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u Vykazování
vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

B.III Dlouhodobý finanční majetek

Brutto Korekce x 
přecenění k rozvahovému 
dni

B.III.1 Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba

061 096 x ekvivalence 414

B.III.2 Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo 
ovládající osoba

066 096 x ekvivalence 414

B.III.3 Podíly – podstatný vliv 062 096 x reálná hodnota u CP 
414*)

096

B.III.4 Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 067 096
B.III.5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry 

a podíly
063, 065 096

B.III.6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 068, 069 096
B.III.7 Ostatní dlouhodobý finanční 

majetek
B.III.7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 069 096
B.III.7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý    

finanční majetek
053 095
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Dlouhodobý finanční majetek -
základní podmínka: 

záměr účetní jednotky projevený při pořízení
držet tento majetek déle jak jeden rok

ocenění nerozhoduje

v Vymezení dlouhodobého finančního majetku
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v Vymezení dlouhodobého finančního majetku

Obsahové vymezení je v § 8 vyhlášky

Podíl v ovládaných a řízených osobách § 74 - 77 ZOK

Podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem § 22 odst. 5 ZÚ

Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
NE   Podíl v ovládaných a řízených osobách   74 - 77 ZOK
NE   Podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem § 22 odst. 5 ZÚ
NE   Dluhové cenné papíry se záměrem držet je do splatnosti

ANO dlouhodobé cenné papíry, 
u kterých není znám záměr účetní jednotky v okamžiku pořízení
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v Vymezení
ovládající a ovládané osoby podle zákona o korporacích

Ovládaná a řídící osoba § 74 - 77 ZOK

Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní 
korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující 
vliv.

Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná 
ovládající osobou.

Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je 
mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou 
osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní 
korporací.
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v Vymezení      
ovládající a ovládané osoby podle zákona o korporacích            

Má se za to                            VYVRATITELNÁ DOMNĚNKA

§ 75 ZOK

(1) Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy 
statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu 
obchodní korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit.

(2) Má se za to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 
40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné 
osoby jednající ve shodě.

(3) Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech 
představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným 
nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

(4) Má se za to, že osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami 
jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30 % všech hlasů v 
obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu 
této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.
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§ 78 ZOK

Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládání
nebo jednotného řízení obchodní korporace. Osoby jednající ve shodě plní své povinnosti z toho vyplývající
společně a nerozdílně.

(2) Má se za to, že osobami jednajícími ve shodě jsou
a) právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu, osoby v jeho přímé působnosti, člen kontrolního 

orgánu, likvidátor, insolvenční správce a další správci podle jiného právního předpisu, nucený správce,
b) ovládající osoba a jí ovládané osoby,

c) vlivné a ovlivněné osoby,
d) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci,
e) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci,
f) komanditní společnost a její komplementáři nebo pouze její komplementáři,
g) osoby blízké podle občanského zákoníku,
h) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo pouze jí obhospodařované 

fondy, nebo
i) osoby, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv.

v Vymezení - jednání ve shodě
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§ 77 ZOK

Nakládáním s hlasovacími právy se pro potřeby dílu 
9 - PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ rozumí možnost 
vykonávat hlasovací práva na základě vlastního 
uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jaké 
právní skutečnosti jsou vykonávána, popřípadě 
možnost rozhodujícím způsobem ovlivňovat výkon 
hlasovacích práv jinou osobou.

v Vymezení - nakládání s hlasovacími právy pro  
díl 9 ZOK Podnikatelská seskupení
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(1) Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen 
"řízená osoba") jinou osobou nebo osobami (dále jen "řídící 
osoba") tvoří s řídící osobou koncern.

(2) Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby 
sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových 
zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a 
koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo 
činností v rámci podnikání koncernu.

(3) Existenci koncernu jeho členové bez zbytečného odkladu 
uveřejní na svých internetových stránkách, jinak nelze 
postupovat podle § 72.

v Vymezení  - KONCERN
§ 79 ZOK


