Zpráva o výsledcích právního due diligence

společnosti
Bezvavlasy a.s.

ze dne 15. srpna 2022

Právní upozornění
Prosím věnujte pozornost tomuto upozornění:
Tato zpráva o výsledcích právního due diligence (dále jen „Zpráva“) byla vypracována na základě žádosti společnosti Bezvavlasy a.s., IČ: 241 68 416, se sídlem
Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „Společnost“) po provedení právní prověrky, a to v souvislosti se záměrem vstoupit na trh START organizovaný
Burzou cenných papírů Praha a.s., IČ: 471 15 629 („BCPP“).
Zprávu vypracovala KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 294 14 709, se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205262 (dále jen „advokátní kancelář“).
Zpráva vychází pouze z dokumentů a informací poskytnutých advokátní kanceláři ze strany Společnosti v elektronické podobě a dále na základě informací z
dálkově dostupných veřejně přístupných zdrojů. Vycházeli jsme z předpokladu, že veškeré poskytnuté dokumenty a informace jsou platné, úplné a správné.
Posouzení platnosti, úplnosti a správnosti předmětných dokumentů a informací nebylo předmětem právní prověrky. Neprověřovali jsme, zda existují či
neexistují jiné dokumenty, informace či skutečnosti, které nám nebyly výslovně sděleny či předány, které mohou mít vliv na tuto Zprávu.
Zpráva byla vypracována výhradně pro potřeby Společnosti a nemůže být poskytnuta třetím osobám, mimo poskytnutí Zprávy BCPP a případně České národní
bance. Nikdo jiný není oprávněn tuto zprávu využít nebo se na ni spoléhat. Pokud jde o obsah Zprávy, právní odpovědnost vůči jiné osobě než Společnosti je
vyloučena. Nelze ji považovat za právní stanovisko ani za komplexní právní radu, jak postupovat v konkrétním případě s ohledem na prověřované záležitosti.
Zpráva se omezuje pouze na právní přezkum v dohodnutém rozsahu (nebyly např. zkoumány záležitosti s hodnotou nepřesahující v jednotlivém případě
500 000,- Kč, je-li možné takové určení hodnoty) a nezabývá se žádnou jinou problematikou. Zpráva byla vytvořena v souladu s požadavky burzovních pravidel,
část XVI., Pravidla pro trh START, vydaných BCPP a účinných ode dne 2. 5. 2022. Zpráva se omezuje pouze na právní přezkum v dohodnutém rozsahu, přičemž
ekonomické, finanční, analytické a obchodní oblasti jsou popsány a zkoumány v samotném prospektu Společnosti (dále jen „Prospekt“).
Cílem Zprávy není poskytnout přehled o podnikání Společnosti; Zpráva poskytuje přehled právních zjištění, která v rámci provedeného právního due diligence
Společnosti považuje advokátní kancelář za nejdůležitější.
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Seznam zkratek
V této Zprávě mají následující zkratky níže definovaný význam, pokud není výslovně uvedeno jinak:
„Nařízení o kosmetických přípravcích“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických
přípravcích, v platném a účinném znění.
„Nařízení Řím I“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
(Řím I), v platném a účinném znění.
„Zákon o ochraně veřejného zdraví“ znamená zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném a účinném znění.
„Zákon o potravinách“ znamená zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném
a účinném znění.
„ZamZ“ znamená zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném a účinném znění.
„ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném a účinném znění.
„ZP“ znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném a účinném znění.
„ZPřem“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném a účinném znění.
„Živnostenský zákon“ znamená zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném a účinném znění.

5

1.

