
Dotaz:
 Zda v Prohlášení o struktuře skupiny, v odst. 2, kde mají být uvedena celková aktiva 
společností tvořících ve smyslu Pravidel Výběrových řízení Majetkově propojenou skupinu, 
tak, jak tyto údaje vyplývají z řádných účetních uzávěrek ověřených auditorem za poslední 
ukončené účetní období předcházející vyhlášení Výběrových řízení, mají být uvedena aktiva 
brutto k 31.12.2004 nebo aktiva netto k 31.12.2004.
 
Odpověď: 
 V  požadavku Pravidel  veřejných výběrových řízení k bloku ČKA101 a ČKA102 na uvedení 
celkových aktiv jsou aktivy míněna aktiva netto, tak jak vycházejí z řádných účetních 
závěrek.

Otázka:
Je ve smyslu článku 4.1(a)(v) Pravidel výběrového řízení a přílohy č. 4 (Prohlášení o 
struktuře skupiny) Pravidel nezbytné, aby Zájemce předložil samostatně popis struktury 
Propojené skupiny a samostatně popis struktury Majetkově propojené skupiny nebo je 
možné Propojenou skupinu i Majetkově propojenou skupinu spojit v rámci jednoho popisu 
struktury (organigramu)?

Odpověď:

V případě, že je struktura Propojené skupiny a Majetkově propojené skupiny Zájemce 
shodná, je možné předložit pouze jeden společný popis struktury Propojené skupiny a 
Majetkově propojené skupiny (jeden organigram). V Prohlášení o struktuře skupiny je však 
v takovém případě nezbytné uvést, že je předkládán jen jeden popis struktury (jeden 
organigram), který zahrnuje jak Propojenou skupinu, tak Majetkově propojenou skupinu 
Zájemce, neboť obě tyto skupiny obsahují totožný okruh osob.

Výklad některých ustanovení Pravidel výberových řízení
- čl. 4.1 (a)(v) ve vztahu k čl. 3.1 (j), čl. 3.3 (a) a (b) a Příloha č. 4 Pravidel

V souvislosti s veřejnými výběrovými řízeními vyhlášenými dne 20.5.2005 Českou 
konsolidační agenturou a jejími dceřinými společnostmi Českou finanční, s.r.o. a Konpo, 
s.r.o. požádal zájemce o výklad některých ustanovení Pravidel výběrových řízení týkajících 
se Prohlášení o struktuře  skupiny zajemce o účast ve Výběrovém řízení.  

V rámci zachování jednotné informovanosti všech zájemců zveřejňujeme zobecněný dotaz a 
výklad daného článku. 
 

I.  - Obecně
Tazatele k dotazu vede skutečnost, že je  součástí globální skupiny operující v řadě zcela 
nezávislých a nesouvisejících oblastech, která celosvětově zahrnuje obrovské množství 
společností. Z tohoto důvodu je identifikace celé skupiny pro účely Výběrového řízení - 
při přijetí širokého a účelově nezaměřeného výkladu Pravidel - jen ztěží možná. 
 
V úvodu tazatel dělí pro účely předložení Prohlášení o struktuře skupiny jednotlivé skupiny 
(tak, jak se na ně dále odvolává) na :

(i) osoby, které zájemce ovládají v konečném stupni,
(ii) dále osoby náležející se zájemcem do stejné Propojené skupiny, které mají sídlo v České 
republice,



(iii) a dále i všechny dalši osoby, které náležejí do stejné Majetkově propojené skupiny se 
zájemcem, pokud údaje o jejich aktivech zájemce uvádí ke splnění kvalifikačního kriteria 
podle článku 3.1(j) Pravidel,...".

II. - Dotazy a odpovědi

1. 
Dotaz: Rozumíme správně článku 4.1(a)(v) Pravidel tak, že zájemce musí v Prohlášení o 
struktuře skupiny identifikovat všechny (sesterské) společnosti náležející spolu se zájemcem 
do stejné Propojené skupiny a které mají současně sídlo nebo organizační složku v České 
republice (viz též osoby uvedené pod bodem I.(ii) výše) - tj. například včetně těch 
(sesterských) společností, jejichž příbuznost ve skupině je dána pouze společnou mateřskou 
společností v nejvyšším stupni?

Odpověď: Podle čl. 4.1(a)(v) Pravidel je Zájemce povinen v Prohlášení o struktuře skupiny 
identifikovat mimo jiné i všechny osoby náležející se Zájemcem do stejné Propojené skupiny, 
které mají sídlo v České republice nebo mají v České republice zřízenu organizační složku. 
To zahrnuje i takové osoby, které náleží do Propojené skupiny proto, že jsou ovládány 
stejnou osobou, která v konečném stupni ovládá Zájemce. Ve smyslu Vašeho dotazu je 
Zájemce povinen uvést v Prohlášení o struktuře skupiny všechny osoby mající sídlo v České 
republice nebo mající v České republice zřízenu organizační složku, jejichž „příbuznost“ ve 
skupině je dána pouze společnou mateřskou společností v nejvyšším stupni.

