

zjištěním, je přední umístění trojice zemí, které jsou zpravidla spojeny 

především, i když ne výlučně, s daňovou optimalizací a zakládáním společností 

zvláštního určení (SPV/SPC). Na mysli mám trojlístek zemí Kyperská 

republika, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království, z nichž 

hlavně první dvě zmiňované jsou velice často využívány pro tvorbu 

nejrůznějších daňově optimálních struktur. V případě Nizozemí je situace 

podobná s tím, že motivace investorů při tvorbě holandských SPV pramení z 

velké flexibility holandského práva, která se využívá při tvorbě více či méně 

komplikovaných transakčních struktur. Na druhou stranu, na rozdíl od 

Kyperské republiky a Lucemburského velkovévodství existuje celá řada 

holandských investorů, kteří jsou „skuteční“, strategičtí investoři a nikoli jen 

účelové společnosti. 
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Omezíme-li se pouze na společnosti zvláštního určení, důvodem pro 

nadprůměrně vysokou úroveň zveřejňování informací v rámci jejich dceřiných 

společností může být přítomnost profesionálních správců (právní poradci, 

auditoři, apod.), kteří se o tyto typy společností zpravidla starají a dohlížejí na 

to, aby společnost plnila veškerá nutná zákonná opatření. 

Osobně největší překvapení pro mne představuje pouze mírně 

nadprůměrné umístění anglosaských zemí. Spojené státy americké i Velká 

Británie jsou v literatuře obecně považovány za země s nejlépe propracovaným 

a fungujícím systémem veřejného reportingu (viz např. Ball (2001)), který 

souvisí především s vysokým stupněm rozvoje akciových trhů a významným 

poměrem získávání kapitálu skrze primární veřejné nabídky akcií (13. Spojené 

království se ztrátou 36,2% bodů, 15. USA se ztrátou 36,7% bodů a dokonce až 

26. Irsko se ztrátou 55,9% bodů na nejlepší Dánsko). Na druhou stranu, 

alespoň co se týče USA, zde může hrát svou roli i rozdílný přístup k 

(ne)zveřejňování účetních výkazů privátně vlastněnými společnostmi, který byl 

diskutován v kapitole 2.3.4. 

Co se týče zemí Visegrádské čtyřky, tak 100% česky vlastněné 

společnosti jsou v reportingu na srovnatelné úrovni s Maďarskem a 

Slovenskem a celá trojice je mírně lepší než Polsko. 

Při pohledu na spodní konec pořadí vidíme, že zde se umístily 

především země, jejichž ekonomiky i v současnosti můžeme stále označit za 

tranzitivní. Jedná se zejména o post-sovětské státy, země tvořící bývalou 

Jugoslávii a Čínu.  

Ve světle všech výše uvedených zjištění je zajímavé zkoumat vazbu 

mezi úrovní reportingu a vyspělostí země. Následující tabulka prezentuje 

koeficienty korelace mezi HDP na hlavu, měřeným paritou kupní síly 

v mezinárodních USD za rok 2005 (hodnoty byly převzaty z databáze 

Mezinárodního měnového fondu), a úrovní reportingu resp. pořadím země 

v žebříčku.41 

                                                 
41 Vzhledem k neexistenci dat ohledně HDP per capita (PPP) v databázích MMF, byly 
z korelační analýzy vypuštěny následují země: Monacké knížectví, Britské panenské ostrovy a 
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Tabulka 4.2.5 Koeficienty korelace mezi úrovní reportingu a vyspělostí země 

GDP vs. % plnění 0,609
GDP vs. pořadí -0,608

 
 

Z výsledků je patrná solidní pozitivní korelace mezi úrovní reportingu 

(procentním plněním informační povinnosti) a výší HDP na hlavu. Uzavřeme 

tuto analýzu tvrzením, že investoři z vyspělých zemí, alespoň v ČR, plní 

informační povinnosti ve vztahu k účetním dokumentům podstatně lépe, než 

investoři ze zemí, které procházejí obdobím transformace. 

4.3 Zveřejňování zpráv o vztazích a ovládacích smluv 
Ve stejném členění jako v kapitole 4.2, věnované zveřejňování účetních 

dokumentů, rozebírá tato kapitola úroveň zveřejňování zpráv o vztazích a 

ovládacích smluv („koncernových dokumentů“).42 

Stejně jako v případě plnění informační povinnosti ve vztahu k účetním 

dokumentům, i v případě koncernových dokumentů je za splnění zákonné 

povinnosti považováno nejen zveřejnění zprávy o vztazích či ovládací 

smlouvy, ale i zveřejnění výroční zprávy, jejíž nedílnou součástí je, pakliže je 

společnost povinna ji sestavit, zpráva o vztazích. Analýza tedy opět pracuje se 

zjednodušujícím předpokladem, že každá zveřejněná výroční zpráva je 

zpracována v souladu se zákonem. 

Jedinou podstatnou odlišností proti kapitole 4.2 je fakt, že na rozdíl od 

účetních dokumentů, jejichž zveřejnění ve sbírce listin je povinné pro každou 

účetní jednotku, v případě zpráv o vztazích se povinnost zveřejnění dokumentů 

týká pouze ovládaných osob. U ovládacích smluv je účinnost podmíněna 

                                                                                                                                 
Seychelská republika. Z obdobných důvodů byly rovněž vypuštěny kategorie MIXED a 
Ostatní. 
42 Vzhledem k tomu, že pojmenování dokumentů, založených ve sbírkách listin není 
konzistentní (viz přílohy 7.1 a 7.2), nelze pouze na základě jména dokumentu, bez jeho 
detailního zkoumání určit, zda se jedná o ovládací smlouvu či zprávu o vztazích. Mnoho 
dokumentů je totiž označeno jako „ovládací smlouva – zpráva o vztazích“ nebo obdobně. 
Z tohoto důvodu nebylo možno v analýze tyto dva dokumenty odlišit. Na základě detailního 
zkoumání náhodně vybraného vzorku takto označených dokumentů mohu potvrdit, že se jedná 
téměř vždy o zprávy o vztazích (resp. během celého procesu zpracovávání dat jsem ani jednou 
nenarazil na ovládací smlouvu). 
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zveřejněním ve sbírce listin a lze tedy předpokládat, že každá ovládací 

smlouva, která je uzavřena, bude zveřejněna ve sbírce listin. 

Vzhledem k tomu, že zdaleka ne ve všech případech lze rozpoznat, zda 

je daná společnost ovládanou osobou, není obecně možné stanovit teoretickou 

míru úrovně zveřejňování plynoucí ze zákona, tak jako tomu bylo v případě 

účetních dokumentů. Tato kapitola má tedy podstatně více popisný charakter. 

I přes výše zmíněné omezení existuje skupina společností, pro které je 

stanovení zákonné úrovně zveřejňování možné. Jedná se o společnosti 

s jediným akcionářem, resp. jediným společníkem, které jsou z definice vždy 

ovládanými osobami, a tedy každá taková společnost by měla zveřejňovat 

zprávu o vztazích, případně ovládací smlouvu. S jistým zjednodušením lze 

předpokládat, že s rostoucím počtem vlastníků by mělo ubývat ovládaných 

osob, a tedy celková úroveň zveřejňování zpráv o vztazích by měla s rostoucím 

počtem vlastníků klesat. 

Následující tabulka prezentuje úroveň plnění informační povinnosti 

vzhledem ke koncernovým dokumentům v závislosti na počtu 

akcionářů/společníků. 

Tabulka 4.3.1 Úroveň zveřejňování zpráv o vztazích v závislosti na počtu 
společníků 

A.S. 2003 2004 2005 Průměr

Společnosti s 1 akcionářem 45,9% 40,0% 35,4% 40,2%

Společnosti se 2 a více akcionáři 37,5% 32,1% 29,0% 32,7%

S.R.O.

Společnosti s 1 společníkem 4,4% 4,8% 5,6% 5,0%

Společnosti s 2 společníky 4,0% 4,3% 5,2% 4,5%

Společnosti s 3 společníky 4,4% 4,6% 4,9% 4,6%

Společnosti s 4 společníky 3,3% 3,6% 4,1% 3,7%

Společnosti s 5 společníky 3,0% 3,5% 5,4% 4,0%

Společnosti s 6 a více společníky 4,5% 3,7% 4,7% 4,3%
 

 
Z tabulky je v rozporu s očekáváním patrné, že v podstatě není 

výraznější rozdíl ve zveřejňování zpráv o vztazích u společností s jediným 

vlastníkem a společností s více vlastníky. Co je ovšem ještě více překvapivé, je 

extrémně nízká celková úroveň zveřejňování zpráv o vztazích. Především 

v případě s.r.o. je úroveň zveřejňování tristní. 
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Výrazný rozdíl v plnění mezi a.s. a s.r.o. plyne částečně z 

kvantitativního charakteru analýzy a použité metodiky, která předpokládá, že 

každá výroční zpráva obsahuje i zprávu o vztazích. Velké množství společností 

se tudíž dostalo do skupiny reportujících firem tím, že zveřejnilo svou výroční 

zprávu. Podstatně vyšší úroveň zveřejňování dokumentů v rámci skupiny 

akciových společností tak částečně souvisí s faktem, že právní forma akciové 

společnosti se obecně vyskytuje v porovnání s právní formou s.r.o. spíše mezi 

většími společnostmi. Ty tak vzhledem ke své velikosti častěji podléhají 

povinnému sestavování výroční zprávy a auditu. 

Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích tvoří nedílnou součást výroční 

zprávy a podléhá rovněž ověření ze strany nezávislého auditora, řada 

společností tak pravděpodobně v důsledku „tlaku“ či „upozornění“ ze strany 

auditora svou povinnost splní, ačkoli by to bez povinného auditu neprovedla. 

Zprávu tak pravděpodobně nezveřejní pouze ty podniky, jejichž statutární 

orgány k tomu mají nějaký vážný důvod a vyplatí se jim riskovat případné (ač 

spíše teoretické) sankce, které z takovéhoto kroku plynou. Jelikož lze 

předpokládat, že takových společností je menšina, považuji výchozí metodický 

předpoklad, že zveřejnění výroční zprávy znamená i zveřejnění zprávy o 

vztazích, za přiměřený a oprávněný. 

Následující analýzy se pro porovnatelnost s výsledky analýzy účetních 

dokumentů a pro možnost posouzení celkového využívání právních institutů 

zprávy o vztazích a ovládací smlouvy zakládají na stejných souborech dat jako 

kapitola 4.2. Jak je z výše provedené analýzy založené na počtu společníků 

patrné, bez ohledu na to, zda je společnost ovládaná či nikoli, není v současné 

době podstatný rozdíl v úrovni zveřejňování koncernových dokumentů. 
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4.3.1 Obecná analýza zveřejňování zpráv o vztazích 
Tabulka níže shrnuje úroveň zveřejňování koncernových dokumentů 

všemi společnostmi ve vzorku za roky 2003, 2004 a 2005. 

Tabulka 4.3.2 Obecná analýza zveřejňování koncernových dokumentů 

A.S. 2003 2004 2005 Průměr

Má dokument 5 746 5 244 4 965 15 955
Nemá dokument 8 825 10 207 11 303 30 335
Počet společností ve vzorku 14 571 15 451 16 268 46 290
plní informační povinnost (v %) 39,43% 33,94% 30,52% 34,5%

S.R.O.

Má dokument 680 779 957 2 416
Nemá dokument 15 608 16 663 17 266 49 537
Počet společností ve vzorku 16 288 17 442 18 223 51 953
plní informační povinnost (v %) 4,17% 4,47% 5,25% 4,7%

rozdíl v plnění A.S. a S.R.O. 35,26% 29,47% 25,27% 29,82%
podíl v plnění A.S. a S.R.O. 9,45 7,60 5,81 7,41

Všechny společnosti (extrapolace)
plní informační povinnost (v %) 6,61% 6,50% 6,99% 6,71%  
 

Výsledky prokázaly, že počet zveřejněných koncernových dokumentů 

vzhledem k celkovému počtu firem je ještě nižší, než v případě účetních 

dokumentů prezentovaných v tabulce 5.2.1. Stejně jako bylo konstatováno 

v předcházející kapitole, je úroveň zveřejňování výrazně lepší u a.s. než u s.r.o. 

V případě a.s. můžeme navíc opět pozorovat v čase sestupný trend. 

V posledním řádku tabulky je opět pomocí váženého aritmetického 

průměru proveden za pomoci extrapolace odhad výsledků za všechny české 

kapitálové obchodní společnosti. Váhy byly, stejně jako v případě účetních 

dokumentů, stanoveny na základě počtu společností uvedených v tabulce 4.1.2. 

Z tohoto odhadu plyne, že jen něco málo přes 6 % všech kapitálových 

obchodních společností uveřejňuje své zprávy o vztazích. 

Meziroční porovnání skupin firem, které zveřejnily své dokumenty, 

prokázalo opět, stejně jako v kapitole 4.2.1, relativně vysokou míru 

homogenity ve skupině firem, které své povinnosti plní. Konkrétní míra shody 

mezi sledovanými roky byla 71 % a 73,9 % v případě akciových společností, 

resp. 63,8 % a 65,6 % v případě společností s ručením omezeným. Především u 
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skupiny společností s ručením omezeným je tato homogenita vzhledem 

k celkovému extrémně nízkému počtu reportujících společností velmi vysoká. 

4.3.2 Úroveň zveřejňování koncernových dokumentů v 
závislosti na stavu společnosti 
Stejnou metodikou jako v případě kapitoly 4.2.2 analyzuje následující 

tabulka úroveň zveřejňování koncernových dokumentů v závislosti na tom, zda 

se společnost nachází v konkurzu, ve vyrovnání nebo v likvidaci. 

Tabulka 4.3.3 Úroveň zveřejňování koncernových dokumentů v závislosti na 
stavu společnosti (VZ nebo UZ) 

A.S. 2003 2004 2005 Průměr

Obecná analýza všech spol. 39,43% 33,94% 30,52% 34,47%
Bez speciálního statutu (nyní) 44,37% 38,25% 34,56% 38,85%
V konkurzu 9,39% 5,28% 2,89% 5,85%
Ve vyrovnání 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
V likvidaci 13,18% 10,18% 6,26% 9,85%

S.R.O.

Obecná analýza všech spol. 4,17% 4,47% 5,25% 4,65%
Bez speciálního statutu (nyní) 4,49% 4,77% 5,63% 4,98%
V konkurzu 1,89% 1,83% 0,74% 1,49%
Ve vyrovnání N/A N/A N/A N/A
V likvidaci 0,82% 1,21% 1,20% 1,08%

 
 

Z tabulky je opět patrný výrazný propad v úrovni zveřejňovaných 

informací u společností nacházejících se v některém ze speciálních stavů. 

Především u skupiny akciových společností je propad velmi výrazný. Míra 

zveřejňování v rámci skupiny s.r.o. je již celkově na tak nízké úrovni, že u 

skupiny společností, které jsou buď v likvidaci nebo v konkurzu, se v podstatě 

téměř neměla kam propadnout. Na rozdíl od účetních dokumentů je, alespoň 

v případě a.s., nejnižší úroveň reportingu u společností nacházejících se 

v konkurzu. 



 67 

4.3.3 Úroveň zveřejňování koncernových dokumentů v 
závislosti na velikosti společnosti 
Analýza je rozdělena stejně jako v případě kapitoly 4.2.3 na dvě části 

podle použitého kritéria měřícího velikost firmy. 

Úroveň zveřejňování koncernových dokumentů v závislosti na výši ZK 

Následující grafy prezentují úroveň zveřejňování koncernových 

dokumentů v závislosti na výši základního kapitálu společnosti. 