Korporátní záležitosti (Corporate Matters)

1.1. Slovní popis:
Společnost byla založena v právní formě společnosti s ručením omezeným společenskou smlouvou ze dne 30. 8. 2011. Jejími zakladateli jsou Aleš Hudeček a
František Novotný, každý z nich před změnou právní formy na akciovou společnost dle § 360 a násl. ZPřem, která byla zapsána do obchodního rejstříku 20.
června 2022 („Přeměna“) vlastnil 50% podíl ve Společnosti. V rámci Přeměny se Společnost nezrušila ani nezanikla, ani nepřešlo její jmění na právního
nástupce, pouze se změnily její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Společnost měla po celou dobu své existence dva jednatele, Aleše
Hudečka a Františka Novotného, přičemž po změně právní formy na a.s. se tito dva jednatelé stali dvěma členy představenstva a pan Jan Rath se stal jediným
členem dozorčí rady Společnosti. Základní kapitál ve výši 80 000 000,- Kč byl podle zápisu v obchodním rejstříku plně splacen s tím, že akcionářská struktura
Společnosti je stejná jako před Přeměnou, tj. pan Hudeček i pan Novotný vlastní 50 % akcií Společnosti. Společnost byla zapsána do evidence skutečných
majitelů dne 27. 11. 2018. Zápis ve veřejné části evidence odpovídá skutečnosti.
Za celou dobu existence Společnosti nedošlo k žádné změně její vlastnické struktury – v rámci Přeměny pouze došlo k přeměně podílů společníků na akcie.
V rámci přeměny došlo ke zrušení původní společenské smlouvy a jejímu nahrazení stanovami, v rámci nichž došlo i k podřízení se ZOK. Poslední změna stanov
byla realizována k 9. srpnu 2022, v rámci čehož byly stanovy upraveny v návaznosti na požadavky stanovené v Pravidlech pro trh START vydaných BCPP
účinných k 2. květnu 2022; úplné znění těchto aktualizovaných stanov bylo uloženo do Sbírky listin ke spisové značce Společnosti.
Dle vyjádření Společnosti neexistují žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. Dle vyjádření Společnosti nemá Společnost žádné další majetkové
účasti v jiných společnostech, ať už přímo, nebo prostřednictvím ovládané osoby (včetně tichých společností). Dle vyjádření Společnosti není Společnost
součástí jednotně řízeného koncernu ani jiného seskupení. Dle vyjádření Společnosti neexistují žádné smlouvy mezi Společností na straně jedné a ovládajícími
či ostatními ovládanými (propojenými) osobami na straně druhé.
Dne 1. 1. 2020 uzavřela Společnosti s oběma jednateli smlouvy o výkonu funkce. Dne 3. 1. 2020 byly tyto smlouvy řádně schváleny valnou hromadou
Společnosti.
Všechny účetní závěrky Společnosti jsou řádně založeny ve sbírce listin.
Společnost nemá žádný záznam v rejstříku trestů právnických osob.
Společnost není vedena jako dlužník v insolvenčním rejstříku.

1.2. Identifikovaná rizika
Bez zjištění.
6

2.

Vlastní kapitál (Shareholder’s Equity)

2.1. Slovní popis
Za dobu existence Společnosti došlo dvakrát k poskytnutí příplatku mimo základní kapitál.
-

-

Dne 4. 12. 2014 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi Společností a Alešem Hudečkem,
společníkem Společnosti, na základě které došlo k poskytnutí příplatku ve výši 2 000 000,- Kč. Ve stejný den byl udělen souhlas jednatele s poskytnutím
tohoto příplatku. Dne 30. 12. 2020 rozhodla valná hromada Společnosti ve formě notářského zápisu o vrácení tohoto příplatku v nepeněžité formě
vydáním nemovité věci z majetku Společnosti (nemovitost byla ke dni 10. 12. 2020 oceněna znaleckým posudkem). Pro vrácení hlasovalo 100 %
společníků Společnosti.
Dne 15. 12. 2021 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi Společností a Alešem
Hudečkem, společníkem Společnosti. Tento příplatek byl poskytnut formou nepeněžitého plnění ve výši 28 000 000,- Kč. Nepeněžité plnění tvoří
ochranná známka č. zápisu 353203 a doménové jméno s identifikátorem „bezvavlasy.cz“. Hodnota nepeněžitého plnění byla stanovena znaleckým
oceněním. Poskytnutí tohoto příplatku bylo schváleno na jednání valné hromady Společnosti dne 15. 11. 2021.

