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5 základních principů při posuzování vazeb mezi dvěma podniky 

 

Podnik = každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost (nabízení zboží a/nebo služeb na trhu), bez ohledu 

na jeho právní formu. Pro účely kontroly SZIF „vykonávání hospodářské činnosti“ = mít nějaké obraty (PO 

výnosy, FO-podnikatel příjmy). Pokud PO nemá žádné obraty nebo FO-podnikatel má přerušenou živnost či 

nedosahuje příjmů (včetně příjmu z nájmu dle § 9, zákona č. 586/1992 Sb.), nejedná se o podnik. 

 

1. Základní princip – NEZÁVISLÁ VAZBA 

Buď žádná vazba, nebo vazba mezi podnikem A a podnikem B, která je menší než 25 % základního kapitálu 

nebo hlasovacích práv. 

 

2. Základní princip – PARTNERSKÁ VAZBA 

Vazba mezi podnikem A a podnikem B činí nejméně 25 %, avšak nepřesahuje 50 % na základním kapitálu 

nebo hlasovacích právech. Tedy 25 % už je partnerská vazba, 50 % ještě je partnerská vazba. V případě 

partnerské vazby se započítává vždy konkrétní číselný podíl hodnot RPJ a dále obratu a/nebo bilanční sumy 

(např. v případě tří spolumajitelů to může být 33,33 % atp.). 

 

3. Základní princip – PROPOJENÁ VAZBA 

Vazba mezi podnikem A a podnikem B, která je vyšší než 50 % podílu na základním kapitálu či hlasovacích 

právech. V případě propojené vazby se započítává vždy 100 % hodnot RPJ a dále obratu a/nebo bilanční sumy 

(nikoliv konkrétní číselný podíl jako u partnerské vazby). 
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4. Základní princip – PROPOJENÁ VAZBA PŘES FYZICKOU OSOBU ČI SKUPINU FYZICKÝCH OSOB 

JEDNAJÍCÍCH SPOLEČNĚ 

Propojenost mezi dvěma podniky může být založena i prostřednictvím jedné fyzické osoby či skupiny 

fyzických osob, které jednají společně. Je tomu tak v případě, kdy tyto fyzické osoby mají zvlášť nebo společně 

nad určitými podniky rozhodující vliv. 

Rodinné vazby se považují za dostatečné pro konstatování, že fyzické osoby jednají společně (viz Uživatelská 

příručka k definici MSP str. 33). 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2F1

506062121666%2F1507544264294.pdf  

K propojenosti mezi dvěma podniky prostřednictvím fyzické osoby/skupiny fyzických osob nemůže dojít, 

pokud minimálně jedna z vazeb mezi podnikem a množinou fyzických osob je partnerská (či dokonce 

nezávislá) – viz následující příklad: 

Podmínkou pro konstatování, že se jedná o propojené podniky prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny 

fyzických osob jednajících společně, je výkon činnosti (nebo části činností) podniků na stejném (relevantním) 

trhu nebo navazujících trzích. Pokud se v posuzovaném případě nejedná o stejný či navazující trh, nejedná se 

o propojenou vazbu mezi dvěma podniky. 

Od listopadu 2019 získal SZIF výkladové stanovisko od ÚOHS, že do skupiny fyzických osob jednajících 

společně mají být zahrnovány i podnikající fyzické osoby (OSVČ), tedy fyzické osoby, na které je zároveň 

pohlíženo jako na podnik. 
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5. Základní princip – KDY DOCHÁZÍ K UKONČENÍ NAČÍTÁNÍ DALŠÍCH VAZEB 

Pokud postupují do dalších úrovní vazeb propojené vazby, načítání propojených podniků pokračuje … 

Pokud máme v linii vazeb první partnerskou vazbu a následně se objeví v linii vazeb druhá partnerská vazba, 

načítání podniků za druhou partnerskou vazbou končí. 

Rozsudek soudu v případu italské společnosti K Chimica Srl. říká, že propojený podnik partnera našeho 

propojeného podniku už se také nenačítá … 

 

Viz schémata: 

Zdroj schémat: Konference ÚOHS 2019 – Auditní orgán MF ČR 
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