
Vysvětlivky ke struktuře vztahů ve skupině pro vyplnění výkazu o stavu přímých zahraničních investic v ČR ("PRINZA71")

A) Dceřiná společnost v zahraničí je podnik, v němž má tuzemský investor podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech více než 50 %.

Definice vrcholového kontrolního investora pro výkaz PRINZA71:

Graf PZI vztahů 

Varianta č. 1

Vrcholový kontrolní investor

65%
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tuzemský investor (tuzemská matka přímých investic v zahraničí)

52%

15% 85%

88%

100% 55%

100% 51%

Ve výše uvedeném případě má český reportující podnik: 

1 vrcholového kontrolního investora (CZ) - v tomto případě se za dceřiné společnosti v zahraničí vyplní i údaje 

   do tab. 2a ve výkaze

1 přímého zahraničního investora - mateřskou společnost (NL) reportujícího podniku (CZ) - vztahy s touto společností 

   nepatří do výkazu PRINZA71

2 zahraniční dceřiné společnosti (DE, NL) - společnosti se uvádí na každou založenou kartu zvlášť ve výkaze

5 zahraničních nepřímo vlastněných dceřiných společností (PL, DE, DE, SK, RO), jedná se o zahr. vnučky

   tyto vnučky se uvedou k jednotlivým dceřiným společnostem v zahraničí ve výkaze

1 zahraniční přidruženou společnost (SK) - společnost se uvede na novou založenou kartu ve výkaze

Přímou investicí tuzemské společnosti v zahraničí se rozumí podnik, v němž má tuzemská společnost podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 

10 % a více.

Vrcholový kontrolní investor je takový investor (v tomto případě rezident z ČR), který není kontrolován (přímo nebo nepřímo) jinou 

institucionální jednotkou se sídlem v zahraničí, tj. který nemá přímého nebo nepřímého zahraničního investora nebo jeho zahraniční 

investor má podíl do 50 % na základním kapitálu nebo hlas. právech, viz dole umístěný "Graf PZI vztahů".

Vysvětlení k výkazu PRINZA71 ohledně vyplňování údajů v tabulce bod 2a ("Vybrané ekonomické ukazatele přímé investice v 

zahraničí ke konci sledovaného období") a v tab. bod 5 pole 70R170 - 70R350:

Bod 2a vyplňte v případě, že vrcholový kontrolní investor je v ČR a Vaše vykazující společnost v ČR  má v uvedené zahraniční 

společnosti podíl na zákl. kapitálu převyšující 50 %.

Bod 5 pole 70R170 -  70R350 vyplňte v případě, že vrcholový kontrolní investor je v ČR a Vaše přímé investice v zahraničí mají dceřiné 

společnosti (tj. podíl 50 % a více na zákl. kapitálu = tzv. zahr. vnučky Vaší vykazované společnosti v ČR).

B) Přidružená společnost v zahraničí je podnik, v němž má tuzemský investor podíl na zákl. kapitálu nebo hlasovacích právech nejméně 10 % a 

nejvíce 50 %.

NL

CZ

CZ -
reportující 

podnik

DE

DE

PL

DE

SK
NL

SK

RO



Varianta č. 2

Vrcholový kontrolní investor

100%

tuzemský investor (tuzemská matka přímých investic v zahraničí)

95%

25%

100% přímé zahraniční investice tuzemského investora

55% 66%

nepřímé zahr. investice tuzemského investora

Ve výše uvedeném případě má český reportující podnik: 

1 vrcholového kontrolního investora (DE) - nevyplňují se údaje v tab. 2a ve výkaze

1 zahraniční dceřinou společnost (CY) - společnost se uvede do výkazu

3 zahraniční nepřímo vlastněné dceřiné společnosti (DE, PL, SK) - jedná se o zahr. vnučky, jejich údaje se uvedou 

   na kartu k zahr. dceřiné společnosti (CY) ve výkaze

1 zahraniční přidruženou společnost (AT) - společnost se uvede na další založenou kartu ve výkaze
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