2.2. Identifikovaná rizika
Bez zjištění.
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3.

Majetek (Property)

3.1. Slovní popis
Nemovitý majetek
Společnost nevlastní žádné nemovité věci.
Movitý majetek
Společnost nevlastní žádné movité věci zásadní hodnoty nepřiměřené povaze jejího podnikání. Vlastní pouze běžné movité věci jako např. zboží ve skladech,
vybavení salonu apod.
Nájemní smlouvy
Ke dni vyhotovení Zprávy byly předloženy tři nájemní smlouvy (ve znění jejich dodatků). Konkrétně se jedná o nájem skladových prostor v obci Bor na Plzeňsku
(tuto nájemní smlouvu považujeme za materiální), nájem kancelářských prostor na Praze 8 a nájem kosmetického salónu na Praze 1. Stručný popis nájemních
smluv následuje níže.
Nájem skladových prostor v obci Bor na Plzeňsku
Nájemní smlouva uzavřená mezi společností CTPark Bor, spol. s.r.o., IČ: 087 78 990, se sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 29482, jakožto pronajímatelem, a Společností, jakožto nájemcem dne
27. 6. 2022.
Předmětem nájmu jsou skladové prostory s pronajímatelnou plochou o výměře 2228 m 2, kancelářské prostory s pronajímatelnou plochou o výměře 45 m2,
užitné plochy a prostor se sociálními zařízeními s pronajímatelnou plochou o výměře 150 m 2 a nádvoří, které tvoří zpevněnou plochu o výměře 946 m2.
Předmět nájmu je nájemce oprávněn užívat zejména jako skladové zařízení s kancelářskými prostory v souladu s podnikatelskou činností nájemce, jak je
zapsána v obchodním a živnostenském rejstříku. Pronajímatel se zavazuje vybudovat předmět nájmu, jež následně přenechá nájemci do nájmu. K předání
předmětu nájmu nájemci dojde nejpozději dne 1. listopadu 2022. Den předání je současně dnem zahájení nájmu, přičemž nájemní smlouva byla uzavřena na
dobu určitou a sice na dobu 128 (jedno sto dvacet osm) měsíců ode dne zahájení. Možná rizika vyplývající pro Společnost z této smlouvy jsou podrobně
popsána v části 3.2.
Kancelářské prostory na Praze 8
Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi Petrem Michovským, dat. nar. 11. 5. 1973, trvale bytem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8, jakožto
pronajímatelem, a Společností jakožto nájemcem dne 8. 11. 2018, s účinností od 1. 1. 2019.
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Předmětem nájmu jsou kancelářské prostory se zázemím situované ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 286,61 m2 v budově č.p. 22, na pozemku parc.
č. 2733, v ulici Zenklova 22, Praha 8, katastrální území Libeň, Katastrální pracoviště Praha. Předmět nájmu je nájemce povinen využívat výhradně k účelu
zřízení a provozování administrativního sídla společnosti, tj. jako kancelářské prostory s nízkou mírou jejich návštěvnosti ze strany třetích osob. Ustanovení
1.3. Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřeného dne 15. 12. 2021 stanoví, že se mění ustanovení 7.1. Smlouvy a Smlouva se tak sjednává na dobu neurčitou počínaje
dnem 1. 1. 2022. Nájemce je oprávněn umístit po dobu trvání smlouvy v předmětu nájmu své sídlo.
Kosmetický salón na Praze 1
Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi EDEN Prague Invest s.r.o., IČ: 285 25 485, jakožto pronajímatelem a společností Salon Bello Praha,
s.r.o., IČ: 045 55 732, jakožto nájemcem dne 11. 11. 2015, přičemž Dodatkem č. 2 k této smlouvě ze dne 1. 4. 2019 došlo k postoupení smlouvy – byla
převedena veškerá práva a povinnosti z této smlouvy z nájemce – společnosti Salon Bello Praha, s.r.o. na přejímajícího – Společnost.
Předmětem nájmu je nebytový prostor sloužící k podnikání nacházející se v 1. nadzemním podlaží o výměře 147,4 m 2 v budově č.p. 1088, na pozemku par. č.
393, v ulici Soukenická 1088, Praha 1, katastrální území Nové Město, Katastrální pracoviště Praha.
Nehmotný majetek
Společnost vlastní ochrannou známku (č. zápisu 353203) a doménové jméno s identifikátorem „bezvavlasy.cz“.
Omezení dispozic s majetkem Společnosti
Neexistují taková omezení.