Graf 4.3.1 

Plnění informační povinnosti v závislosti na výši základního kapitálu
 (právní forma: A.S.; typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ)
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Graf 4.3.2 

Plnění informační povinnosti v závislosti na výši základního kapitálu
 (právní forma: S.R.O; typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ)
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Grafy stejně jako v případě účetních dokumentů potvrzují trend větší 

četnosti zveřejňování koncernových dokumentů v případě velkých podniků. 

Speciálně u skupiny společností s ručením omezeným je velice markantní 

nárůst úrovně plnění mezi velkými společnostmi, který se hodně blíží úrovni 

a.s. To je opět pravděpodobně z velké části způsobeno vlivem výročních zpráv, 

tedy potažmo povinného auditu. 

Stejně jako v případě účetních dokumentů, i na grafu 4.3.2. je patrný 

pokles úrovně u skupiny společností s nejvyšším základním kapitálem.  

Úroveň zveřejňování koncernových dokumentů v závislosti na kategorii 
tržeb 

Následující grafy prezentují úroveň zveřejňování koncernových 

dokumentů v závislosti na proměnné „Kategorie dle tržeb“. 

Graf 4.3.3 

Plnění informační povinnosti v závislosti na výši tržeb (kategorie ČSÚ)
  (právní forma: A.S.; typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Neu
ve

den
o

1 
- 1

99 9
99

 K
č

20
0 

00
0 - 

499
 9

99 K
č

50
0 

00
0 - 

999
 9

99 K
č

1 
00

0 0
00

 - 
2 9

99
 99

9 
Kč

3 
00

0 0
00

 - 
4 9

99
 99

9 
Kč

5 
00

0 0
00

 - 
9 9

99
 99

9 
Kč

10
 0

00
 0

00-
29

 99
9 9

99
Kč

30
 0

00
 0

00-
59

 99
9 9

99
Kč

60
 0

00
 0

00-
99

 99
9 9

99
Kč

10
0 

00
0 0

00
-1

99
 9

99 9
99

Kč

20
0 

00
0 0

00
-2

99
 9

99 9
99

Kč

30
0 

00
0 0

00
-4

99
 9

99 9
99

Kč

50
0 

00
0 0

00
-9

99
 9

99 9
99

Kč

1 
00

0 0
00

 00
0-

1 
49

9 9
99

 9
99K

č

1 
50

0 0
00

 00
0 K

č a
 v

íce

Prů
m

ěr

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

2003 2004 2005 Počet společností 2003 Počet společností 2004 Počet společností 2005

 



 69 

Graf 4.3.4 

Plnění informační povinnosti v závislosti na výši tržeb (kategorie ČSÚ)
 (právní forma: S.R.O; typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ)
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Analýza provedená na základě kategorie dle tržeb potvrzuje závěry 

provedené s pomocí výše základního kapitálu. Rozdíl v úrovni zveřejňování 

dokumentů mezi různě velkými společnostmi je v tomto případě ještě 

markantnější. 

4.3.4 Úroveň zveřejňování koncernových dokumentů 
v závislosti na odvětví 
Tabulka 4.3.4, která shrnuje analýzu zveřejňování koncernových 

dokumentů, opět obsahuje nejlepší a nejhorší odvětví podle průměrné úrovně 

zveřejňování koncernových dokumentů v letech 2003-2005. Použitá metodika 

je shodná s kapitolou 4.2.4. 
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Tabulka 4.3.4 Zveřejňování koncernových dokumentů v závislosti na odvětví 

OKEČ (02)
Průměrný počet 

reportujících Odvětví

Nejlepší odvětví

41 73,7% Shromažďování, úprava a rozvod vody

40 72,1% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

66 60,4% Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení

90 56,9% Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti

40 21,4% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

65 14,6% Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování

32 12,9% Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

26 13,7% Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

31 10,6% Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.

Nejhorší odvětví

52 16,9%
Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost

71 24,7%
Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost

19 25,0% Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi

70 26,5% Činnosti v oblasti nemovitostí

55 27,9% Ubytování a stravování

74 28,3% Ostatní podnikatelské činnosti

52 2,1%
Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost

60 3,3% Pozemní a potrubní doprava

55 3,2% Ubytování a stravování
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Z výsledků je opět patrná převaha síťových a/nebo regulovaných 

odvětví ve skupině nejlépe reportujících (v případě a.s. první tři). 

Naopak nejhorších výsledků dosahují obdobně jako v případě účetních 

dokumentů odvětví, která zpravidla nevyžadují použití sofistikovaných 

technologií či rozsáhlejších investic a obecně lze říci, že se spíše jedná o velmi 

konkurenční odvětví s nízkými bariérami pro vstup. Tučně zvýrazněná odvětví 

byla v příslušné nejlepší nebo nejhorší kategorii navíc i v případě analýzy 

účetních dokumentů. 

Detailní tabulky s výsledky jsou prezentovány v přílohách 7.3.4 a 7.4.4. 

4.3.5 Úroveň zveřejňování koncernových dokumentů v 
závislosti na regionu 
Regionální analýza stejně jako v případě účetních dokumentů 

nepotvrzuje žádný významný trend. 
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Graf 4.3.5 

Plnění informační povinnosti v závislosti na regionu (kraje)
 (právní forma: A.S.; typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ)
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Graf 4.3.6 

Plnění informační povinnosti v závislosti na regionu (kraje)
 (právní forma: S.R.O; typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ)
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Za zmínku stojí opět pouze významný nárůst z výrazně podprůměrných 

hodnot zveřejňování a.s. v letech 2003 a 2004 na mírně nadprůměrné v roce 

2005 v případě Královéhradeckého kraje a nárůst na výrazně nadprůměrné (i 

když stále velmi nízké) hodnoty v případě s.r.o. v roce 2005 

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Z hlediska průměrného plnění za 

obě právní formy patří mezi nejlepší kraje za celé sledované období 
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Pardubický kraj (10,6 %), Olomoucký kraj (9,1 %) a Královéhradecký kraj (8,4 

%). Na opačném konci se umístily Ústecký, Zlínský a Jihomoravský kraj (5,0 

%, 4,6 % a 3,9 %). 

Detailní tabulky s výsledky jsou k dispozici v přílohách 7.3.5 a 7.4.5. 

4.3.6 Úroveň zveřejňování koncernových dokumentů 
v závislosti na zemi původu společníků/jediného 
akcionáře 
Poslední analýzou je stejně jako v případě účetních dokumentů 

zkoumání úrovně zveřejňování dokumentů ve vazbě na zemi původu vlastníka.  

Tabulka 4.3.5 Zveřejňování koncernových dokumentů v závislosti na zemi 
původu vlastníků 

Země A.S. průměr S.R.O. průměr Celkový počet Vážený průměr

1 Dánské království 60,9% 8 60,9%

2 Francouzská republika 66,9% 19,0% 60 51,4%

3 Kyperská republika 49,0% 26,5% 83 44,6%

4 Nizozemské království 65,3% 18,3% 219 43,8%

5 Švédské království 71,1% 3,7% 22 43,1%

6 Španělské království 52,0% 34,4% 19 42,1%

7 Belgické království 54,8% 14,0% 35 38,1%

8 Britské Panenské ostrovy 49,2% 14,3% 35 35,2%

9 Lucemburské velkovévodství 38,8% 25,7% 66 34,2%

10 Švýcarská konfederace 46,5% 10,6% 71 27,4%

11 Rakouská republika 56,4% 12,6% 192 25,6%

12
Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska 37,1% 5,1% 136 23,1%

13 Spojené státy americké 37,8% 15,4% 91 22,8%

14 Spolková republika Německo 59,4% 13,6% 352 21,2%

15 Maltská republika 20,0% 5 20,0%

16 Maďarská republika 16,7% 14 16,7%

17 Seychelská republika 31,8% 3,8% 16 16,7%

18 Italská republika 56,7% 6,7% 65 14,4%

19 Monacké knížectví 14,3% 5 14,3%

20 Slovenská republika 34,4% 3,0% 208 12,2%

21 Ostatní 44,4% 4,2% 360 10,6%

22 CZ 37,8% 4,0% 16139 10,1%

23 Polská republika 9,1% 22 9,1%

24 Kanada 9,1% 7 9,1%

25 Irsko 6,7% 5 6,7%

26 MIXED 6,2% 1214 6,2%

27 Ruská federace 16,7% 4,0% 339 4,2%

28 Chorvatská republika 2,0% 16 2,0%

29 Ukrajina 1,3% 126 1,3%

30 Svazová republika Jugoslávie 0,0% 15 0,0%

31 Izraelský stát 0,0% 15 0,0%

32 Čínská lidová republika 0,0% 13 0,0%
33 Běloruská republika 0,0% 38 0,0%

Průměr 49,3% 4,7% 20008 12,8%  
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Srovnáme-li pořadí zemí s analýzou účetních dokumentů, je patrné, že 

výsledky se poměrně shodují. Na prvním místě se opět umístilo Dánsko (60,9 

%). Švédsko si nepatrně pohoršilo ze 3. na 5. pozici (43,1 %), přesto se oba 

skandinávské státy opět dostaly do první pětice. Stejně jako v případě účetních 

dokumentů se mezi absolutně nejlepšími objevila Francie a na předních 

pozicích se rovněž objevily společnosti vlastněné z Kypru a z Holandska 

(Lucembursko si lehce pohoršilo). 

Spojené státy americké a Velká Británie se obdobně jako v případě 

účetních dokumentů umístily až mezi společnostmi „druhého sledu“. 

V číselném vyjádření je nicméně jejich úroveň zveřejňování koncernových 

dokumentů výrazně více nadprůměrná, než tomu bylo v analýze účetních 

dokumentů. 

Zajímavé je umístění Německa. Stejně jako se u anglosaských zemí 

nepotvrdilo výrazně lepší plnění informačních povinností při zveřejňování 

účetních dokumentů, můžeme pozorovat podobnou analogii u koncernových 

dokumentů v případě Německa. Německo, které se umístilo dokonce až za 

Spojenými státy a Velkou Británií s nadprůměrnými, nicméně nijak oslnivými 

21,2 %, je totiž zemí, kde institut zprávy o vztazích vznikl. Na druhou stranu je 

třeba objektivně poznamenat, že obdobně jako v případě USA, kde není pro 

malé privátně vlastněné společnosti ze zákona povinné zveřejňovat účetní 

výkazy, tak i v Německu není zpráva o vztazích přístupná široké veřejnosti.  

Nejhorší z hlediska plnění informačních povinností ve vztahu ke 

koncernovým dokumentům jsou opět především post-sovětské státy, země 

tvořící bývalou Jugoslávii a Čína. 
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5 ZÁVĚR 
Jak lze tedy shrnout výše uvedená zjištění? Osobně vidím závěry 

plynoucí z empirické analýzy plnění informačních povinností ve třech 

úrovních. 

5.1 Úroveň první: popis stávajícího stavu 
Empirická analýza potvrdila předpokládaný stav věcí. Zákonná 

povinnost zveřejňovat hospodářské výsledky a zprávy o vztazích není v České 

republice dodržována. V roce 2005 zveřejnilo zhruba 30,89 % všech 

kapitálových obchodních společností své účetní dokumenty resp. 6,99 % své 

koncernové dokumenty. V letech 2003 a 2004 nebyla u obou druhů dokumentů 

celková úroveň o nic lepší. 

Detailní zkoumání skupin společností, které zveřejnily dokumenty 

jednoho nebo druhého typu v každém jednotlivém roce, přineslo zajímavé 

zjištění. Ukázalo se, že skupina reportujících společností je bez ohledu na typ 

sledovaných dokumentů vnitřně relativně homogenní. Jinak řečeno, množina 

všech společností se dělí na dvě, v čase relativně stálé skupiny: na ty, co 

informační povinnosti plní, a na „chronické neplniče“. 

Domnívám se, že rozdílná úroveň plnění informačních povinností mezi 

účetními a koncernovými dokumenty ve značné míře plyne z možností dalšího 

využití jednotlivých typů dokumentů nad rámec „pouhého“ plnění 

informačních povinností. 

Jsem přesvědčen, že nezanedbatelné procento společností, především z 

řad menších, nereportuje jednoduše proto, že o této své povinnosti vůbec neví. 

Právě v tomto směru mají účetní dokumenty, především pak účetní výkazy, 

proti zprávě o vztazích výrazně navrch. Účetní výkazy jsou totiž potřebné jak 

pro běžná operativní rozhodnutí, tak jako nezbytná příloha k daňovému 

přiznání. Jedná se tedy o dokumenty, se kterými je drtivá většina podnikatelů 

zvyklá v nějaké formě pracovat. Naproti tomu zpráva o vztazích je v tomto 

smyslu velmi samoúčelným dokumentem, který „kromě“ splnění zákonné 

informační povinností nemá, minimálně pro management a většinové 
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vlastníky, žádné výraznější uplatnění. Z tohoto důvodu se domnívám, že 

povinnost sestavovat a zveřejňovat zprávy o vztazích je mezi podnikateli 

v podstatně menším povědomí než povinnost zveřejňovat účetní výkazy a své 

reálné uplatnění nachází pouze ve společnostech se silnou minoritou. 

Druhým, v současné době však spíše teoretickým důvodem, který bude 

vždy způsobovat nižší počet zveřejněných zpráv o vztazích než účetních 

dokumentů, je fakt, že na rozdíl od účetních dokumentů, které zveřejňují 

všechny společnosti, zprávy o vztazích (případně ovládací smlouvy) zveřejňují 

pouze osoby ovládané. 

I přes celkově rozdílnou úroveň plnění informačních povinností mezi 

oběma skupinami sledovaných dokumentů můžeme jak u účetních, tak u 

koncernových dokumentů pozorovat velmi podobné charakteristiky u skupiny 

společností plnících informační povinnosti. 

Asi nejvýznamnější z nich  je vazba na velikost společnosti. Čím je 

společnost větší, tím pravděpodobnější je, že své zákonné informační 

povinnosti plní. Vysvětlení spatřuji v kombinaci několika vzájemně se 

doplňujících faktorů. 

(i) Velké společnosti podléhají povinnému auditu, a je tedy 

velmi pravděpodobné, že auditoři v rámci své práce upozorní 

management společnosti na povinnost zveřejnit dokumenty 

ve sbírce listin. 

(ii) Je oprávněné předpokládat, že v rámci velkých společností 

panuje vyšší právní vědomí, ať už v důsledku existence 

interních právních oddělení, nebo z důvodů větších 

zkušeností managementu, které pramení z provádění obecně 

sofistikovanějších transakcí v porovnání s malými 

společnostmi. 

(iii) Na rozdíl od malých společností, které jsou často řízeny 

svými vlastníky-zakladateli, se v případě velkých společností 

mnohem častěji vyskytuje oddělené vlastnictví od řízení. 

Zatímco manažeři-vlastníci mohou chápat informační 
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otevřenost společnosti jako nežádoucí okno do svého 

soukromí (společnost je přece jejich), u profesionálních 

manažerů tento pocit není. Naopak minimálně ti úspěšní mají 

spíše motivaci veřejně předvést své manažerské schopnosti 

trhu. 

(iv) Ve velkých společnostech mnohem častěji působí odborové 

organizace, které si mohou vynutit poskytování zákonem 

stanovených informací. 

Dalším faktorem působícím na úroveň plnění informačních povinností 

je stav, ve kterém se společnost nachází. U společností v konkurzu či 

v likvidaci je úroveň zveřejňovaných dokumentů podstatně nižší než u běžně 

operujících společností. 

Úroveň reportingu se rovněž mění od odvětví k odvětví. Obecně lze říci, 

že nejvyšších standardů dosahují regulovaná, síťová odvětví s vysokou 

investiční náročností a vysokými bariérami vstupu. Naopak, nejhorší je úroveň 

reportingu ve vysoce roztříštěných, konkurenčních odvětvích s nízkými 

bariérami vstupu, kde působí nejméně sofistikované společnosti. 

