


 Mezi odběrateli a dodavateli

◦ § 3a, odst. 14 novelizovaného zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a 

potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

 „Odběratel a dodavatel si při jednání o smlouvě podle § 3b na vyžádání druhé smluvní strany vzájemně 

poskytnou informaci o výši svého ročního obratu. Stát, územní samosprávný celek, jiná právnická osoba 

veřejného práva nebo jejich sdružení informace podle věty první neposkytují.“

 Mezi ÚOHS na straně jedné a odběrateli a dodavateli na straně 

druhé
◦ § 5, odst. 1: Dozor nad dodržováním zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

◦ Aby ÚOHS mohl zjistit, zda byl porušen zákon, musí provést výpočet ročního obratu a zjistit

‚vlastnickou strukturu‘ podniku s významnou tržní silou (tj. propojené podniky/partnerské podniky

+ investorská výjimka atd.)
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 Definice podniku s VTS - § 3a, odst. 2 novelizovaného zákona č. 395/2009 Sb., o 

významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím 

zneužití, ve znění pozdějších předpisů

 ‚Při výpočtu ročního obratu odběratele nebo dodavatele se vychází z ročního obratu 

podniku, nezávislého podniku, partnerského podniku a propojeného podniku podle 

doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a 

malých a středních podniků.‘

 Definice malého a středního podniku (MSP) podle EU předpisů s přihlédnutím k 

judikatuře SDEU a s určitými modifikacemi uvedenými v novelizovaném zákoně

 Příklad rozhodnutí SDEU: univerzity spadají pod investorskou výjimku

z partnerských podniků, ale spadají tam i s.r.o. ovládané ze 100 % univerzitami? (C-

516/19 NMI Technologie Transfer)
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 Definice MSP/VTS je ekonomická, nikoli právní a je poměrně složitá, zejména co se 
týče určení vlastnické struktury MSP/podniku s VTS

 Je napsaná v EU právním jazyce… 

◦ (propojený podnik/partnerský podnik/výjimka ohledně investora: veřejná investiční společnost, společnost 
rizikového kapitálu, univerzity nebo nezisková výzkumná střediska, institucionální investoři včetně fondů pro 
regionální rozvoj, samostatné místní orgány s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů eur a s méně než 
5.000 obyvatel)

… který by měl být pro české dodavatele a odběratele ‚přeložen‘ do národního 
právního jazyka, ideálně do srozumitelného národního jazyka

 Bohužel novelizovaný zákon o významné tržní síle pouze přebírá EU právní jazyk, 
tj. uplatňuje stejné definice jako Doporučení EU ohledně MSP 

 Interpretace vymezení podniku s VTS se má inspirovat definicí MSP, ovšem definice 
MSP a podniku s VTS se v některých nikoli nepodstatných aspektech liší, a v důsledku 
toho nelze vždy pomocí interpretace MSP interpretovat vymezení podniku s VTS
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 Definice podniku s VTS je modifikací MSP definice v několika 
ohledech…

- Údaje: roční obrat u podniku s VTS nahrazuje údaje o 
zaměstnancích a bilanční sumě/obratu u MSP (ok)

- Časové hledisko: u podniku s VTS chybí výjimka 2-leté lhůty u tzv. 
endogenních změn údaje o zaměstnancích a bilanční sumě/obratu 
(ok)

- Vlastnická struktura: u podniku s VTS se v několika detailech může 
lišit od MSP, zejména u investorských výjimek (může být 
problematické)

 … což dále znesnadňuje správné určení ročního obratu a podniku s 
významnou tržní silou.
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Jak se roční obrat počítá? 

o Výpočet obratu podle novelizovaného zákona o VTS:

▪ § 3a, odst. 1: Ročním obratem uvedeným v § 3 je roční obrat za poslední ukončené 

účetní období v délce 12 měsíců.

▪ § 3a, odst. 5: Roční obrat se určí jako součet tržeb, které podnik během účetního 

období v délce 12 měsíců dosáhl z prodeje výrobků a poskytování služeb a za prodej 

zboží (dále jen „tržby“). Roční obrat nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

o U koho se roční obrat počítá ?

o Jeden subjekt (nezávislý podnik) 

o § 3a, odst. 9: Roční obrat nezávislého podniku se určí výhradně na základě tržeb 

tohoto podniku.
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Jak se roční obrat počítá? 

o Více subjektů (propojených, partnerských podniků + vyňatých subjektů)

▪ § 3a, odst. 10: Roční obrat partnerských nebo propojených podniků se určí na 

základě účetních závěrek a dalších údajů všech partnerských nebo propojených 

podniků nebo na základě konsolidované účetní závěrky, je-li sestavována.

▪ Propojené podniky: ovládající (přímo/nepřímo) / ovládané (přímo/nepřímo) / přes 

skutečného majitele / propojení přes skut. majitele ve svěř. fondech

▪ Partnerské podniky: subjekty s přímým neovládajícím podílem 25 – 50 % 

v posuzovaném subjektu nebo jenž posuzovaný subjekt má v jiném subjektu NEBO 

na ovládajícím subjektu nebo v ovládaném subjektu + určení, kdo spadá do 

investorské výjimky

o Jakmile více vlastnicky propojených právnických osob, je to složité: potřebujete 

specializovaného právníka na vlastnické struktury a účetního
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 Krok 1 – Určit ovládající a ovládané podíly a jejich vlastníky 
(propojené podniky – matky a dcery) (‚velké větve‘)

 Krok 2 – Určit podíly ve výši 25 – 50 % (‚malé větve‘) a jejich 
vlastníky (matky a dcery) + vyloučit z vlastníků ‚investory‘ 
(‚očistit od jmelí‘)

 Krok 3 – Určit skutečného majitele – fyzické osoby / konečný 
veřejnoprávní/soukromoprání subjekt (‚kořen‘)

 Krok 4 – Určit subjekty ovládané skutečným majitelem –
fyzickou osobou (sesterské subjekty na stejném relevantním 
trhu nebo sousedním trhu) (‚křoví kolem spojené přes kořen, 
pokud na stejném nebo sousedním pozemku)
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Překlad do srozumitelného jazyka: pomůcka ‚strom na mém pozemku‘
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