3.2. Identifikovaná rizika
Zjištění
Případné nežádoucí důsledky
Možnosti řešení
Široce definovaný pojem „vyšší moc“ v nájemní smlouvě s CTPark
Možnými důsledky (v případě odkáže-li se pronajímatel na Renegociace smlouvy.
Bor, spol. s.r.o.
vyšší moc jakožto liberační důvod) může být nemožnost
Široká definice vyšší moci (za vyšší moc je považováno např. odstoupit od smlouvy v případě v případě nemožnosti
podání námitky ve správním řízení) může způsobit Společnosti užívat předmět nájmu (čl. 18.8. smlouvy) či povinnost
nepřiměřené obtíže.
strpět prodlení týkající se stavebního dokončení předmětu
nájmu (čl. 3.6. smlouvy).
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4.

Financování (Financing)

4.1. Slovní popis
Společnost uzavřela dne 30. 7. 2018 smlouvu o nezávazném kontokorentním úvěru s Raiffeisenbank a.s., IČ: 492 40 901 (dále jen „Raiffeisenbank“), přičemž
smlouva byla upravena šesti dodatky a podle posledního (šestého) dodatku ze dne 18. 11. 2021 byla konečná splatnost odložena na 22. 11. 2022. Úvěrový
limit byl navýšen Dodatkem č. 5 ze dne 26. 11. 2020 na 25 000 000,- Kč (dále jen „Úvěr“). Úvěr aktuálně není čerpán.
Původní účel Úvěru byl splacení jiného úvěru Společnosti u Raiffeisenbank č. 3450/15/022/SME/PRP; následujícím účelem Úvěru je financování provozních
potřeb Společnosti. Závazky Společnosti z této smlouvy jsou zajištěny:
-

zástavním právem k pohledávkám z vkladů na jakýchkoli účtech Společnosti u Raiffeisenbank; a
blankosměnkou vlastní vystavenou Společností na řad Raiffeisenbank avalovanou oběma (původně) jednateli Společnosti, přičemž směnečný dluh
každého je Dodatkem č. 5 ze dne 26. 11. 2020 omezen na výši 13 750 000,- Kč.

4.2. Identifikovaná rizika
Bez zjištění.
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5.

Pojištění (Insurance)

5.1. Slovní popis
Pojištění zboží Společnosti ve skladech je zajištěno skrze smlouvu o poskytování služeb se servisní společností, která je pojištěna pro případ odpovědnosti za
škody způsobené třetím osobám, popř. jiné škody, ke kterým může dojít při plnění jejich povinností vyplývajících ze smlouvy. Dále Společnost uzavřela
pojistnou smlouvu o pojištění podnikatelského majetku dne 27. 7. 2022 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 471 16 617.