Téměř žádný vliv na úroveň reportingu nemá region, ve kterém 

společnost sídlí, jinými slovy úroveň je zhruba stejně špatná na celém území 

ČR. Potenciální výjimku může představovat kontrolní aktivita 

Královéhradeckého rejstříkového soudu, v tomto ohledu by však bylo třeba 

provést další šetření. 

Zajímavé výsledky přinesla rovněž analýza zkoumající úroveň 

reportingu v závislosti na zemi původu vlastníků společnosti, která potvrdila 

předpoklad, že obchodní společnosti vlastněné investory z vyspělých zemí 

(především ze Skandinávie, Francie a Nizozemí) dbají mnohem více na 

dodržování zákonných informačních povinností, než společnosti vlastněné 

investory z tuzemska. Naopak nejhorších výsledků v rámci této analýzy 

dosáhly společnosti vlastněné subjekty z post-sovětských států, Číny a bývalé 

Jugoslávie. 
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I přesto, že takovýto druh závislosti jsem očekával, některá překvapení 

se přesto objevila. Především jde o pouze lehce nadprůměrné plnění 

informačních povinností ve vztahu k účetním dokumentům ze strany 

společností vlastněných investory z USA a Velké Británie, a dále rovněž pouze 

lehce nadprůměrné plnění informačních povinností ve vztahu ke zprávám o 

vztazích v případě společností vlastněných německými investory. 

5.2 Úroveň druhá: stávající stav jako důsledek 
regulatorního selhání 

Provedená analýza jasně potvrdila výchozí tezi práce, že úroveň plnění 

informačních povinností ve vztahu k účetním a koncernovým dokumentům 

není valná. Stejně jako v úvodní tezi tedy tvrdím, že plnění zkoumaných 

obligatorních informačních povinností je ze strany obchodních společností v 

podstatě dobrovolnou záležitostí, v případě zpráv o vztazích téměř hraničící 

s altruistickým činem. 

Na základě analýzy právní úpravy je nepochybné, že současný stav není 

zapříčiněn špatnou legislativou, nýbrž je jen a pouze důsledkem regulatorního 

selhání pramenícího z nulového zájmu úřadů o to, aby společnosti svým 

povinnostem dostály. 

Tento závěr jasně potvrzují statistiky prezentované v kapitole 3.8. 

Porovnání 131 pokut uložených finančními úřady z titulu porušení zákona o 

účetnictví v roce 2006 s celkovým počtem více než 190 00043 společností, 

které ve stejném roce nezveřejnily údaje o svém hospodaření, je příkladem 

regulatorního selhání par excellence. 

Je zjevné, že státní správa, ač má k dispozici potenciálně tvrdé nástroje 

k vynucení plnění informačních povinností, postrádá dostatečnou motivaci 

k tomu, aby tak činila.44 

                                                 
43 Odhad plynoucí z celkového počtu společností v databázi Magnus a zjištěných údajů o 
procentuálním plnění informační povinnosti ve vztahu k účetním dokumentům. 
44 Alternativním vysvětlením může být, že příslušné složky, resp. jejich zaměstnanci, o této své 
pravomoci vůbec nevědí, případně si nejsou vědomi jejího významu. 
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5.3 Úroveň třetí: zamyšlení nad zákonnou povinností 
reportingu 

Kombinace výsledků empirické analýzy a faktu, že dlouhodobě nízká 

úroveň zákonného reportingu nikoho příliš neznepokojuje, přímo navádí 

k otázce, zda je tedy zákonné zveřejňování účetních a koncernových 

dokumentů vůbec nutné? 

Argumentace zastánců mandatorního reportingu se mimo jiné opírá o 

tvrzení, že tento druh informací má charakter veřejného statku a sám trh tedy 

nedokáže zajistit jejich optimální úroveň. Myslím, že stávající situace v České 

republice tento argument do jisté míry potvrzuje. 

Na jedné straně stojí nefunkční státní regulace v podobě ustanovení, 

jejichž plnění nikdo příliš nekontroluje, a sankcí, které nikdo neuděluje – de 

facto se jedná o téměř identické podmínky jako v situaci čisté tržní regulace. 

Na druhé straně jsou sbírky listin zející u většiny společností prázdnotou. 

Zjevně tedy sám trh sbírky listin nenaplní. 

I přes výše uvedená fakta se domnívám, že situace všech věřitelů není 

tak tristní, jak by z analýzy založené pouze na zkoumání obsahu sbírek listin 

bylo možné dovozovat. Je nepochybné, že spousta společností komunikuje 

stejné nebo obdobné informace, jaké jsou obsaženy v účetních a/nebo 

koncernových dokumentech, se svými věřiteli pomocí jiných, privátních 

kanálů. Ostatně tomu nasvědčuje i fakt, že současný stav „vlastně nikomu moc 

nevadí“. 

Například banky typicky do úvěrových smluv zakotvují informační 

povinnosti, které musí dlužník dodržovat, a není žádnou výjimkou, když jsou 

tyto povinnosti tvrdší, než je standardní zákonná povinnost. V případě malých 

společností, jejichž manažeři jsou současně i vlastníky, bývá navíc u bank 

velmi běžná snaha o uzavření osobních garancí, které dávají bance za předem 

stanovených podmínek možnost uspokojit svou pohledávku za společností 

z osobního majetku vlastníků v případě, kdy by na její uhrazení nestačil 

majetek společnosti. De facto se tak jedná o zrušení nebo alespoň omezení 

pravidla omezené odpovědnosti. 
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Co se týče informačních povinností, analogická situace jako v případě 

bank panuje i v dodavatelsko-odběratelských vztazích, a to především 

v odvětvích s vysoce rozvinutým managementem dodávek, jako je například 

automobilový průmysl. Významné společnosti si v rámci svého výjimečného 

postavení pravidelně auditují své obchodní partnery. 

Obecně je schopnost věřitelů zajistit si přísun informací prostřednictvím 

privátních kanálů přímo odvislá od jejich vyjednávací pozice. Banky či pro 

společnosti, významní dodavatelé nebo odběratelé zkrátka díky svému 

postavení potřebné informace získají, nebo alespoň jsou schopni získat. 

Problém nastává u věřitelů, kteří toto postavení nemají. Těm skutečně 

hrozí, že za určitých okolností ponesou, v důsledku silné informační asymetrie 

kombinované s omezenou odpovědností společníků, dodatečné riziko a z něj 

plynoucí náklady. Nejtypičtějšími představiteli tohoto druhu věřitelů jsou malí 

dodavatelé (poskytující obchodní úvěr) a zaměstnanci. 

Argumentem hovořícím ve prospěch povinného reportingu je tedy fakt, 

že existuje početně nemalá skupina věřitelů, která nemá schopnost získat 

adekvátní informace o společnosti privátní cestou a/nebo nemá schopnost 

limitovat omezenou odpovědnost vlastníků uzavřením specifických privátních 

kontraktů. Tito věřitelé tak mají možnost přímo profitovat ze zákonné 

informační povinnosti. 

Zcela objektivně je na druhou stranu třeba poznamenat, že je velice 

sporné, jak velká část právě z této skupiny věřitelů by informace, pakliže by 

byly poskytovány, skutečně ve svém rozhodování využívala nebo dokonce 

vůbec byla schopna/uměla využít. 

Kromě potenciálního prospěchu výše uvedené skupiny věřitelů, ovšem 

přináší zákonná informační povinnost i další nezanedbatelné pozitivní efekty: 

(i) Z veřejně dostupných informací profitují totiž kromě věřitelů 

i další subjekty, jako jsou např. investoři rozhodující se o 

investici do určitého odvětví či společnosti, auditoři, finanční 

analytici, apod. 
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(ii) Jednotná informační povinnost podporuje konkurenční 

prostředí, neboť standardizuje informace poskytované 

účastníky hospodářské soutěže. V současné situaci mají 

nereportující společnosti konkurenční výhodu proti 

soutěžitelům, kteří svým zákonným povinnostem dostáli. 

(iii) Povinný reporting přináší pozitivní efekty i těm věřitelům, 

kteří jsou schopni zajistit si informace prostřednictvím 

privátních kanálů. Existence regulovaného, veřejně 

přístupného zákonného reportingu totiž snižuje riziko 

morálního hazardu v rámci privátního poskytování 

informací. 

Samostatným a velice podstatným tématem, které s otázkou zákonného 

reportingu bezpochyby velice úzce souvisí, nicméně jehož řešení překračuje 

vytyčený rámec této práce, je otázka vlastní obsahové stránky zkoumaných 

dokumentů. Jinými slovy, pro komplexní podpoření či zamítnutí existence 

zákonných informačních povinností je třeba zkoumat i otázky typu: jak poctivě 

a věrně skutečně zobrazují sestavované účetní výkazy finanční situaci účetní 

jednotky, či jak dobře je zpráva o vztazích schopna zachytit skutečné využívání 

vlivu ovládanou osobou? 

Bez odpovídající analýzy si tak široké a podstatné téma netroufám na 

tomto místě jakkoli hodnotit. Nicméně, vzhledem k vysoké dynamice vývoje 

nejen na finančních trzích, ale v podstatě ve všech odvětvích současných 

vyspělých ekonomik, je velmi pravděpodobné, že regulatorní úprava obsahové 

stránky reportingu bude mít vždy drobné zpoždění za soudobou hospodářskou 

praxí. 

Vrátím-li se zpět k otázce položené na začátku této kapitoly, domnívám 

se, že přestože uvedené argumenty nejsou zcela jednoznačné, zákonný 

reporting, minimálně co se účetních výkazů týče, má svoje opodstatnění. 

V současné podobě jeho přínosy totiž nepochybně převyšují náklady na 

něj, jelikož ty jsou, vzhledem k nutnosti zpracovávat účetní výkazy i pro jiné 

účely (viz výše), v podstatě nulové. 
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V případě zpráv o vztazích je situace složitější. Za prvé, v porovnání 

s účetními dokumenty představuje jejich zpracování pro společnosti dodatečné 

náklady a za druhé, jejich přínosy jsou velmi závislé na obsahové stránce, která 

je, vzhledem k obtížně právně definovatelnému pojmu ovládání, velmi 

komplikovaná. 

Nicméně bez ohledu na to, zda lze či nelze nalézt v ekonomické teorii 

argumenty pro zákonné zveřejňování účetních a/nebo koncernových 

dokumentů, pravidla týkající se informačních povinností by měla být pro 

všechny srovnatelné45 společnosti stejná. 

Principiální závěr by tedy zněl: buďto je nutné zákonný reporting zcela 

zrušit, což vzhledem k vazbě na evropskou legislativu není otázka k řešení 

pouze na úrovni České republiky, nebo je třeba, aby byly zákonné informační 

povinnosti odpovídajícím způsobem vynucovány. Současný stav totiž přináší 

nereportujícím společnostem, které svým chováním porušují zákon (bez ohledu 

na to, že za současné konstelace se jedná o chování racionální), neoprávněnou 

konkurenční výhodu proti společnostem reportujícím. 

 

                                                 
45 Myšleno především ve vztahu k obchodovatelnosti jimi emitovaných cenných papírů na 
veřejných trzích. 
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7 PŘÍLOHY 
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7.1 Popis programu Vyhledávač Dokumentů 
Vyhledávač Dokumentů je internetový robot napsaný v programovacím 

jazyce PHP, jehož účelem je hromadné získávání informací o přítomnosti 

účetních závěrek, výročních zpráv a zpráv o vztazích/ovládacích smluv ve 

sbírkách listin uživatelem zadaných společností. 

Program získává požadované informace přistupováním do elektronické 

databáze obchodního rejstříku, veřejně přístupné skrze portál Ministerstva 

spravedlnosti České republiky (www.justice.cz). 

7.1.1 Vstupy 
Pro svou funkci vyžaduje program ze strany uživatele dva základní 

vstupy. Jsou jimi: 

(i) seznam identifikačních čísel (IČ) obchodních společností, pro 

které si přejeme zkoumat přítomnost listin a 

(ii) seznam roků, ve kterých si přítomnost listin přejeme testovat. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci, která byla vytvořena pro 

jednorázové použití v této studii, zadávají se vstupy pro jednoduchost 

vepsáním přímo do vlastního kódu programu. 

7.1.2 Výstupy 
Výstupem programu jsou dva textové soubory, output a log, které 

program vytváří ve složce, v níž je spuštěn. 

Soubor output je vytvořen po zpracování všech vstupních IČ. Jedná se o 

konsolidovanou tabulku obsahující informace o přítomnosti hledaných 

dokumentů ve sbírce listin. Počet řádků je roven počtu vstupních IČ 

násobenému počtem vstupních roků (pro každé IČ se vždy zkoumají listiny ve 

všech letech). Výstupní tabulka má následující sloupce: 

 
Název sloupce Popis 

rok Rok, pro který program zkoumal 
přítomnost listin (obsahuje roky 
uvedené v části 7.1.1 (ii)). 

ico IČ podniku, pro které program 
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dokumenty hledal (obsahuje IČ uvedené 
v části 7.1.1 (i)). 

vyrocni Binární proměnná vyjadřující přítomnost 
výroční zprávy pro dané IČ a daný rok 
ve sbírce listin (1 = program výroční 
zprávu nalezl; 0 = program výroční 
zprávu nenalezl). 

uzaverka Binární proměnná vyjadřující přítomnost 
účetní závěrky pro dané IČ a daný rok 
ve sbírce listin (1 = program účetní 
závěrku nalezl; 0 = program účetní 
závěrku nenalezl). 

zprava Binární proměnná vyjadřující přítomnost 
zprávy o vztazích/ovládací smlouvy pro 
dané IČ a daný rok ve sbírce listin (1 = 
program výroční zprávu nalezl; 0 = 
program výroční zprávu nenalezl). 

typ Slovní popis typů listin, který je uveden 
v internetové sbírce listin, na jehož 
základě zapsal program do sloupců 
vyrocni, uzaverka a zprava hodnoty 1. 

 
Druhým souborem, který program vytváří, je soubor log. Ten vzniká 

ihned po spuštění aplikace a mění se průběžně s každým zpracovaným 

záznamem. Kromě informací, které jsou na závěr aplikace vypsány v mírně 

pozměněném členění souhrnně do souboru output, zachycuje soubor log navíc i 

přesné časy, ve kterých program začal zpracovávat jednotlivá identifikační 

čísla (IČ), a především se zde vypisují informace o průběhu zpracovávání 

jednotlivých IČ, včetně případných chybových hlášení. 

Funkce tohoto souboru je tedy dvojí. Jednak slouží jako nástroj 

kontroly průběhu celého procesu zpracovávání dat – pro každé IČ a každý rok 

lze zpětně ověřit, co přesně s daným IČ program provedl. Druhá funkce 

vychází z toho, že obsah souboru se mění v reálném čase podle toho, jak 

program postupuje seznamem zadaných IČ, a lze ho tedy využít i pro okamžitý 

monitoring průběhu zpracování dat. 

7.1.3 Algoritmus 
Algoritmus, na jehož bázi Vyhledávač Dokumentů pracuje, vychází ze 

struktury internetových stránek obchodního rejstříku. Jeho průběh lze rozdělit 

do dvou fází: (i) hledání stránky a (ii) zpracování obsahu. Pro názornost jsou 
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do textu vloženy kopie obrazovek elektronického obchodního rejstříku 

společnosti KOTRLA, a.s. (IČ: 47676663). 

Základní stránkou obchodního rejstříku je vyhledávací formulář - 

Obrázek 7.1.1 (http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or 

&sysinf.@strana=searchSubject.). 