 
2. 
Dotaz: Rozumíme správně článku 4.1(a)(v) Pravidel tak, že zájemce musí v Prohlášení o 
struktuře skupiny dále identifikovat pouze ty osoby (tj. vedle osob, které zájemce musí 
identifikovat z jiných důvodů  - viz bod I.(i) a I.(ii) výše), jejichž celková aktiva zájemce použil 
pro účely splnění kvalifikačního kriteria dle článku 3.1(j) Pravidel (celková aktiva vyšší než 
1mld Kč) - viz též osoby uvedené pod bodem I.(iii) výše? To jest je především možné 
neidentifikovat ty osoby ze skupiny zájemce, které nejsou zahrnuty do výpočtu celkové 
hodnoty aktiv pro účely splnění kvalifikačního kriteria dle článku 3.1(j) Pravidel, pokud 
zájemci nevyplývá povinnost tyto osoby identifikovat z jiných důvodů stanovených v 
Pravidlech (viz bod I.(i) a I.(ii) výše).
 
Odpověď: V Prohlášení o struktuře skupiny není Zájemce povinen uvést osoby, které s ním 
sice náležejí do stejné Propojené skupiny nebo do stejné Majetkově propojené skupiny, jak 
je definována v čl. 3.3(a) resp. 3.3(b) Pravidel, avšak tyto osoby (i) Zájemce přímo ani 
nepřímo neovládají, (ii) nemají v České republice sídlo nebo nemají v České republice 
zřízenu organizační složku, a (iii) údaje o jejich aktivech Zájemce nepoužil k prokázání 
splnění kvalifikačního kritéria podle čl. 3.1(j) Pravidel. Pokud např. do stejné Propojené 
skupiny či Majetkově propojené skupiny náleží společně se Zájemcem i společnost se 
sídlem v Jižní Americe, avšak tato společnost má se Zájemcem společné pouze to, že je 
ovládána stejnou osobou, která v posledním stupni ovládá i Zájemce (tj. je společně se 
Zájemcem ovládána stejnou ovládající osobou) a údaje o aktivech této společnosti Zájemce 
nepoužije k prokázání splnění kvalifikačního kritéria podle čl. 3.1(j) Pravidel, pak tuto 
společnost není Zájemce povinen v Prohlášení o struktuře skupiny uvádět.

3. 
Dotaz: Pokud je smyslem povinnosti identifikace osob, jak jsou uvedeny výše pod bodem 
I.(iii), zájem vyhlašovatele Soutěže určitým způsobem omezit povinnost zájemce identifikovat 
některé společnosti ze skupiny zájemce, které nesplňují podmínky uvedené v článku 
4.1(a)(v) Pravidel (a jak lze takovýto smysl článku 4.1(a)(v) Pravidel ze samotného znění 



článku dovodit), prosime o výklad určitého rozporu mezi zněním článku 4.1(a)(v) Pravidel a 
bodu 2 Prohlášení o struktuře skupiny (Příloha 4 Pravidel). Bod 2 Prohlášení o struktuře 
skupiny je totiž naformulován tak, že zájemce by měl do prázdného místa uvést výši 
celkových aktiv "Majetkově propojené skupiny", tj. celé skupiny, jejíž součástí je též zájemce. 
V takovém případě by ovšem dle článku 4.1(a)(v) Pravidel byl zájemce povinen identifikovat 
celou "Majetkově propojenou skupinu", čímž by byla vyloučena možnost daná Pravidly v 
článku 4.1(a)(v) a kterou popisujeme pod bodem 2. výše.  
 
Odpověď: Pokud jde o vysvětlení určitého rozporu mezi čl. 4.1(a)(v) Pravidel a bodem 2 
Prohlášení o struktuře skupiny (příloha č. 4 Pravidel), pak stanovisko vyhlašovatele 
výběrového řízení je takové, že v Prohlášení o struktuře skupiny, bod 2 je třeba uvádět výši 
celkových aktiv jen těch osob, které budou v Prohlášení o struktuře skupiny uvedeny. Do 
celkových aktiv se nezapočítávají aktiva jiných osob, které mohou společně se Zájemcem 
náležet do stejné Propojené skupiny nebo Majetkově propojené skupiny, pokud tyto osoby 
nejsou v souladu s čl. 4.1(a)(v) Pravidel v Prohlášení o struktuře skupiny uvedeny.

4. 
Dotaz: Lze pojem " celková aktiva" použitý v článku 3.1(j) Pravidel (celková aktiva vyšší než 
1mld Kč) vykládat jako součet řádku aktiv v rozvaze dotčených společností?

Odpověď: Ano, pro účely článku 3.1 (j) Pravidel je možné vykládat objem celkových aktiv 
jako součet řádků Aktiva celkem (případně „Total Assets“) z rozvah dotčených společností.“ 