5.2. Identifikovaná rizika
Bez zjištění.
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6.

Pracovněprávní otázky (Employment)

6.1. Slovní popis
Společnost působí jako zaměstnavatel. Celkový přepočtený stav zaměstnanců metodou Full Time Equivalent (FTE) k 31. 12. 2021 za všechny pracovní režimy
činil 22,5. Většina zaměstnanců je činná na základě pracovní smlouvy, menší počet zaměstnanců potom na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr podle příslušných ustanovení ZP.
Interně jsou zaměstnanci zařazeni do několika oddělení, z nichž personálně největší jsou oddělení logistiky, obchodní a marketingové.
Společnost předložila v rámci právní prověrky vzorovou pracovní smlouvu, která obsahuje běžná ujednání. Pracovní smlouvy neobsahují zvláštní ujednání pro
oblast autorského práva.
Ve Společnosti není činná žádná odborová organizace.
Proti Společnosti nejsou v současné době vedeny žádné pracovněprávní spory.
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) včetně vytváření dokumentace, provádění kontrol a školení jsou poskytovány externí odborně
způsobilou osobou na základě písemné smlouvy.
Zpracování osobních údajů zaměstnanců probíhá ve vymezeném rozsahu bez souhlasu zaměstnanců. Společnost nemá zvláštní informační dokument týkající
se ochrany osobních údajů zaměstnanců.

6.2. Identifikovaná rizika
Bez zjištění.
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7.

Veřejnoprávní regulace (Public Authorities)

7.1. Slovní popis
Jak je popsáno v části 0 – Obchodní smlouvy, Společnost podniká primárně v oblasti maloobchodu a velkoobchodu s vlasovou kosmetikou, a to zejména
prostřednictvím on-line prodeje produktů skrze e-shop. Poměr mezi B2C obchody a B2B obchody je podle vyjádření Společnosti asi 70:30. Tato činnost je
živností ohlašovací – volnou ve smyslu § 25 Živnostenského zákona; jednotlivé činnosti, ke kterým je Společnost vlastní živnostenská oprávnění, jsou uvedeny
níže:
-

-

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona; následující obory činnosti:
o Zprostředkování obchodu a služeb;
o Velkoobchod a maloobchod;
o Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
o Pronájem a půjčování věcí movitých;
o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; a
o Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Holičství, kadeřnictví

Výše uvedené živnosti jsou provozovány prostřednictvím dvou pražských provozoven, a to na adrese (a) Zenklova 22/56, 180 00, Praha 8 – Libeň, a (b)
Soukenická 1088/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město.
Předmět podnikání „Holičství, kadeřnictví“ spadá do kategorie živností ohlašovacích – řemeslných, pro jejichž provozování je podmínkou odborná způsobilost.
Tato živnost má být provozována prostřednictvím odpovědného zástupce, kterým je v případě Společnosti paní Barbora Komárková, která byla do funkce
ustanovena dne 21. 3. 2018.
Společnost je nájemcem nebytových prostor kadeřnického salonu na adrese Soukenická 1088/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město a vlastníkem jeho inventáře.
Kadeřnické vybavení (kadeřnické křeslo) a sdílené nebytové prostory v salonu jsou následně pronajímány kadeřnicím a kadeřníkům, kteří v těchto prostorách
živnost holičství a kadeřnictví provozují. Pronajímání nebytových prostor v souladu s § 3 odst. 3 písm. ah) Živnostenského zákona není živností. Pronájem a
půjčování movitých věcí je oborem činnosti živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona“, k níž Společnost
vlastní živnostenské oprávnění.
Údaje uvedené v živnostenském rejstříku Společnosti jsou správné, aktuální a kompletní a Společnost si není vědoma toho, že by v blízké době měla nastat
jejich změna.