Obrázek 7.1.1 Vyhledávací formulář 

 
 

Zadáním konkrétního IČ se uživatel dostane na základní stránku firmy 

(Obrázek 7.1.2). Základní stránka obsahuje obecné identifikační údaje 

zkoumané obchodní společnosti a dále zpravidla trojici46 odkazů: (i) výpis 

platných, (ii) úplný výpis a (iii) sbírka listin (označen červeně). 

                                                 
46 V některých případech obsahuje základní stránka listin ještě případný čtvrtý odkaz označený 
„Transformováno z“. Jedná se o obchodní společnosti, které vznikly transformací z jiných 
obchodních společností, např. při změně právní formy nebo při fúzi. 
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Obrázek 7.1.2 Základní stránka firmy 

 
 

Kliknutím na odkaz sbírky listin se uživatel dostane na stránku, která je 

buď prázdná (Obrázek 7.1.3)47, a nebo obsahuje tabulku se všemi dokumenty, 

které daná obchodní společnost založila do sbírky listin (Obrázek 7.1.4). 

Obrázek 7.1.3 Sbírka listin (prázdná) 

 
                                                 
47 Z ilustrativních důvodů použita obrazovka sbírky listin společnosti VUMS, a.s. v likvidaci 
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Obrázek 7.1.4 Sbírka listin (s dokumenty) 

 
 

Program replikuje chování uživatele, v první fázi prochází odpovídající 

odkazy, dokud nedospěje na stránku sbírky listin, a následně ve druhé fázi 

zkoumá obsah tabulky s dokumenty, pokud tato existuje. 

Hledání stránky 

1. Program vezme první IČ ze seznamu vstupů a prostřednictvím 

internetové adresy: http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index? 

sysinf.%40typ=or&sysinf.%40strana=searchResults&hledani.%40typ

=subjekt&hledani.podminka.ico=$ico, ve které poslední (šedivě 

zvýrazněnou) proměnnou nahradí aktuálním IČ, přejde na základní 

stránku firmy. Pokud se tato stránka nenačte (např. databáze 

neodpoví, nebo je IČ neplatné), program vypíše chybové hlášení do 

souboru log, do souboru output vypíše u všech dokumentů ve všech 

letech nuly, přejde na následující IČ a proces opakuje. 

2. Na základní stránce firmy program vyhledá odkaz na sbírku listin a 

přejde na stránku sbírky listin. Pokud se stránka sbírky listin nenačte 

(databáze neodpoví), program vypíše chybové hlášení do souboru 
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log, do souboru output vypíše u všech dokumentů ve všech letech 

nuly, přejde na následující IČ a proces pokračuje od bodu (1). 

3. Na stránce sbírky listin program hledá tabulku s dokumenty pomocí 

vyhledávání jejích html uvozovacích znaků. Pokud tabulku nalezne, 

zahájí zpracovávání jejího obsahu (viz bod (5)), v opačném případě 

program vypíše chybové hlášení do souboru log, do souboru output 

vypíše u všech dokumentů ve všech letech nuly, přejde na následující 

IČ a proces pokračuje od bodu (1). 

4. Tento cyklus se opakuje pro všechna zadaná IČ. 

Zpracování obsahu 

Tato fáze algoritmu je zahájena, pokud program nalezne stránku sbírky 

listin, která obsahuje tabulku se seznamem založených dokumentů – bod (3). 

Program v cyklu opakuje následující proces pro všechny roky zadané 

jako vstupy. 

5. Program začne po řádcích procházet tabulku od prvního do 

posledního řádku a hledá, zda daný řádek obsahuje řetězec znaků 

shodný s hledaným rokem. 

6. V případě, že řádek obsahuje hledaný rok, program zkoumá, zda se 

tento řetězec nachází v druhém, případně třetím sloupci tabulky 

(sloupce označené „Typ listiny“ nebo „Vznik listiny“). Pokud ne, 

program pokračuje hledáním řetězce roku v dalším řádku, pokud ano, 

program dále zpracovává řádek - bod (7). 

7. V tomto kroku program kontroluje, zda dokument uvedený v daném 

řádku odpovídá jednomu nebo více typům hledaných dokumentů. 

Tato kontrola se děje prostřednictvím hledání klíčových slov ve 

sloupci „Typ listiny“ (druhý sloupec). 

Vzhledem k tomu, že označování dokumentů není v databázi 

obchodního rejstříku konzistentní, bylo nutno použít pro každý typ 

dokumentu více klíčových slov. Jejich přehled je uveden 

v následujících tabulkách. 
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Tabulka 7.1.1 Klíčová slova – typ dokumentu = účetní závěrka 

Seznam klíčových slov 

"účetní uzávěrky" 

"účet. uzávěrk" 

"UZ" 

"úč záv" 

"závěrk" 

 

Tabulka 7.1.2 Klíčová slova – typ dokumentu = výroční zpráva 

Seznam klíčových slov 

"výroční zpráva" 

"Výr. zpráva" 

"VZ" 

 

Tabulka 7.1.3 Klíčová slova – typ dokumentu = zpráva o vztazích/ovládací 
smlouva 

Seznam klíčových slov 

"zpr. o vzt" 

"zpr.o vzt" 

"§ 66a/9 o.z" 

"§66a/9" 

"ovl" 

 
Pozn. 1: vzhledem k nekonzistenci popisu dokumentů nebylo možno 

hledat zprávy o vztazích a ovládací smlouvy jako dva rozdílné 

dokumenty, neboť existuje mnoho případů, kdy ač je typ dokumentu 

označen jako ovládací smlouva, ve skutečnosti se jedná o zprávu o 

vztazích. Program tedy nerozlišuje mezi zprávami o vztazích a 

ovládacími smlouvami.  

Pozn. 2: program hledá jenom klíčová slova těch typů dokumentů, 

které ještě v tabulce pro dané IČ a daný rok nenašel, tj. pro každý 

dokument program hledá a vypisuje nejvýše jeden výskyt. 

8. Program provádí kroky (5) – (7) do té doby, dokud buď nenalezne 

všechny 3 typy hledaných dokumentů, nebo nedosáhne konce 

tabulky. V případě, že je alespoň jedna z předcházejících podmínek 
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splněna, Vyhledávač Dokumentů vypíše záznam o všech nalezených 

dokumentech pro dané IČ v daném roce do souborů output a log, 

přejde na další rok a cyklus opakuje od bodu (5). 
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7.2 Popis programu Vyhledávač Zemí 
Vyhledávač Zemí je stejně jako Vyhledávač Dokumentů internetový 

robot naprogramovaný v jazyce PHP. Jeho funkcí je hromadné získávání 

informací o zemi původu společníků nebo jediného akcionáře u uživatelem 

zadaných společností. 

Program opět získává požadované informace přistupováním do 

elektronické databáze obchodního rejstříku, veřejně přístupné skrze portál 

Ministerstva spravedlnosti České republiky (www.justice.cz). 

Vzhledem k tomu, že informace zapsané v obchodním rejstříku, týkající 

se vlastnické struktury společností, se liší u společností s ručením omezeným a 

u akciových společností, program musí tuto odlišnost brát v potaz. 

U společností s ručením omezeným jsou na stránce výpisu 

z obchodního rejstříku uvedeni všichni společníci tak, aby součet podílů jejich 

vkladů dával vždy 100 % základního kapitálu společnosti.  

V případě akciových společností je v obchodním rejstříku uveden 

akcionář pouze tehdy, je-li jediným akcionářem společnosti disponujícím 100 

% akcií. Jakmile má společnost dva a více akcionářů, není obecně možné 

z obchodního rejstříku akcionářskou strukturu zjistit.  

7.2.1 Vstupy 
Pro svou funkci vyžaduje program ze strany uživatele pouze seznam IČ 

společností. 

Vzhledem k jednorázovému použití aplikace se vstupy opět vpisují pro 

jednoduchost přímo do vlastního kódu programu. 

7.2.2 Výstupy 
Výstupem programu jsou opět dva textové soubory, output a log, které 

program vytváří ve složce, v níž je spuštěn. 

Soubor output je vytvořen po zpracování všech vstupních IČ. Jedná se o 

konsolidovanou tabulku obsahující informace o struktuře a zemi původu 

jednotlivých společníků/jediného akcionáře. 
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V případě akciových společností je počet řádků roven počtu vstupních 

IČ. 

U společností s ručením omezeným je počet řádků roven počtu všech 

společníků sčítaných přes všechna IČ, tj. každý společník má v souboru output 

právě jeden řádek. Tabulka má následující sloupce: 

 
Název sloupce Popis 

ico IČ podniku, pro které program 
dokumenty hledal (vstup). 

Company Name Obchodní jméno společnosti odpovídající 
hledanému IČ. 

Company Type Právní forma společnosti (A.S. nebo 
S.R.O.). 

Status Proměnná vyjadřující zda byl nalezen 
společník nebo jediný akcionář – 
nabývá hodnot „NOT EXISTS“, pokud se 
společníky nebo jediného akcionáře 
nepodařilo nalézt nebo hodnot „platne“, 
pokud program nalezl alespoň jednoho 
společníka či jediného akcionáře. 

Name Jméno společníka nebo jediného 
akcionáře zapsané v obchodním 
rejstříku. 

Country Země původu společníka/jediného 
akcionáře (v případě, že není uvedena, 
tj. vlastník pochází z ČR – nabývá 
hodnot XXX). 

 
Druhým souborem, který program vytváří, je soubor log. Ten vzniká 

ihned po spuštění aplikace a mění se průběžně s každým zpracovaným 

záznamem. Do souboru log se vypisují informace o průběhu zpracovávání 

jednotlivých IČ včetně případných chybových hlášení. 

Funkce tohoto souboru je opět dvojí. Jednak slouží jako nástroj 

kontroly průběhu celého procesu zpracovávání dat – pro každé IČ a každý rok 

lze zpětně ověřit, co přesně s daným IČ program provedl. Druhá funkce 

vychází z toho, že obsah souboru se mění v reálném čase s tím, jak program 

postupuje seznamem zadaných IČ, a lze ho tedy využít i pro okamžitý 

monitoring průběhu zpracování dat. 



 97 

7.2.3 Algoritmus 
Program stejně jako v případě programu Vyhledávač Dokumentů svým 

algoritmem v podstatě napodobuje postup běžného uživatele, který se snaží 

získat informace z obchodního rejstříku. Jeho podoba je tedy determinována 

strukturou stránek internetového obchodního rejstříku – viz kapitola 7.1.3. 

Algoritmus lze rozdělit do dvou fází: (i) hledání stránky a (ii) 

zpracování obsahu. 

Hledání stránky 

Proces hledání stránky je analogický s procesem hledání stránky v 

programu Vyhledávač dokumentů, pro detailní popis prosím přejděte na 

kapitolu 7.1.3. 

1. Program vezme IČ ze seznamu vstupů a vyhledá základní stránku 

firmy. 

2. Program vyhledá odkaz na výpis platných (dále též „aktuální výpis“) 

– viz Obrázek 7.2.1. Prostřednictvím nalezeného odkazu přejde na 

stránku aktuálního výpisu a pokračuje ve zpracovávání stránky 

bodem (4). 

3. Tento cyklus se opakuje pro všechna zadaná IČ. 
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Obrázek 7.2.1 – Základní stránka firmy – odkaz na aktuální výpis 

 
 

Obrázek 7.2.2 Aktuální výpis – S.R.O. 

 
 

Zpracování obsahu 

Z pohledu hledání země původu společníků/jediného akcionáře může 

mít stránka výpisu platných údajů tři základní podoby – jednu pro společnost 

s ručením omezeným a dvě pro akciové společnosti. 
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V případě společností s ručením omezeným obsahuje vždy stránka 

klíčové slovo „Společníci:“ viz Obrázek 7.2.248, pod kterým jsou dále ve 

standardizované struktuře uvedena jména, adresy a v případě zahraničních též 

země původu všech společníků. 

Pakliže se jedná o akciovou společnost, stránka aktuálního výpisu buď 

obsahuje klíčové slovo „Jediný akcionář:“, pod kterým je dále ve 

standardizované struktuře uvedeno jeho jméno, adresa a v případě zahraničního 

rovněž země – viz. Obrázek 7.2.349. Druhou variantou je situace, kdy stránka 

klíčové slovo „Jediný akcionář:“ neobsahuje, což znamená, že společnost má 2 

a více akcionářů a vlastnickou strukturu z aktuálního výpisu nelze zjistit – viz 

Obrázek 7.2.4. 

4. Na základě standardizované hlavičky, nacházející se na každé stránce 

aktuálního výpisu, program zjistí obchodní jméno a právní formu 

obchodní společnosti. 

5. Na základě zjištěné právní formy (bod (4)) program hledá klíčové 

slovo „Společníci:“ v případě s.r.o., nebo klíčový řetězec „Jediný 

akcionář:“ v případě a.s. Pokud je klíčové slovo nalezeno, program 

pokračuje bodem (6). V případě, že klíčové slovo program nenalezne, 

vypíše do souboru output IČ, obchodní jméno, právní formu a do 

sloupce Status hlášení „NOT EXISTS“. Zbytek sloupců zůstane 

prázdný (vzhledem ke struktuře zápisů tato eventualita může nastat 

pouze u a.s.). Program přejde na další IČ a algoritmus pokračuje od 

bodu (1). 

6. Program vezme zbytek stránky pod klíčovým slovem a zahájí 

zpracovávání informací o společnících/jediném akcionáři. Logika 

tohoto zpracování vychází ze struktury, v jaké jsou informace 

zapsány. Informace o jednotlivých společnících/akcionáři jsou totiž 

vloženy jako tabulka (mřížka není při běžném prohlížení stránek 

vidět), která má vždy jednotnou strukturu. 

                                                 
48 Z ilustrativních důvodů použita obrazovka sbírky listin společnosti Czecho Tours spol. s r.o. 
49 Z ilustrativních důvodů použita obrazovka sbírky listin společnosti SKF Ložiska, a.s. 
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7. Pomocí vyhledání html uvozovacích znaků tabulky, jejích řádků a 

jednotlivých buněk program prochází a načítá její obsah. Každý 

záznam tabulky má totiž pevně danou strukturu, s jejíž pomocí lze 

zjistit jednotlivé atributy každého zapsaného subjektu jako jsou: 

název, adresa, země původu, atd. 

Obrázek 7.2.3 Aktuální výpis – A.S. (jediný akcionář) 

 
 

Pomocí specifických znaků program hledá strukturu odpovídající 

zemi původu jediného akcionáře/společníka a v případě jejího 

nalezení vypisuje do relevantních sloupců souboru output zjištěné 

informace. V případě, že se jedná o akciovou společnost, program ve 

chvíli, kdy dojde na konec tabulky, ukončí prohledávání aktuálního 

výpisu, přejde na další IČ a algoritmus pokračuje od bodu (1). 
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V případě společností s ručením omezeným program pokračuje 

bodem (8). 