13

Jedna z hlavních oblastí podnikatelské činnosti Společnosti, distribuce kosmetických přípravků, je regulována zejména Nařízením o kosmetických přípravcích.
Společnost odebírá jednotlivé produkty od subjektů z Evropské unie i od subjektů z třetích států. Společnost však není ve vztahu k žádnému produktu
dovozcem, který by prvně dodával výrobek na trh EU. Zároveň ani nepůsobí jako odpovědná osoba ve smyslu čl. 4 Nařízení o kosmetických přípravcích.
Na e-shopu Společnosti je také nabízen okrajově jeden doplněk stravy. Doplňky stravy Zákon o potravinách klasifikuje jako potravinu a jakýkoli subjekt, který
takové produkty též jen uvádí do oběhu, je považován za provozovatele potravinářského podniku podléhajícího regulaci Zákona o potravinách a dalších
předpisů, zejména pak z oblasti evropské legislativy. Podle vyjádření Společnosti splnil výrobce nabízeného doplňku stravy veškeré oznamovací povinnosti
týkající se tohoto potravinového doplňku.
Ze strany správního úřadu regulujícího příslušné oblasti podnikání (živnostenské úřady, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
aj.) nebyla Společnosti zaslána výzva k poskytnutí informací, výzva předcházející správní řízení ani se Společností nebylo vedeno řízení pro (domnělé)
porušování právních povinností.

7.2. Identifikace rizik
Zjištění:
Chybějící smlouva s odpovědným zástupcem
Společnost je povinna ustanovit odpovědného zástupce pro
provozování živnosti holičství a kadeřnictví, jelikož tato živnost
vyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7
Živnostenského zákona). Takovým odpovědným zástupcem byla
ustanovena paní Barbora Komárková, Společnost však nemá
k dispozici uzavřenou smlouvu s tímto odpovědným zástupcem.

Případné nežádoucí důsledky:

Možnosti řešení:

Nejsou známa základní ujednání dohody s paní Barborou Uzavření
smlouvy
Komárkovou, a to včetně mechanismu ukončení takové s odpovědnou zástupkyní.
smlouvy, resp. jednostranného ukončení působení jako
odpovědný zástupce ze strany paní Barbory Komárkové.
Stejně tak není známo, zda je nějakým způsobem smluvně
zajištěno, že nebude působit v této funkci u více než třech
dalších podnikatelů (§ 11 odst. 1 Živnostenského zákona).
V případě, že by byla smlouva ze strany paní Barbory
Komárkové ukončena, je Společnost během 15 dnů
povinna ustanovit nového odpovědného zástupce (§ 11
odst. 8 Živnostenského zákona).
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8.

Obchodní smlouvy (Commercial Contracts)