Obrázek 7.2.4 Aktuální výpis – A.S. (bez vlastnické struktury) 

 
 

8. Vzhledem k tomu, že počet společníků ve společnosti s ručením 

omezeným není teoreticky nijak omezen, program hledá pod první 

tabulkou další tabulky s informacemi o případných dalších 
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společnících, tak, že na každou z nich aplikuje prohledávací 

algoritmus popsaný v bodě (7). Když program dosáhne konce 

stránky, přejde na další IČ a pokračuje od bodu (1).
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7.3 Empirická analýza – akciové společnosti – detailní tabulky 

7.3.1 Závislost zveřejňování informací na stavu společnosti 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: A.S.

Rok: 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Průměr

Obecná analýza všech společností VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 8 288 8 347 8 029 5 746 5 244 4 965 24 664 15 955
Nemá dokument 6 283 7 104 8 239 8 825 10 207 11 303 21 626 30 335
Počet společností ve vzorku 14 571 15 451 16 268 14 571 15 451 16 268 46 290 46 290
plní informační povinnost (v %) 56,88% 54,02% 49,35% 39,43% 33,94% 30,52% 53,3% 34,5%

Bez speciálního statutu vždy VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 7 644 7 805 7 574 5 471 5 045 4 840 23 023 15 356
Nemá dokument 4 115 4 812 5 864 6 288 7 572 8 598 14 791 22 458
Počet společností ve vzorku 11 759 12 617 13 438 11 759 12 617 13 438 37 814 37 814
plní informační povinnost (v %) 65,01% 61,86% 56,36% 46,53% 39,99% 36,02% 60,9% 40,6%

Bez speciálního statutu nyní VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 7 728 7 873 7 635 5 494 5 064 4 859 23 236 15 417
Nemá dokument 4 653 5 366 6 425 6 887 8 175 9 201 16 444 24 263
Počet společností ve vzorku 12 381 13 239 14 060 12 381 13 239 14 060 39 680 39 680
plní informační povinnost (v %) 62,42% 59,47% 54,30% 44,37% 38,25% 34,56% 58,6% 38,9%

V konkurzu VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 275 217 185 94 53 29 677 176
Nemá dokument 726 787 819 907 951 975 2 332 2 833
Počet společností ve vzorku 1 001 1 004 1 004 1 001 1 004 1 004 3 009 3 009
plní informační povinnost (v %) 27,47% 21,61% 18,43% 9,39% 5,28% 2,89% 22,5% 5,8%

Konkurz ukončen VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 84 68 61 23 19 19 213 61
Nemá dokument 538 554 561 599 603 603 1 653 1 805
Počet společností ve vzorku 622 622 622 622 622 622 1 866 1 866
plní informační povinnost (v %) 13,50% 10,93% 9,81% 3,70% 3,05% 3,05% 11,4% 3,3%

Ve vyrovnání VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 4 4 3 2 2 2 11 6
Nemá dokument 0 0 1 2 2 2 1 6
Počet společností ve vzorku 4 4 4 4 4 4 12 12
plní informační povinnost (v %) 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 50,00% 50,00% 91,7% 50,0%

V likvidaci VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 280 249 206 156 122 75 735 353
Nemá dokument 904 950 993 1 028 1 077 1 124 2 847 3 229
Počet společností ve vzorku 1 184 1 199 1 199 1 184 1 199 1 199 3 582 3 582
plní informační povinnost (v %) 23,65% 20,77% 17,18% 13,18% 10,18% 6,26% 20,5% 9,9%

Všechny se speciálním statusem VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 643 538 455 275 196 125 1 636 596
Nemá dokument 2 168 2 291 2 374 2 536 2 633 2 704 6 833 7 873
Počet společností ve vzorku 2 811 2 829 2 829 2 811 2 829 2 829 8 469 8 469
plní informační povinnost (v %) 22,87% 19,02% 16,08% 9,78% 6,93% 4,42% 19,3% 7,0%
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7.3.2 Závislost zveřejňování informací na výši základního kapitálu 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: A.S.

Rok: 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Kategorie podle výše ZK
(v Kč)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

Počet 
společností 

2003

Počet 
společností 

2004

Počet 
společností 

2005

0 - 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 3 3
1 - 1 000 000 39,1% 36,5% 31,4% 22,9% 16,7% 14,1% 4318 4318 4318
1 000 001 - 2 000 000 56,5% 51,2% 45,3% 34,7% 23,8% 19,0% 2130 2734 3286
2 000 001 - 5 000 000 57,5% 54,4% 49,3% 37,3% 31,0% 28,1% 1244 1310 1384
5 00 0001 - 15 000 000 60,7% 58,6% 54,3% 40,4% 35,4% 31,8% 1635 1714 1772
15 000 001 - 25 000 000 64,8% 63,5% 59,1% 47,7% 44,3% 40,8% 792 810 836
25 000 001 - 50 000 000 66,9% 63,0% 60,5% 49,4% 46,9% 45,2% 1260 1295 1327
50 000 001 - 100 000 000 70,7% 69,7% 65,1% 54,6% 54,8% 51,5% 1221 1251 1273
100 000 001 - 200 000 000 72,8% 71,7% 69,4% 58,6% 58,3% 55,5% 850 873 890
200 000 001 - 500 000 000 76,0% 71,2% 66,5% 62,8% 58,0% 56,0% 637 650 666
500 000 001 - 750 000 000 74,2% 73,3% 64,8% 64,2% 63,4% 58,2% 159 161 165
750 000 001 - 1 500 000 000 72,5% 67,9% 66,8% 65,2% 59,8% 58,2% 178 184 196
1 500 000 000+ 84,0% 79,7% 75,7% 77,1% 73,0% 70,4% 144 148 152

Průměr 56,9% 54,0% 49,4% 39,4% 33,9% 30,5% 14571 15451 16268
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7.3.3 Závislost zveřejňování informací na výši tržeb (kategorie ČSÚ) 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: A.S.

Rok: 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Kategorie podle tržeb (ČSÚ)  má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

Počet 
společností 

2003

Počet 
společností 

2004

Počet 
společností 

2005

Neuvedeno 18,1% 16,7% 20,1% 8,7% 5,6% 7,5% 3671 3927 4644
1 - 199 999 Kč 47,7% 46,4% 43,5% 25,6% 19,4% 16,0% 1132 1337 1406
200 000 - 499 999 Kč 47,3% 48,0% 40,7% 26,6% 21,3% 15,6% 372 423 435
500 000 - 999 999 Kč 49,8% 45,6% 41,4% 28,0% 19,3% 18,2% 446 487 490
1 000 000 - 2 999 999 Kč 56,1% 52,5% 47,0% 33,0% 23,4% 17,6% 893 974 976
3 000 000 - 4 999 999 Kč 60,6% 55,3% 49,2% 35,8% 24,9% 21,5% 503 526 526
5 000 000 - 9 999 999 Kč 63,1% 57,4% 53,1% 39,9% 27,7% 24,7% 859 902 904
10 000 000-29 999 999Kč 69,1% 65,0% 59,5% 44,7% 36,7% 33,8% 1646 1714 1715
30 000 000-59 999 999Kč 75,1% 74,1% 67,6% 52,6% 49,6% 45,6% 1191 1223 1227
60 000 000-99 999 999Kč 77,6% 76,3% 71,1% 58,1% 55,8% 54,4% 884 907 910
100 000 000-199 999 999Kč 84,2% 83,0% 74,7% 66,8% 66,8% 62,8% 1062 1079 1081
200 000 000-299 999 999Kč 88,8% 85,7% 79,8% 76,3% 73,9% 69,5% 502 510 511
300 000 000-499 999 999Kč 88,3% 86,2% 80,9% 77,1% 76,4% 70,4% 494 513 513
500 000 000-999 999 999Kč 90,2% 89,3% 82,6% 78,5% 79,2% 70,3% 437 447 448

1 000 000 000-1 499 999 999Kč 95,0% 90,8% 83,0% 84,3% 78,0% 76,6% 140 141 141

1 500 000 000 Kč a více 92,9% 91,2% 85,6% 84,1% 81,8% 81,2% 339 341 341

Průměr 56,9% 54,0% 49,4% 39,4% 33,9% 30,5% 14571 15451 16268
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7.3.4 Závislost zveřejňování informací na odvětví (OKEČ 02)50 
 

Právní forma: A.S.

Typ dokumentu: VZ nebo UZ

Nejlepší odvětví

2003 2004 2005 Průměr

OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Průměrný počet 

společností
Vážený průměr 
% reportujících

41 51 78,4% 40 126 82,5% 41 51 86,3% 41 51 82,2% 41 Shromažďování, úprava a rozvod vody

40 132 78,0% 41 50 82,0% 40 132 78,0% 40 130 79,5% 40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

27 83 75,9% 90 111 74,8% 01 725 72,6% 64 61 70,7% 64 Spoje

64 62 72,6% 85 101 74,3% 64 62 69,4% 14 42 70,6% 14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin

90 116 72,4% 14 42 73,8% 85 128 68,8%

21 46 71,7% 01 717 70,6% 27 83 68,7%

14 42 71,4% 66 54 70,4% 14 42 66,7%

66 55 70,9% 64 60 70,0% 29 325 66,5%

Nejhorší odvětví

2003 2004 2005 Průměr

OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Průměrný počet 

společností
Vážený průměr 
% reportujících

52 955 36,8% 19 24 33,3% 52 955 32,4% 52 948 35,6% 52 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

71 125 43,2% 52 934 37,8% 71 125 36,8% 19 24 38,9% 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi

70 2952 45,0% 71 122 42,6% 19 24 37,5% 71 124 40,9% 71 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

51 2604 45,3% 20 107 44,9% 20 109 38,5% 20 108 44,0% 20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku

19 24 45,8% 51 2517 46,2% 51 2604 40,7% 51 2575 44,0% 51 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)

20 109 48,6% 18 41 46,3% 63 139 42,4%

74 2298 48,7% 22 191 47,6% 22 203 43,8%

85 128 50,8% 74 2194 49,5% 18 41 43,9%

Typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ

Nejlepší odvětví

2003 2004 2005 Průměr

OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Průměrný počet 

společností
Vážený průměr 
% reportujících

40 132 71,2% 40 126 74,6% 41 51 76,5% 41 51 73,7% 41 Shromažďování, úprava a rozvod vody

41 51 70,6% 41 50 74,0% 40 132 70,5% 40 130 72,1% 40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

27 83 67,5% 66 54 64,8% 27 83 63,9% 66 55 60,4% 66 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení

21 46 58,7% 90 111 62,2% 66 55 60,0% 90 114 56,9% 90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti

24 122 57,4% 24 119 58,0% 34 57 52,6%

90 116 56,9% 85 101 56,4% 21 46 52,2%

66 55 56,4% 34 56 55,4% 90 116 51,7%

02 77 54,5% 64 60 55,0% 01 725 51,0%

Nejhorší odvětví

2003 2004 2005 Průměr

OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Průměrný počet 

společností
Vážený průměr 
% reportujících

52 955 20,5% 52 934 16,4% 52 955 13,7% 52 948 16,9% 52 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

19 24 25,0% 71 122 24,6% 71 125 19,2% 71 124 24,7% 71 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

51 2604 28,3% 19 24 25,0% 51 2604 23,2% 19 24 25,0% 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi

70 2952 29,5% 51 2517 26,3% 70 2952 23,4% 70 2829 26,5% 70 Činnosti v oblasti nemovitostí

55 332 30,1% 70 2583 26,7% 74 2298 24,8% 55 327 27,9% 55 Ubytování a stravování

71 125 30,4% 74 2194 28,1% 19 24 25,0% 74 2263 28,3% 74 Ostatní podnikatelské činnosti

74 2298 32,0% 55 318 28,6% 55 332 25,0%

80 34 32,4% 20 107 29,0% 22 203 25,6%

                                                 
50 Vždy 8 nejlepších a 8 nejhorších odvětví pro každý dokument; analýza zahrnuje pouze odvětví s 20 a více podniky 



 107 

 
Právní forma:  A.S. (odvětví s více než 20 společnostmi)

VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

OKEČ 2003 2004 2005 OKEČ 2003 2004 2005
01 67,2% 70,6% 72,6% 01 45,9% 48,7% 51,0%
02 67,5% 66,7% 57,1% 02 54,5% 45,3% 41,6%
14 71,4% 73,8% 66,7% 14 50,0% 50,0% 47,6%
15 55,9% 56,3% 53,1% 15 43,1% 43,5% 41,4%
17 63,5% 67,3% 65,2% 17 50,4% 52,2% 44,3%
18 51,2% 46,3% 43,9% 18 41,5% 34,1% 29,3%
19 45,8% 33,3% 37,5% 19 25,0% 25,0% 25,0%
20 48,6% 44,9% 38,5% 20 34,9% 29,0% 31,2%
21 71,7% 65,2% 63,0% 21 58,7% 52,2% 52,2%
22 54,2% 47,6% 43,8% 22 34,0% 30,9% 25,6%
24 65,6% 68,9% 57,4% 24 57,4% 58,0% 47,5%
25 62,3% 60,8% 57,5% 25 45,3% 49,0% 42,5%
26 63,3% 62,8% 58,2% 26 48,1% 48,7% 46,2%
27 75,9% 64,6% 68,7% 27 67,5% 54,9% 63,9%
28 56,7% 60,4% 60,7% 28 42,7% 39,9% 37,8%
29 68,3% 67,8% 66,5% 29 52,3% 49,1% 49,2%
31 64,2% 65,0% 65,0% 31 52,5% 48,7% 48,3%
32 58,8% 62,5% 52,9% 32 50,0% 50,0% 35,3%
33 68,3% 61,9% 61,9% 33 44,4% 41,3% 41,3%
34 68,4% 62,5% 63,2% 34 52,6% 55,4% 52,6%
35 63,3% 62,5% 59,2% 35 46,9% 43,8% 42,9%
36 58,7% 56,3% 57,7% 36 40,4% 37,9% 35,6%
37 68,8% 65,6% 62,5% 37 50,0% 46,9% 34,4%
40 78,0% 82,5% 78,0% 40 71,2% 74,6% 70,5%
41 78,4% 82,0% 86,3% 41 70,6% 74,0% 76,5%
45 56,5% 57,6% 51,6% 45 41,6% 38,7% 34,0%
50 59,2% 60,4% 53,6% 50 43,8% 42,3% 37,5%
51 45,3% 46,2% 40,7% 51 28,3% 26,3% 23,2%
52 36,8% 37,8% 32,4% 52 20,5% 16,4% 13,7%
55 51,2% 50,3% 47,0% 55 30,1% 28,6% 25,0%
60 63,5% 69,3% 65,0% 60 49,5% 52,4% 49,0%
63 51,8% 50,8% 42,4% 63 41,7% 35,4% 30,2%
64 72,6% 70,0% 69,4% 64 50,0% 55,0% 43,5%
65 56,1% 50,9% 48,6% 65 43,4% 36,9% 33,0%
66 70,9% 70,4% 65,5% 66 56,4% 64,8% 60,0%
67 59,5% 58,2% 50,0% 67 45,0% 40,8% 33,5%
70 45,0% 52,8% 47,3% 70 29,5% 26,7% 23,4%
71 43,2% 42,6% 36,8% 71 30,4% 24,6% 19,2%
72 59,5% 58,2% 47,9% 72 44,4% 36,4% 27,5%
73 50,8% 57,9% 59,0% 73 39,3% 40,4% 39,3%
74 48,7% 49,5% 44,1% 74 32,0% 28,1% 24,8%
80 52,9% 56,3% 50,0% 80 32,4% 31,3% 26,5%
85 50,8% 74,3% 68,8% 85 40,6% 56,4% 49,2%
90 72,4% 74,8% 64,7% 90 56,9% 62,2% 51,7%
92 51,7% 59,8% 55,3% 92 34,0% 38,6% 35,0%
93 55,6% 57,7% 55,6% 93 37,0% 34,6% 25,9%
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7.3.5 Závislost zveřejňování informací na regionu (kraje) 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: A.S.

Rok: 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Kraj  má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

Počet 
společností 

2003

Počet 
společností 

2004

Počet 
společností 

2005

Královéhradecký kraj 27,8% 31,2% 57,4% 14,4% 16,9% 38,1% 634 657 674
Liberecký kraj 51,5% 50,7% 51,6% 36,9% 30,2% 30,3% 396 410 419
Praha hlavní město 55,6% 52,1% 44,7% 37,9% 31,7% 27,3% 5602 6075 6473
Plzeňský kraj 54,6% 51,0% 47,1% 45,8% 36,5% 28,8% 493 524 541
Jihomoravský kraj 58,2% 53,4% 49,1% 37,0% 29,4% 25,4% 1839 1936 2028
Ústecký kraj 58,8% 54,6% 48,5% 43,0% 36,3% 31,0% 684 702 728
Moravskoslezký kraj 58,7% 58,7% 50,3% 42,2% 38,9% 32,8% 1115 1171 1233
Středočeský kraj 60,5% 56,3% 48,1% 43,5% 37,9% 31,9% 945 980 1054
Pardubický kraj 61,4% 59,3% 61,8% 38,0% 41,7% 43,0% 469 492 505
Vysočina 61,3% 60,6% 61,9% 41,0% 42,8% 42,4% 390 404 415
Karlovarský kraj 62,4% 59,3% 57,1% 47,8% 36,0% 32,7% 226 236 245
Zlínský kraj 62,5% 58,3% 48,1% 44,9% 38,5% 31,8% 675 702 732
Olomoucký kraj 65,5% 63,7% 58,3% 52,8% 46,7% 43,3% 563 582 605
Jihočeský kraj 68,3% 67,4% 63,3% 48,1% 40,7% 33,3% 540 580 616

Průměr 56,9% 54,0% 49,4% 39,4% 33,9% 30,5% 14571 15451 16268

 
 



 109 

7.3.6 Závislost zveřejňování informací na vlastnické struktuře 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: A.S.

Údaje o vzorku dat 2003 2004 2005 2003   (v %) 2004   (v %) 2005   (v %)

Celkový počet společností 14 571 15 451 16 268 100,0% 100,0% 100,0%

Počet společností s 2 a více akcionáři 11 199 11 796 12 355 76,9% 76,3% 75,9%
Počet společností s jediným akcionářem 3 372 3 655 3 913 23,1% 23,7% 24,1%

Zahraniční 704 767 802 4,8% 5,0% 4,9%
České/neuvedeno 2 668 2 888 3 111 18,3% 18,7% 19,1%

Aritmetický průměr Medián
Průměrná výše Základního kapitálu (v Kč) 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Všechny společnosti 105 777 504 102 447 870 103 412 615 4 000 000 3 140 000 3 000 000
Společnosti s 2 a více akcionáři 97 403 279 95 091 485 95 818 858 4 000 000 3 167 500 3 000 000

Společnosti s jediným akcionářem 133 589 767 126 189 573 127 389 328 4 500 000 3 000 000 3 000 000
Zahraniční 274 155 333 257 083 902 249 842 274 18 500 000 12 100 000 10 250 000
České/neuvedeno 96 499 003 91 426 432 95 821 581 3 000 000 2 156 500 2 000 000

Průměr

Obecná analýza všech společností VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 8 288 8 347 8 029 5 746 5 244 4 965 24 664 15 955

Nemá dokument 6 283 7 104 8 239 8 825 10 207 11 303 21 626 30 335
Počet společností ve vzorku 14 571 15 451 16 268 14 571 15 451 16 268 46 290 46 290
plní informační povinnost (v %) 56,88% 54,02% 49,35% 39,43% 33,94% 30,52% 53,28% 34,47%

Analýza společností s 2 a více akcionáři VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 6 123 6 113 5 874 4 198 3 783 3 580 18 110 11 561
Nemá dokument 5 076 5 683 6 481 7 001 8 013 8 775 17 240 23 789
Počet společností ve vzorku 11 199 11 796 12 355 11 199 11 796 12 355 35 350 35 350
plní informační povinnost (v %) 54,67% 51,82% 47,54% 37,49% 32,07% 28,98% 51,23% 32,70%

Analýza společností s jediným akcionářem 
(všechny) VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 2 165 2 234 2 155 1 548 1 461 1 385 6 554 4 394
Nemá dokument 1 207 1 421 1 758 1 824 2 194 2 528 4 386 6 546

Počet společností ve vzorku 3 372 3 655 3 913 3 372 3 655 3 913 10 940 10 940
plní informační povinnost (v %) 64,21% 61,12% 55,07% 45,91% 39,97% 35,39% 59,91% 40,16%

Analýza společností s jediným akcionářem 
(zahraniční) VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 517 544 487 402 375 344 1 548 1 121
Nemá dokument 187 223 315 302 392 458 725 1 152
Počet společností ve vzorku 704 767 802 704 767 802 2 273 2 273
plní informační povinnost (v %) 73,44% 70,93% 60,72% 57,10% 48,89% 42,89% 68,10% 49,32%

Analýza společností s jediným akcionářem 
(české/neuvedeno) VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 1 648 1 690 1 668 1 146 1 086 1 041 5 006 3 273
Nemá dokument 1 020 1 198 1 443 1 522 1 802 2 070 3 661 5 394

Počet společností ve vzorku 2 668 2 888 3 111 2 668 2 888 3 111 8 667 8 667
plní informační povinnost (v %) 61,77% 58,52% 53,62% 42,95% 37,60% 33,46% 57,76% 37,76%
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7.3.7 Závislost zveřejňování informací na zemi původu jediného akcionáře 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: A.S.

Typ dokumentu: VZ nebo UZ Počet společností

Země 2003   (v %) 2004   (v %) 2005   (v %) průměr 2003 2004 2005 průměr

Italská republika 80,0% 80,0% 90,0% 83,3% 10 10 10 10
Dánské království 85,7% 75,0% 87,5% 82,6% 7 8 8 8

Francouzská republika 87,5% 90,0% 65,9% 81,0% 40 40 41 40
Spolková republika Německo 77,2% 82,8% 78,3% 79,4% 57 58 60 58
Švédské království 91,7% 76,9% 69,2% 78,9% 12 13 13 13
Rakouská republika 85,2% 80,7% 70,5% 78,5% 54 57 61 57
Nizozemské království 81,3% 82,5% 70,4% 77,9% 112 120 125 119
Maltská republika 80,0% 100,0% 40,0% 73,3% 5 5 5 5
Belgické království 78,9% 76,2% 63,6% 72,6% 19 21 22 21

Kyperská republika 76,7% 77,9% 63,9% 72,5% 60 68 72 67
Britské Panenské ostrovy 85,0% 71,4% 50,0% 68,3% 20 21 22 21
Ruská federace 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 6 6 6 6
Lucemburské velkovévodství 86,8% 65,9% 40,4% 62,8% 38 44 47 43
Ostatní 61,4% 64,9% 56,1% 60,8% 57 57 57 57
Španělské království 75,0% 50,0% 55,6% 60,0% 8 8 9 8
Švýcarská konfederace 70,0% 47,1% 60,0% 58,6% 30 34 35 33
CZ 61,8% 58,5% 53,6% 57,8% 2668 2888 3111 2889

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 62,3% 57,0% 54,3% 57,6% 69 79 81 76
Spojené státy americké 65,4% 61,3% 42,4% 55,6% 26 31 33 30
Seychelská republika 50,0% 57,1% 55,6% 54,5% 6 7 9 7
Slovenská republika 49,1% 59,4% 51,5% 53,6% 53 64 66 61
Kanada 50,0% 42,9% 44,4% 45,5% 6 7 9 7
Monacké knížectví 25,0% 25,0% 33,3% 28,6% 4 4 6 5
Irsko 40,0% 40,0% 0,0% 26,7% 5 5 5 5

Průměr 73,4% 70,9% 60,7% 68,1% 3372 3655 3913
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Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: A.S.

Typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ Počet společností

Země 2003   (v %) 2004   (v %) 2005   (v %) průměr 2003 2004 2005 průměr

Švédské království 75,0% 69,2% 69,2% 71,1% 12 13 13 13
Francouzská republika 65,0% 82,5% 53,7% 66,9% 40 40 41 40

Nizozemské království 69,6% 65,8% 60,8% 65,3% 112 120 125 119
Dánské království 71,4% 50,0% 62,5% 60,9% 7 8 8 8
Spolková republika Německo 64,9% 55,2% 58,3% 59,4% 57 58 60 58
Italská republika 70,0% 50,0% 50,0% 56,7% 10 10 10 10
Rakouská republika 63,0% 57,9% 49,2% 56,4% 54 57 61 57
Belgické království 78,9% 42,9% 45,5% 54,8% 19 21 22 21
Španělské království 75,0% 37,5% 44,4% 52,0% 8 8 9 8

Britské Panenské ostrovy 65,0% 47,6% 36,4% 49,2% 20 21 22 21
Kyperská republika 55,0% 50,0% 43,1% 49,0% 60 68 72 67
Švýcarská konfederace 66,7% 32,4% 42,9% 46,5% 30 34 35 33
Ostatní 49,1% 45,6% 38,6% 44,4% 57 57 57 57
Lucemburské velkovévodství 50,0% 40,9% 27,7% 38,8% 38 44 47 43
CZ 43,0% 37,6% 33,5% 37,8% 2668 2888 3111 2889
Spojené státy americké 50,0% 38,7% 27,3% 37,8% 26 31 33 30
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 47,8% 32,9% 32,1% 37,1% 69 79 81 76

Slovenská republika 35,8% 37,5% 30,3% 34,4% 53 64 66 61
Seychelská republika 50,0% 28,6% 22,2% 31,8% 6 7 9 7
Maltská republika 20,0% 40,0% 0,0% 20,0% 5 5 5 5
Ruská federace 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 6 6 6 6
Monacké knížectví 25,0% 25,0% 0,0% 14,3% 4 4 6 5
Kanada 16,7% 0,0% 11,1% 9,1% 6 7 9 7
Irsko 0,0% 20,0% 0,0% 6,7% 5 5 5 5

Průměr 57,1% 48,9% 42,9% 49,3% 3372 3655 3913
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7.3.8 Závislost zveřejňování informací na minulém období 
 

Data:                        Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma:           A.S.

Typ dokumentu: VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Období 2003-2004

Počet společností reportujících v roce 2003 8288 5746
Počet společností reportujících v roce 2004 (pouze společnosti vzniklé před 1.10. 2003) 7830 5011
Počet společností reportujících v i v roce 2003 i v roce 2004 6890 4082
% shodných (rok 2003 = 100) 83,1% 71,0%
% shodných (rok 2004 = 100) 88,0% 81,5%

Období 2004-2005

Počet společností reportujících v roce 2004 8345 5242
Počet společností reportujících v roce 2005 (pouze společnosti vzniklé před 1.10. 2004) 7621 4796
Počet společností reportujících v i v roce 2004 i v roce 2005 6633 3876
% shodných (rok 2004 = 100) 79,5% 73,9%
% shodných (rok 2005 = 100) 87,0% 80,8%
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7.4 Empirická analýza – spol. s ručením omezeným – detailní 
tabulky 

7.4.1 Závislost zveřejňování informací na stavu společnosti 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: S.R.O.

Rok: 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Průměr

Obecná analýza všech společností VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 4 827 5 270 5 379 680 779 957 15 476 2 416
Nemá dokument 11 461 12 172 12 844 15 608 16 663 17 266 36 477 49 537
Počet společností ve vzorku 16 288 17 442 18 223 16 288 17 442 18 223 51 953 51 953
plní informační povinnost (v %) 29,64% 30,21% 29,52% 4,17% 4,47% 5,25% 29,8% 4,7%

Bez speciálního statutu vždy VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 4 628 5 074 5 215 661 756 938 14 917 2 355
Nemá dokument 9 773 10 447 11 088 13 740 14 765 15 365 31 308 43 870
Počet společností ve vzorku 14 401 15 521 16 303 14 401 15 521 16 303 46 225 46 225
plní informační povinnost (v %) 32,14% 32,69% 31,99% 4,59% 4,87% 5,75% 32,3% 5,1%

Bez speciálního statutu nyní VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Má dokument 4 664 5 107 5 237 665 759 940 15 008 2 364
Nemá dokument 10 141 10 819 11 470 14 140 15 167 15 767 32 430 45 074
Počet společností ve vzorku 14 805 15 926 16 707 14 805 15 926 16 707 47 438 47 438
plní informační povinnost (v %) 31,50% 32,07% 31,35% 4,49% 4,77% 5,63% 31,6% 5,0%

V konkurzu VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 52 52 40 5 5 2 144 12
Nemá dokument 212 221 231 259 268 269 664 796
Počet společností ve vzorku 264 273 271 264 273 271 808 808
plní informační povinnost (v %) 19,70% 19,05% 14,76% 1,89% 1,83% 0,74% 17,8% 1,5%

Konkurz ukončen VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 36 33 22 4 3 2 91 9
Nemá dokument 368 372 382 400 402 402 1 122 1 204
Počet společností ve vzorku 404 405 404 404 405 404 1 213 1 213
plní informační povinnost (v %) 8,91% 8,15% 5,45% 0,99% 0,74% 0,50% 7,5% 0,7%

Ve vyrovnání VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemá dokument 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet společností ve vzorku 0 0 0 0 0 0 0 0
plní informační povinnost (v %) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

V likvidaci VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 111 111 102 10 15 15 324 40
Nemá dokument 1 108 1 132 1 143 1 209 1 228 1 230 3 383 3 667
Počet společností ve vzorku 1 219 1 243 1 245 1 219 1 243 1 245 3 707 3 707
plní informační povinnost (v %) 9,11% 8,93% 8,19% 0,82% 1,21% 1,20% 8,7% 1,1%

Všechny se speciálním statusem VZ nebo UZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ ZoVZ nebo VZ VZ nebo UZ VZ nebo UZ

Má dokument 199 196 164 19 23 19 559 61
Nemá dokument 1 688 1 725 1 756 1 868 1 898 1 901 5 169 5 667
Počet společností ve vzorku 1 887 1 921 1 920 1 887 1 921 1 920 5 728 5 728
plní informační povinnost (v %) 10,55% 10,20% 8,54% 1,01% 1,20% 0,99% 9,8% 1,1%
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7.4.2 Závislost zveřejňování informací na výši základního kapitálu 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: S.R.O.

Rok: 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Kategorie podle výše ZK
(v Kč)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

Počet 
společností 

2003

Počet 
společností 

2004

Počet 
společností 

2005

0 - 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 1 1
1 - 100000 24,8% 24,7% 23,6% 2,4% 2,5% 2,7% 9864 9935 9865
100001 - 200000 31,8% 33,5% 33,9% 3,5% 4,1% 6,0% 3958 4909 5692
200001 - 500000 33,2% 33,8% 31,7% 4,8% 5,1% 5,6% 904 970 1004
500001 - 1000000 41,7% 40,6% 37,5% 8,1% 8,9% 8,8% 482 507 514
1000001 - 2000000 53,9% 52,8% 48,6% 12,3% 12,5% 10,1% 284 288 296
2000001 - 5000000 45,9% 50,3% 48,5% 13,0% 17,3% 17,6% 307 318 324
5000001 - 15000000 65,4% 58,1% 52,5% 22,6% 19,0% 23,2% 243 253 263
15000001 - 25000000 55,2% 55,7% 55,4% 28,4% 27,1% 27,0% 67 70 74
25000001 - 50000000 71,8% 68,3% 71,3% 39,7% 37,8% 36,3% 78 82 80
50000001 - 100000000 68,6% 75,0% 63,8% 43,1% 42,9% 36,2% 51 56 58
100000001 - 200000000 80,0% 85,7% 75,0% 50,0% 52,4% 65,0% 20 21 20
500000000+ 72,4% 71,9% 59,4% 41,4% 40,6% 40,6% 29 32 32

Průměr 29,6% 30,2% 29,5% 4,2% 4,5% 5,3% 16288 17442 18223
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7.4.3 Závislost zveřejňování informací na výši tržeb (kategorie ČSÚ) 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: S.R.O.