8.1. Slovní popis
Společnost podniká zejména v oblasti maloobchodu a velkoobchodu s vlasovou kosmetikou. Společnost provozuje internetový obchod na adrese
www.bezvavlasy.cz, prostřednictvím kterého nabízí zejména produkty vlasové a jiné kosmetiky, sortiment je však doplněn například i zdravotnickými
potřebami (roušky, respirátory, ochranné rukavice) nebo elektronickými přístroji pro péči o vlasy (fény, kulmy, žehličky na vlasy aj.). E-shop nenabízí produkty
s omezenou distribucí typu léčivých přípravků či nebezpečných látek, i tak je však prodej a distribuce kosmetiky a dalších výrobků regulován tuzemskou i
evropskou legislativou (blíže viz část 7 – Veřejnoprávní regulace).
Doména bezvavlasy.cz je správcem cz.nic registrována pro společnost Bezvavlasy a.s., kontaktní osobou je Aleš Hudeček, kontaktní adresa Zenklova 22/56,
18000 Praha 8 - Libeň, CZ.
Společnost odebírá produkty od subjektů usazených v Evropské unii i od subjektů mimounijních. Odběr produktů probíhá na bázi jednotlivých objednávek,
právní vztahy s dodavateli proto nejsou komplexně upravené. Co se týká odběratelů od Společnosti, poměr mezi B2C obchody a B2B obchody je podle
vyjádření Společnosti asi 70:30. Obchody probíhají zejména skrze e-shop a řídí se obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na stránkách e-shopu.
Společnost uzavřela smlouvu o poskytování služeb se servisní společností, která v současnosti pro Společnost zajišťuje profesionální servis v oblasti zásilkového
obchodu a e-commerce a poskytuje jí odpovídající logistické a skladovací služby. Na základě této smlouvy je zajištěno skladování zboží Společnosti a realizaci
objednávek jejích zákazníků, tj. příjem zboží na sklad, kompletaci objednávek, balení zboží a jeho zaslání.
Společnost nicméně 27. června 2022 uzavřela se společností CTPark Bor, spol. s r.o., IČ: 087 78 990, jako pronajímatelem nájemní smlouvu, na základě které
CTPark Bor, spol. s r.o., Společnosti přenechá prostory v logistickém centru CTPark Bor, blíže viz část 3. Dle této smlouvy má k předání prostor dojít nejpozději
k 1. listopadu 2022, a to v návaznosti na dokončení výstavby předmětu nájmu pronajímatelem a získání povolení k užívání prostor příslušným úřadem. V
návaznosti na tuto skutečnost si Společnost bude moci logistické služby zajišťovat sama a zamýšlí v budoucnu vypovědět smluvní vztah se servisní společností.
Dopravu expedovaného zboží z e-shopu pak zajišťuje Česká pošta, s.p., se kterou má Společnost navázán smluvní vztah napřímo, anebo servisní společnost
prostřednictvím svých smluvních dopravců, jak je popsáno v odstavci výše.
Společnost je nájemcem nebytových prostor kadeřnického salonu na adrese Soukenická 1088/10, 110 00, Praha 1 - Nové Město. Kadeřnické vybavení
(kadeřnické křeslo) a sdílené nebytové prostory v salonu jsou následně pronajímány jednotlivým kadeřnicím a kadeřníkům (blíže viz část 7 – Veřejnoprávní
regulace).
U žádného významného dodavatele či jiného klíčového business partnera Společnosti neexistuje ani nehrozí nějaký spor ze smlouvy nebo její ukončení.
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8.2. Identifikace rizik
Zjištění:
Chybějící právní úprava vztahu s některými dodavateli výrobků
Společnost má smluvně upravený odběr zboží od největších a
nejdůležitějších dodavatelů. Zejména s menšími nebo
občasnými dodavateli zboží společnost odebírá výrobky na
základě jednotlivých objednávek. Vzhledem k tomu, že
dodavatelé pochází z různých zemí EU i z třetích států, je
možné, že se právní vztah s některými z nich řídí zahraničními
právními řády, a to typicky právním řádem domicilu dodavatele
v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) Nařízení Řím I, resp. přímými
normami obsaženými v Úmluvě OSN o smlouvách a
mezinárodní koupi zboží.

Případné nežádoucí důsledky:

Možnosti řešení:

Nejasnosti ohledně rozložení práv a povinností v rámci
dodavatelského vztahu; značné ztížení postavení
Společnosti zejména v případě sporu z takového vztahu.
Možnost, že se právní vztah bude řídit zahraničním
právním řádem (a případně též zahraniční soudní
příslušnost) nejistotu ohledně nastavení vzájemných práv
a povinností dále zvyšuje.

Uzavření dodavatelských smluv,
v rámci nichž bude jasně
deklarováno rozhodné právo a
soudní příslušnost; v ideálním
případě české rozhodné právo a
jurisdikce
českých
soudů,
případně se pokusit zasmluvnit
rozhodné právo a soudní
příslušnost v členském státu EU.
Do smluvního vztahu je vhodné
též zakotvit garance dodavatele
týkající se bezpečnosti výrobků a
jejich
souladu
s právními
předpisy.

Chybějící právní úprava vztahu s odběrateli zboží – právnickými
Nejasnosti ohledně rozložení práv a povinností v rámci
osobami a podnikateli
dodavatelsko-odběratelského vztahu; ztížení postavení
Obchodní podmínky e-shopu Společnosti (zveřejněné na Společnosti zejména v případě sporu z takového vztahu.
https://www.bezvavlasy.cz/obchodni-podminky/, znění ke dni
5. 8. 2022) upravují právní vztah mezi Společností jako
prodávajícím a kupujícími, kteří jsou fyzické osoby. Dle čl. 1.2
obchodních podmínek se tyto výslovně nevztahují na případy,
kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Společnosti, je
právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v
rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.