Rok: 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Kategorie podle tržeb (ČSÚ)  má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

Počet 
společností 

2003

Počet 
společností 

2004

Počet 
společností 

2005

Neuvedeno 11,4% 10,8% 10,5% 0,9% 1,2% 1,7% 7491 7816 8041
1 - 199 999 Kč 36,0% 38,1% 38,0% 3,0% 3,4% 5,7% 1218 1340 1499
200 000 - 499 999 Kč 34,1% 36,4% 38,9% 2,9% 3,0% 6,8% 589 642 717
500 000 - 999 999 Kč 34,4% 34,9% 35,1% 2,1% 2,8% 3,8% 756 830 897
1 000 000 - 2 999 999 Kč 38,8% 39,7% 39,6% 3,4% 4,3% 4,7% 1428 1575 1679
3 000 000 - 4 999 999 Kč 41,8% 42,6% 43,0% 4,6% 4,2% 5,8% 787 873 919
5 000 000 - 9 999 999 Kč 45,1% 46,6% 43,3% 4,1% 4,3% 4,1% 1071 1174 1225
10 000 000-29 999 999Kč 48,2% 49,9% 46,7% 5,7% 5,4% 5,7% 1527 1676 1716
30 000 000-59 999 999Kč 60,6% 60,9% 57,4% 10,2% 9,8% 11,2% 629 676 688
60 000 000-99 999 999Kč 67,1% 64,6% 64,2% 17,6% 18,8% 19,8% 301 325 324
100 000 000-199 999 999Kč 71,2% 68,5% 66,5% 30,7% 32,2% 33,1% 257 270 272
200 000 000-299 999 999Kč 88,0% 81,4% 82,5% 51,1% 49,5% 51,5% 92 97 97
300 000 000-499 999 999Kč 92,7% 82,1% 84,5% 61,8% 58,9% 65,5% 55 56 58
500 000 000-999 999 999Kč 85,4% 84,3% 70,6% 56,3% 51,0% 47,1% 48 51 51

1 000 000 000-1 499 999 999Kč 100,0% 83,3% 75,0% 75,0% 75,0% 66,7% 12 12 12

1 500 000 000 Kč a více 85,2% 89,7% 85,7% 59,3% 69,0% 71,4% 27 29 28

Průměr 29,6% 30,2% 29,5% 4,2% 4,5% 5,3% 16288 17442 18223

 



 116 

7.4.4 Závislost zveřejňování informací na odvětví (OKEČ 02)51 
 
Právní forma: S.R.O.

Typ dokumentu: VZ nebo UZ

Nejlepší odvětví

2003 2004 2005 Průměr

OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Průměrný počet 

společností
Vážený průměr 
% reportujících

40 38 50,0% 34 20 55,0% 34 20 55,0% 40 39 53,0% 40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

90 54 46,3% 40 39 53,8% 40 40 55,0% 31 142 45,8% 31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.

24 39 46,2% 31 142 48,6% 90 64 45,3% 90 59 45,5% 90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti

25 116 45,7% 24 43 46,5% 31 149 43,6% 29 188 43,7% 29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.

29 184 45,7% 90 60 45,0% 32 54 42,6% 25 123 43,1% 25 Výroba pryžových a plastových výrobků

31 135 45,2% 29 187 43,9% 17 52 42,3%

67 29 44,8% 25 123 43,1% 29 194 41,8%

02 36 44,4% 28 370 43,0% 25 130 40,8%

Nejhorší odvětví

2003 2004 2005 Průměr

OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Průměrný počet 

společností
Vážený průměr 
% reportujících

64 45 22,2% 64 47 23,4% 64 50 20,0% 64 47 21,8% 64 Spoje

52 2753 22,9% 52 2867 24,0% 71 97 22,7% 52 2863 23,6% 52 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

55 637 23,7% 55 683 24,5% 21 30 23,3% 55 682 24,2% 55 Ubytování a stravování

51 4085 25,2% 51 4214 25,3% 52 2968 23,8% 51 4233 24,9% 51 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)

20 181 25,4% 71 89 25,8% 51 4401 24,3% 71 90 24,9% 71 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

71 83 26,5% 20 193 26,4% 55 725 24,4% 20 195 25,9% 20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku

80 91 27,5% 63 260 28,1% 67 31 25,8%

63 250 27,6% 22 201 29,9% 20 212 25,9%

Typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ

Nejlepší odvětví

2003 2004 2005 Průměr

OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Průměrný počet 

společností
Vážený průměr 
% reportujících

40 38 18,4% 40 39 23,1% 40 40 22,5% 40 39 21,4% 40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

26 93 17,2% 65 48 14,6% 34 20 20,0% 65 48 14,6% 65 Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování

65 48 14,6% 90 60 13,3% 32 54 14,8% 32 52 12,9% 32 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

90 54 13,0% 26 98 12,2% 65 48 14,6% 26 98 13,7% 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

32 50 12,0% 32 51 11,8% 26 102 11,8% 31 142 10,6% 31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.

25 116 11,2% 29 187 11,2% 31 149 10,7%

02 36 11,1% 25 123 10,6% 93 66 10,6%

31 135 10,4% 31 142 10,6% 15 208 10,6%

Nejhorší odvětví

2003 2004 2005 Průměr

OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Počet 

společností % reportujících OKEČ (02)
Průměrný počet 

společností
Vážený průměr 
% reportujících

19 20 0,0% 20 193 0,5% 21 30 0,0% 52 2863 2,1% 52 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

20 181 1,1% 71 89 1,1% 33 68 1,5% 60 270 3,3% 60 Pozemní a potrubní doprava

71 83 1,2% 93 55 1,8% 64 50 2,0% 55 682 3,2% 55 Ubytování a stravování

52 2753 1,8% 52 2867 2,1% 52 2968 2,4%

60 249 2,8% 55 683 2,5% 60 290 3,8%

18 67 3,0% 60 271 3,3% 55 725 4,0%

33 66 3,0% 21 29 3,4% 18 70 4,3%

55 637 3,1% 45 1298 3,7% 51 4401 4,3%

                                                 
51 Vždy 8 nejlepších a 8 nejhorších odvětví pro každý dokument; analýza zahrnuje pouze odvětví s 20 a více podniky 
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Právní forma:  S.R.O. (odvětví s více než 20 společnostmi)

VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

OKEČ 2003 2004 2005 OKEČ 2003 2004 2005
01 36,1% 37,9% 37,3% 01 6,0% 8,2% 7,8%
02 44,4% 31,0% 38,1% 02 11,1% 4,8% 4,8%
15 28,0% 31,7% 33,2% 15 7,5% 9,5% 10,6%
17 40,0% 39,2% 42,3% 17 6,0% 5,9% 7,7%
18 32,8% 35,7% 31,4% 18 3,0% 5,7% 4,3%
19 30,0% N.M. N.M. 19 0,0% N.M. N.M.
20 25,4% 26,4% 25,9% 20 1,1% 0,5% 4,7%
21 31,0% 34,5% 23,3% 21 3,4% 3,4% 0,0%
22 27,8% 29,9% 31,7% 22 4,6% 4,0% 5,3%
24 46,2% 46,5% 34,1% 24 10,3% 9,3% 9,1%
25 45,7% 43,1% 40,8% 25 11,2% 10,6% 9,2%
26 38,7% 38,8% 39,2% 26 17,2% 12,2% 11,8%
28 41,4% 43,0% 40,5% 28 5,7% 5,9% 7,5%
29 45,7% 43,9% 41,8% 29 9,8% 11,2% 9,3%
31 45,2% 48,6% 43,6% 31 10,4% 10,6% 10,7%
32 36,0% 41,2% 42,6% 32 12,0% 11,8% 14,8%
33 37,9% 35,3% 35,3% 33 3,0% 4,4% 1,5%
34 N.M. 55,0% 55,0% 34 N.M. 10,0% 20,0%
36 28,3% 31,5% 28,9% 36 4,2% 7,1% 5,5%
40 50,0% 53,8% 55,0% 40 18,4% 23,1% 22,5%
45 31,2% 31,5% 31,5% 45 3,5% 3,7% 4,4%
50 34,9% 34,6% 32,4% 50 6,1% 7,3% 9,1%
51 25,2% 25,3% 24,3% 51 3,7% 3,8% 4,3%
52 22,9% 24,0% 23,8% 52 1,8% 2,1% 2,4%
55 23,7% 24,5% 24,4% 55 3,1% 2,5% 4,0%
60 29,3% 35,1% 33,4% 60 2,8% 3,3% 3,8%
63 27,6% 28,1% 27,2% 63 6,4% 5,8% 5,6%
64 22,2% 23,4% 20,0% 64 6,7% 6,4% 2,0%
65 33,3% 39,6% 37,5% 65 14,6% 14,6% 14,6%
67 44,8% 38,7% 25,8% 67 6,9% 6,5% 6,5%
70 34,5% 34,0% 33,5% 70 4,0% 6,1% 7,2%
71 26,5% 25,8% 22,7% 71 1,2% 1,1% 5,2%
72 34,7% 36,9% 35,0% 72 6,1% 5,6% 6,4%
74 34,4% 33,9% 33,6% 74 4,1% 4,2% 5,6%
80 27,5% 35,4% 32,4% 80 6,6% 6,1% 6,5%
85 40,5% 38,9% 38,1% 85 4,8% 5,6% 9,3%
90 46,3% 45,0% 45,3% 90 13,0% 13,3% 7,8%
92 33,3% 34,0% 33,3% 92 6,0% 4,8% 4,6%
93 35,4% 32,7% 31,8% 93 4,2% 1,8% 10,6%
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7.4.5 Závislost zveřejňování informací na regionu (kraje) 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: S.R.O.

Rok: 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Kraj  má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

 má VZ nebo UZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

ZoVZ nebo VZ 
(v %)

Počet 
společností 

2003

Počet 
společností 

2004

Počet 
společností 

2005

Královéhradecký kraj 28,5% 30,9% 42,6% 4,9% 4,0% 12,7% 589 648 716
Liberecký kraj 26,3% 25,6% 26,9% 2,9% 2,5% 3,5% 593 629 691
Praha hlavní město 29,2% 29,8% 28,0% 5,0% 5,8% 6,3% 5736 6130 6359
Plzeňský kraj 31,1% 31,2% 29,0% 7,2% 5,6% 5,0% 573 747 694
Jihomoravský kraj 28,1% 27,1% 26,2% 1,9% 1,9% 1,9% 2339 2340 2422
Ústecký kraj 27,2% 26,3% 25,3% 2,6% 2,6% 2,7% 965 965 1024
Moravskoslezký kraj 40,7% 40,4% 37,3% 5,4% 6,0% 5,1% 1086 1086 1167
Středočeský kraj 29,9% 32,7% 31,6% 3,9% 5,5% 5,6% 1268 1519 1618
Pardubický kraj 28,1% 30,1% 36,9% 6,2% 4,2% 14,4% 438 471 521
Vysočina 29,8% 31,1% 30,3% 4,6% 4,3% 5,9% 439 440 456
Karlovarský kraj 25,4% 26,2% 24,1% 5,5% 3,8% 3,7% 366 366 407
Zlínský kraj 28,4% 27,9% 26,6% 2,0% 2,3% 2,0% 858 863 913
Olomoucký kraj 32,1% 31,4% 29,6% 5,4% 6,9% 6,5% 405 405 449
Jihočeský kraj 30,2% 34,0% 33,2% 3,3% 2,3% 2,2% 633 833 786

Průměr 29,6% 30,2% 29,5% 4,2% 4,5% 5,3% 16288 17442 18223
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7.4.6 Závislost zveřejňování informací na vlastnické struktuře 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: S.R.O.

Údaje o vzorku dat 2003 2004 2005 2003   (v %) 2004   (v %) 2005   (v %)

Celkový počet společností 16288 17 244 18 223 100,0% 100,0% 100,0%

1 společník 6 920 7 340 7 826 42,5% 42,6% 42,9%
2 společníci 5 679 6 038 6 399 34,9% 35,0% 35,1%
3 společníci 1 953 2 026 2 098 12,0% 11,7% 11,5%
4 společníci 876 936 977 5,4% 5,4% 5,4%
5 společníků 330 342 351 2,0% 2,0% 1,9%
6 a více společníků 530 562 572 3,3% 3,3% 3,1%

Aritmetický průměr Medián
Průměrná výše Základního kapitálu (v Kč) 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Všechny splečnosti 2 006 121 2 076 824 2 004 148 100 000 100 000 100 000
CZ 1 083 286 1 208 690 1 174 237 100 000 100 000 100 000
MIXED 3 507 881 3 702 637 3 615 254 100 000 100 000 100 000
Zahraniční 5 766 598 5 468 653 5 250 511 110 000 120 000 140 000

Typ dokumentu: VZ nebo UZ

Počet společníků 2003 2004 2005

Celkem 29,6% 30,2% 29,5%

1 společník 30,8% 30,9% 29,8%
2 společníci 30,2% 31,5% 31,3%
3 společníci 28,3% 28,4% 27,5%
4 společníci 26,3% 25,5% 26,0%
5 společníků 23,0% 26,3% 25,6%
6 a více společníků 23,0% 23,8% 21,7%

Typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ

Počet společníků 2003 2004 2005

Celkem 4,2% 4,5% 5,3%

1 společník 4,4% 4,8% 5,6%
2 společníci 4,0% 4,3% 5,2%
3 společníci 4,4% 4,6% 4,9%
4 společníci 3,3% 3,6% 4,1%
5 společníků 3,0% 3,5% 5,4%
6 a více společníků 4,5% 3,7% 4,7%
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7.4.7 Závislost zveřejňování informací na zemi původu společníků 
 

Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: S.R.O.

Typ dokumentu: VZ nebo UZ

Rok 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Počet společníků Má dokument Plnění informační povinnosti

Země 1-4 (v %) 1-4 (v %) 1-4 (v %) 1-4 1-4 1-4 (v %) (v %) (v %) Průměr

Lucemburské velkovévodství 17 0,11% 26 0,16% 27 0,16% 14 21 16 82,4% 80,8% 59,3% 72,9%
Švédské království 8 0,05% 9 0,06% 10 0,06% 5 5 7 62,5% 55,6% 70,0% 63,0%
Francouzská republika 18 0,12% 19 0,12% 21 0,12% 11 10 10 61,1% 52,6% 47,6% 53,4%
Kyperská republika 14 0,09% 17 0,10% 18 0,10% 9 8 9 64,3% 47,1% 50,0% 53,1%
Nizozemské království 89 0,58% 100 0,61% 111 0,64% 50 49 56 56,2% 49,0% 50,5% 51,7%
Španělské království 7 0,04% 11 0,07% 14 0,08% 3 4 8 42,9% 36,4% 57,1% 46,9%
Rakouská republika 128 0,83% 138 0,84% 139 0,80% 64 64 55 50,0% 46,4% 39,6% 45,2%
Spojené státy americké 54 0,35% 61 0,37% 67 0,39% 23 28 24 42,6% 45,9% 35,8% 41,2%
Spolková republika Německo 275 1,78% 295 1,81% 311 1,80% 109 121 122 39,6% 41,0% 39,2% 40,0%
Italská republika 51 0,33% 56 0,34% 57 0,33% 20 20 21 39,2% 35,7% 36,8% 37,2%
Maďarská republika 13 0,08% 14 0,09% 15 0,09% 5 5 5 38,5% 35,7% 33,3% 35,7%
Švýcarská konfederace 36 0,23% 37 0,23% 40 0,23% 15 13 12 41,7% 35,1% 30,0% 35,4%
Belgické království 14 0,09% 14 0,09% 15 0,09% 5 6 4 35,7% 42,9% 26,7% 34,9%
Britské Panenské ostrovy 14 0,09% 14 0,09% 14 0,08% 5 5 4 35,7% 35,7% 28,6% 33,3%
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 49 0,32% 61 0,37% 68 0,39% 16 20 21 32,7% 32,8% 30,9% 32,0%
Polská republika 20 0,13% 21 0,13% 25 0,14% 6 8 6 30,0% 38,1% 24,0% 30,3%
MIXED 1 158 7,51% 1 213 7,42% 1 271 7,35% 351 365 376 30,3% 30,1% 29,6% 30,0%
CZ 12 520 81,15% 13 227 80,95% 14 003 80,94% 3706 4004 4186 29,6% 30,3% 29,9% 29,9%
Slovenská republika 141 0,91% 144 0,88% 155 0,90% 39 43 39 27,7% 29,9% 25,2% 27,5%
Izraelský stát 12 0,08% 16 0,10% 16 0,09% 3 4 5 25,0% 25,0% 31,3% 27,3%
Ruská federace 304 1,97% 332 2,03% 364 2,10% 72 86 91 23,7% 25,9% 25,0% 24,9%
Ostatní 285 1,74% 298 1,82% 308 1,78% 64 61 51 22,5% 20,5% 16,6% 19,8%
Běloruská republika 36 0,23% 38 0,23% 39 0,23% 6 8 7 16,7% 21,1% 17,9% 18,6%
Čínská lidová republika 12 0,08% 13 0,08% 13 0,08% 3 2 2 25,0% 15,4% 15,4% 18,4%
Svazová republika Jugoslávie 15 0,10% 15 0,09% 16 0,09% 3 3 2 20,0% 20,0% 12,5% 17,4%
Chorvatská republika 16 0,10% 16 0,10% 17 0,10% 3 3 2 18,8% 18,8% 11,8% 16,3%
Ukrajina 114 0,74% 127 0,78% 136 0,79% 18 20 22 15,8% 15,7% 16,2% 15,9%
Seychelská republika 8 0,05% 8 0,05% 10 0,06% 1 1 2 12,5% 12,5% 20,0% 15,4%

Celkem 15 428 100,00% 16 340 100,00% 17 300 100,00% 4629 4987 5165 30,0% 30,5% 29,9% 30,1%

z celkového počtu firem 94,93% 94,76% 94,72%  
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Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: S.R.O.

Typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Rok Počet společníků Má dokument Plnění informační povinnosti

Země 1-4 (v %) 1-4 (v %) 1-4 (v %) 1-4 1-4 1-4 (v %) (v %) (v %) Průměr

Španělské království 7 0,04% 11 0,07% 14 0,08% 3 3 5 42,9% 27,3% 35,7% 34,4%
Kyperská republika 14 0,09% 17 0,10% 18 0,10% 3 5 5 21,4% 29,4% 27,8% 26,5%
Lucemburské velkovévodství 17 0,11% 26 0,16% 27 0,16% 7 9 2 41,2% 34,6% 7,4% 25,7%
Francouzská republika 18 0,12% 19 0,12% 21 0,12% 3 4 4 16,7% 21,1% 19,0% 19,0%
Nizozemské království 89 0,58% 100 0,61% 111 0,64% 17 15 23 19,1% 15,0% 20,7% 18,3%
Maďarská republika 13 0,08% 14 0,09% 15 0,09% 1 3 3 7,7% 21,4% 20,0% 16,7%
Spojené státy americké 54 0,35% 61 0,37% 67 0,39% 8 10 10 14,8% 16,4% 14,9% 15,4%
Britské Panenské ostrovy 14 0,09% 14 0,09% 14 0,08% 1 3 2 7,1% 21,4% 14,3% 14,3%
Belgické království 14 0,09% 14 0,09% 15 0,09% 1 2 3 7,1% 14,3% 20,0% 14,0%
Spolková republika Německo 275 1,78% 295 1,81% 311 1,80% 39 42 39 14,2% 14,2% 12,5% 13,6%
Rakouská republika 128 0,83% 138 0,84% 139 0,80% 17 20 14 13,3% 14,5% 10,1% 12,6%
Švýcarská konfederace 36 0,23% 37 0,23% 40 0,23% 2 5 5 5,6% 13,5% 12,5% 10,6%
Polská republika 20 0,13% 21 0,13% 25 0,14% 2 2 2 10,0% 9,5% 8,0% 9,1%
Italská republika 51 0,33% 56 0,34% 57 0,33% 3 5 3 5,9% 8,9% 5,3% 6,7%
MIXED 1 158 7,51% 1 213 7,42% 1 271 7,35% 69 72 85 6,0% 5,9% 6,7% 6,2%
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 49 0,32% 61 0,37% 68 0,39% 2 3 4 4,1% 4,9% 5,9% 5,1%
Ostatní 285 1,85% 315 1,93% 308 1,78% 11 13 14 3,9% 4,1% 4,5% 4,2%
CZ 12 520 81,15% 13 227 80,95% 14 003 80,94% 440 503 666 3,5% 3,8% 4,8% 4,0%
Ruská federace 304 1,97% 332 2,03% 364 2,10% 10 15 15 3,3% 4,5% 4,1% 4,0%
Seychelská republika 8 0,05% 8 0,05% 10 0,06% 0 0 1 0,0% 0,0% 10,0% 3,8%
Švédské království 8 0,05% 9 0,06% 10 0,06% 0 1 0 0,0% 11,1% 0,0% 3,7%
Slovenská republika 141 0,91% 144 0,88% 155 0,90% 5 4 4 3,5% 2,8% 2,6% 3,0%
Chorvatská republika 16 0,10% 16 0,10% 17 0,10% 1 0 0 6,3% 0,0% 0,0% 2,0%
Ukrajina 114 0,74% 127 0,78% 136 0,79% 1 2 2 0,9% 1,6% 1,5% 1,3%
Běloruská republika 36 0,23% 38 0,23% 39 0,23% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Čínská lidová republika 12 0,08% 13 0,08% 13 0,08% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Izraelský stát 12 0,08% 16 0,10% 16 0,09% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Svazová republika Jugoslávie 15 0,10% 15 0,09% 16 0,09% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Celkem 15 428 100,00% 16 340 100,00% 17 300 100,00% 646 740 911 4,2% 4,5% 5,3% 4,7%

z celkového počtu firem 94,93% 94,76% 94,72%  
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Data: Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma: S.R.O.

Typ dokumentu: ZoVZ nebo VZ (jediný společník)

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Rok Počet společníků Má dokument Plnění informační povinnosti

Země 1 (v %) 1 (v %) 1 (v %) 1 1 1 (v %) (v %) (v %) Průměr

Španělské království 5 0,07% 9 0,12% 11 0,14% 3 3 5 60,0% 33,3% 45,5% 44,0%

Kyperská republika 13 0,19% 16 0,22% 17 0,22% 3 5 5 23,1% 31,3% 29,4% 28,3%

Lucemburské velkovévodství 15 0,22% 16 0,22% 17 0,22% 6 4 1 40,0% 25,0% 5,9% 22,9%

Francouzská republika 14 0,20% 14 0,19% 16 0,20% 3 3 4 21,4% 21,4% 25,0% 22,7%

Nizozemské království 56 0,81% 61 0,83% 66 0,84% 9 10 15 16,1% 16,4% 22,7% 18,6%

Maďarská republika 12 0,17% 13 0,18% 14 0,18% 1 3 3 8,3% 23,1% 21,4% 17,9%

Spojené státy americké 50 0,72% 56 0,76% 61 0,78% 7 10 8 14,0% 17,9% 13,1% 15,0%

Britské Panenské ostrovy 14 0,20% 14 0,19% 14 0,18% 1 3 2 7,1% 21,4% 14,3% 14,3%

Belgické království 12 0,17% 12 0,16% 12 0,15% 1 2 2 8,3% 16,7% 16,7% 13,9%

Spolková republika Německo 206 2,98% 219 2,98% 234 2,99% 29 32 29 14,1% 14,6% 12,4% 13,7%

Švýcarská konfederace 31 0,45% 32 0,44% 35 0,45% 2 5 5 6,5% 15,6% 14,3% 12,2%

Rakouská republika 90 1,30% 94 1,28% 95 1,21% 14 13 7 15,6% 13,8% 7,4% 12,2%

Polská republika 17 0,25% 18 0,25% 21 0,27% 2 2 2 11,8% 11,1% 9,5% 10,7%

Italská republika 28 0,40% 31 0,42% 32 0,41% 3 4 2 10,7% 12,9% 6,3% 9,9%

Ruská federace 54 0,78% 61 0,83% 67 0,86% 2 5 4 3,7% 8,2% 6,0% 6,0%

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 38 0,55% 44 0,60% 51 0,65% 2 3 3 5,3% 6,8% 5,9% 6,0%

Švédské království 6 0,09% 6 0,08% 7 0,09% 0 1 0 0,0% 16,7% 0,0% 5,3%

Ostatní 185 2,67% 206 2,81% 199 2,54% 10 10 11 5,4% 4,9% 5,5% 5,3%

CZ 5 925 85,62% 6 276 85,50% 6 688 85,46% 204 234 324 3,4% 3,7% 4,8% 4,0%

Seychelská republika 8 0,12% 8 0,11% 10 0,13% 0 0 1 0,0% 0,0% 10,0% 3,8%

Slovenská republika 96 1,39% 99 1,35% 103 1,32% 3 3 3 3,1% 3,0% 2,9% 3,0%

Ukrajina 30 0,43% 32 0,44% 38 0,49% 0 0 1 0,0% 0,0% 2,6% 1,0%

Běloruská republika 4 0,06% 5 0,07% 5 0,06% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Čínská lidová republika 2 0,03% 2 0,03% 2 0,03% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Chorvatská republika 2 0,03% 2 0,03% 2 0,03% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Izraelský stát 4 0,06% 5 0,07% 5 0,06% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Svazová republika Jugoslávie 3 0,04% 3 0,04% 4 0,05% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

MIXED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 N/A N/A N/A N/A

Celkem 6 920 100,00% 7 340 100,00% 7 826 100,00% 305 354 437 4,4% 4,8% 5,6% 5,0%
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7.4.8 Závislost zveřejňování informací na minulém období 
 

Data:                        Dataset bez společností vzniknuvších po 30.9. příslušného roku

Právní forma:           S.R.O.

Typ dokumentu: VZ nebo UZ ZoVZ nebo VZ

Období 2003-2004

Počet společností reportujících v roce 2003 4827 680
Počet společností reportujících v roce 2004 (pouze společnosti vzniklé před 1.10. 2003) 4816 699
Počet společností reportujících v i v roce 2003 i v roce 2004 3985 434

% shodných (rok 2003 = 100) 82,6% 63,8%
% shodných (rok 2004 = 100) 82,7% 62,1%

Období 2004-2005

Počet společností reportujících v roce 2004 5211 773
Počet společností reportujících v roce 2005 (pouze společnosti vzniklé před 1.10. 2004) 4931 776
Počet společností reportujících v i v roce 2004 i v roce 2005 4168 507
% shodných (rok 2004 = 100) 80,0% 65,6%
% shodných (rok 2005 = 100) 84,5% 65,3%
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7.5 Analýza Dun & Bradstreet 
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7.6 Dvouciferná OKEČ klasifikace 
 

Kód Název 

01 Zemědělství, myslivost a související činnosti 

02 Lesnictví a související činnosti 

05 Rybolov, chov ryb a související činnosti 

10 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 

11 Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů 

12 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 

13 Těžba a úprava ostatních rud 

14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin 

15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 

16 Výroba tabákových výrobků 

17 Výroba textilií a textilních výrobků 

18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 

19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 

20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků kromě nábytku 

21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 

22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 

24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 

25 Výroba pryžových a plastových výrobků 

26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

27 Výroba základních kovů a hutních výrobků 

28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení) 

29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 

30 Výroba kancelářských strojů a počítačů 

31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. 

32 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů 

35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

36 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n. 

37 Recyklace druhotných surovin 

40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie 
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41 Shromažďování, úprava a rozvod vody 

45 Stavebnictví 

50 Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej 
pohonných hmot 

51 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel) 

52 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a 
převážně pro domácnost 

55 Ubytování a stravování 

60 Pozemní a potrubní doprava 

61 Vodní doprava 

62 Letecká a kosmická doprava 

63 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a 
agentur 

64 Spoje 

65 Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování 

66 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení 

67 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 

70 Činnosti v oblasti nemovitostí 

71 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro domácnost 

72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky 

73 Výzkum a vývoj 

74 Ostatní podnikatelské činnosti 

75 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

80 Vzdělávání 

85 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 

90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné 
činnosti 

91 Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j. n. 

92 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 

93 Ostatní činnosti 

95 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu 

96 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu 

97 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu 

99 Exteritoriální organizace a instituce 

Zdroj: ČSÚ 
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7.7 Základní kapitál jako měřítko velikosti firmy 
Tato příloha obsahuje pomocnou analýzu sloužící k podpoře tvrzení, že 

pro velký soubor dat lze použít výši základního kapitálu jako proxy veličinu 

popisující velikost podniku, a to navzdory tomu, že se jedná o účetní parametr, 

který obecně nemusí mít s velikostí podniku nic společného.  

Velikost podniku se zpravidla měří velikostí tržeb nebo velikostí 

obratu. V níže prezentované tabulce jsou uvedeny koeficienty korelace mezi 

výší registrovaného kapitálu a výší tržeb (resp. výkonů) a výší registrovaného 

kapitálu a velikostí obratu (resp. výnosů). Analýza je založena na datech ze 

systému Magnus. 

Tabulka 3.6.1 Korelační analýza 

Počet firem exportovaných z databáze Magnus: 12 000

Právní forma: A.S.

2003 2004 2005 Průměr

Počet firem pro než jsou v Magnusu fin.výkazy 4 732 4 711 3 962
Korelace Základní kapitál na Tržby/Výkony 0,183 0,563 0,773 0,491
Korelace Základní kapitál na Obrat/Výnosy 0,612 0,609 0,774 0,659

Počet firem exportovaných z databáze Magnus: 12 000

Právní forma: S.R.O.

2003 2004 2005 Průměr

Počet firem pro než jsou v Magnusu fin.výkazy 2 759 3 016 2 087
Korelace Základní kapitál na Tržby/Výkony 0,381 0,498 0,489 0,455
Korelace Základní kapitál na Obrat/Výnosy 0,475 0,492 0,447 0,474

 
Koeficienty korelace okolo hodnoty 0,6 (s výjimkou roku 2003) pro 

akciové společnosti a 0,45 pro společnosti s ručením omezeným poměrně jasně 

naznačují relativně slušnou pozitivní vazbu mezi výší základního kapitálu a 

velikostí podniku. Použití základního kapitálu jako měřítka velikosti firmy se 

tedy v situaci, kdy kvůli nedostatku informací v důsledku jejich nezveřejňování 

ze strany podniků nejsou jiné parametry k dispozici, jeví jako opodstatněné. 
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7.8 Časový přehled získávání dat 
Vzhledem k tomu, že jak systém Magnus tak obchodní rejstřík jsou 

dynamické databáze, jejichž obsah se často mění, jsou v následující tabulce 

shrnuta jednotlivá časová období, během nichž jsem získával data, na jejichž 

základě vznikly výsledky této studie. 

Tabulka 7.8.1 Časový přehled získávání dat 

 Magnus Obchodní rejstřík 
(Vyhledávač Dokumentů) 

Obchodní rejstřík 
(Vyhledávač Zemí) 

A.S. 12.4.2007 - 13.4.2007 25.4.2007 - 26.4.2007 22.9.2007 - 23.9.2007 

S.R.O. 13.6.2007 - 10.7.2007 11.9.2007 - 11.9.2007 22.9.2007 - 23.9.2007 

A.S. 
(oprava 
chyb -
analýza 
souboru 
log) 

 
1.5.2007 - 1.5.2007 

 

24.9.2007 - 24.9.2007 

 

S.R.O. 
(oprava 
chyb - 
analýz 
souboru 
log) 

 
17.9.2007 - 17.9.2007 

 

26.9.2007 - 26.9.2007 
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