Revize smluvního nastavení
vztahů
s odběrateli
–
právnickými
osobami
a
podnikateli
a
uzavření
dodavatelsko-odběratelských
smluv. Dle informací od
Společnosti úprava příslušných
ustanovení
obchodních
podmínek Společnosti probíhá.
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Seznam zdrojových dokumentů
Dokumenty poskytnuté Společností (Virtual Data Room):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smlouva o poskytování služeb ze dne 29. 10. 2021 uzavřená mezi Společností a poskytovatelem logistických služeb (servisní společností), včetně
souvisejících všeobecných obchodních podmínek a plné moci opravňující k podpisu za poskytovatelem logistických služeb
Smlouva o nájmu kadeřnického křesla a sdílených nebytových prostor uzavřená mezi Společností a Lenkou Hajsovou (bez strany 4)
Smlouva o nájmu kadeřnického křesla a sdílených nebytových prostor uzavřená mezi Společností a Miroslavem Kovářem (bez strany 4)
Smlouva o postoupení kosmetického salonu ze dne 19. 3. 2019 uzavřená mezi Společností a Salon Bello Praha, s.r.o.
Nájemní smlouva ze dne 27. 6. 2022 uzavřená mezi Společností a CTPark Bor, spol. s r.o.
Nákres organizační struktury Společnosti
Zápis z valné hromady o poskytnutí nepeněžního příplatku mimo ZK ze dne 30. 12. 2020
Zápis z valné hromady ze dne 28. 6. 2019
Zápis z valné hromady ze dne 24. 9. 2020
Zápis z valné hromady ze dne 25. 9. 2021
Zápis z valné hromady ze dne 15. 11. 2021 a souhlas jednatele s poskytnutím příplatku
Potvrzení o bezdlužnosti od ČPZP
Potvrzení o bezdlužnosti od Finanční správy
Potvrzení o bezdlužnosti od OZP
Potvrzení o bezdlužnosti od PSSZ
Potvrzení o bezdlužnosti od RBP
Potvrzení o bezdlužnosti od VoZP
Potvrzení o bezdlužnosti od VZP
Potvrzení o bezdlužnosti od ZP ŠKODA
Potvrzení o bezdlužnosti od ZPMV
Výpis z evidence rejstříku trestů Společnosti
Právní konfirmace pro účely auditu účetní závěrky za rok 2021
Společenská smlouva Společnosti ze dne 30. 8. 2011
Stanovy Společnosti ze dne 9. 8. 2022
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souhlas jednatele s poskytnutím příplatku za dne 4. 12. 2014
Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku za dne 4. 12. 2014
Smlouva o poskytnutí dobrovolného nepeněžního příplatku ze dne 15. 12. 2021
Výroční zpráva za rok 2021
Smlouva o výkonu funkce jednatele Aleše Hudečka
Smlouva o výkonu funkce jednatele Františka Novotného
Přehled počtu zaměstnanců Společnosti k 31. 12. za roky 2011-2021
Přehled oddělení Společnosti s uvedením stavu zaměstnanců ke dni 9. 3. 2022
Vzorová pracovní smlouva
Vzorový mzdový výměr
Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 1. 4. 2022
Písemné sdělení Společnosti ze dne 4. 5. 2022 týkající se celkového přepočteného počtu zaměstnanců
Písemné sdělení Společnosti ze dne 4. 5. 2022 týkající se existence odborových organizací ve Společnosti
Písemné sdělení Společnosti ze dne 4. 5. 2022 týkající se způsobu výpočtu celkového počtu zaměstnanců
Vzorová ustanovení o ochraně práva autorského při uzavírání smluv s kontraktory ze dne 4. 8. 2022
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