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Proč je současný trh 
s nemovitostmi tak 
zajímavý a podnětný?
V současné době jsme svědky toho, jak 
se trh s nemovitostmi mění z nezdravého 
trhu prodávajícího na trh zdravější – trh  
kupujícího. V posledních několika letech  
kupující nakupovali nemovitosti v zásadě 
bez toho, aby pokládali určité otázky 
a nebo, a to je ještě horší, pokud určité  
otázky pokládali, nedostalo se jim odpovědí. 
Prodávající neměli potřebu zatěžovat se  
kupujícími, kteří „měli tu drzost“ a zajímali  
se o podrobnosti. Pokud výnos splňoval 
jejich představy o tom, co je správné 
nebo přijatelné, příliš mnoho kupujících 
bylo prostě ochotno kupovat bez ohledu  
na podmínky. To se kupodivu stávalo  
i přesto, že výnosy v České republice  
byly stlačeny na úroveň srovnatelnou  
s Londýnem a jinými západoevropskými 
hlavními městy. 

Jakoby přestaly platit přírodní zákony, 
z nichž ten základní u nemovitostí 
zní – umístění. Jak říká staré rčení 
o nemovitostech, důležité jsou pouze 
tři věci – umístění, umístění a umístění. 
Na začátku minulého roku jakoby toto 
vše již neplatilo. Starost o to, zda je 
umístění prvotřídní, téměř prvotřídní 
nebo spíše druhořadé, byla odsunuta 
stranou. Záleželo jen na tom, aby se 
obchod uskutečnil.

Proč se to stalo? 
Do léta 2007 byla k dispozici značná 
hotovost. Banky z ní chtěly získat výnosy, 
a proto mezi sebou soutěžily v tom, 
která z nich bude schopna financovat 
co největší objem za co nejnižší cenu. 
Úrokové sazby byly nízké a každý  
hledal investici, která by byla schopna  
překonat tu předchozí. Nákup nemovitostí 
se zdál být bezpečným útočištěm, neboť  
všichni byli přesvědčeni, že ceny mohou 

jen trvale růst a že lze vydělat spoustu 
peněz. A je třeba podotknout, že v tomto  
případě tomu tak po velmi dlouhou, 
možná po nejdelší dobu v historii 
skutečně bylo.

Co způsobilo změnu? 
Krize úvěrů nižší třídy ve Spojených státech  
způsobila dominový efekt ve všech 
sektorech financí a nemovitostí po celém 
světě, dokonce i na trzích, jež nebyly přímo  
zasaženy, jako například Česká republika. 
Krátce řečeno, krize vyslala jak bankám, 
tak investorům důrazně připomenutí 
podobné tomu, které vykřikl malý chlapec  
v pohádce Hanse Christiana Andersena  
Císařovy nové šaty. Náhle byl císař nahý. 
Víru, že trendy několika předchozích let 
budou trvat navždy, vystřídala nervozita. 
Většina zúčastněných připustila, že 
ve skříni mohou být nějací kostlivci. 
A také byli.

Nepřekvapuje proto, že se atmosféra 
na trhu rychle změnila. Jak se likvidita 
snižovala a všeobecná euforie se měnila  
v nervozitu, kupující začali být obezřetnější 
a asertivnější a začali prodávajícím klást 
obtížné otázky. Přestože směr, kterým se  
věci vyvíjely, byl jasný, mnoho prodávajících  
nadále takticky vyčkávalo a předstíralo, 
že na trhu neexistují žádné skutečné 
problémy. Viděli celou situaci prostě 
jako zlý sen, který zmizí s ránem. 

Kde se tedy ocitáme teď?
Naštěstí se prodávající začali se současnou 
skutečností smiřovat a postupně přestali 
vyčkávat. Už jsou ochotni odpovídat 
na otázky a vstoupit do řádného dialogu 
s potenciálními kupujícími, v němž obě 
strany transakcí otevřeně hovoří o složitých 
záležitostech, jako jsou odložené daňové 
povinnosti, hedging nebo deriváty, jimž 
je nutno rozumět, pokud kupujete či 
prodáváte nemovitost drženou v SPV 
(special purpose vehicle – subjekt založený 

za účelem realizace konkrétního projektu). 
Z trhu prodávajícího se opět stává trh 
kupujícího a diskuze ohledně transakcí 
s nemovitostmi jsou znovu oboustranné. 
Z dlouhodobého hlediska je to prospěšné 
nejen pro kupující, ale i pro prodávající 
a pro trh obecně.

Co to znamená pro vás? 
Bez ohledu na to, zda nemovitost kupujete 
nebo prodáváte, nejlepší čas na získání 
rady není po uzavření obchodu, ale ještě  
před jeho dojednáním. Potřebujete 
předem porozumět všem důsledkům. 
Potřebujete přesně vědět, co se děje  
uvnitř SPV, který chcete koupit nebo prodat, 
a ne mít jenom znalosti o nemovitosti 
v jeho vlastnictví. Jednoduše řečeno, 
potřebujete dobře poradit – velmi dobře 
poradit – od úplného začátku. 

A co to znamená pro nás? 
Ve společnosti KPMG Česká republika  
poskytujeme prevenci, místo abychom 
se pokoušeli léčit již vzniklou nemoc, 
jak tomu v předchozích sedmi letech  
mnohdy bylo. Poskytujeme služby 
v oblasti daní, due dilligence, podnikových 
financí, účetnictví, převodů mezi IFRS 
a US GAAP a poradenských služeb, 
které potřebujete. Specializujeme se 
na trh s nemovitostmi a máme znalosti 
a zkušenosti na nejvyšší úrovni.

Věřím, že vám toto vydání časopisu 
Horizonty zaměřené na oblast nemovitostí  
pomůže lépe porozumět současnému 
trhu a rozšíří vaše horizonty.
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„Bez ohledu na to, zda nemovitost kupujete 
nebo prodáváte, nejlepší čas na získání rady 
není po uzavření obchodu, ale ještě před 
jeho dojednáním.“
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Úvod
Jedna z nejvýznamnějších změn v daňové  
oblasti, kterou přinesla reforma veřejných 
financí, se týká daňové uznatelnosti 
úroků z úvěrů a půjček a ostatních 
souvisejících finančních nákladů. Tato  
skutečnost významně zasáhla mnohé 
investory a developery v oblasti 
nemovitostí, neboť nemovitostní projekty 
se v České republice financují z velké 
části cizím kapitálem. Výrazné omezení  
daňové uznatelnosti nákladů takového  
financování přineslo i velkou změnu  
v ekonomickém přístupu k jednotlivým 
projektům. 

Kromě ekonomických dopadů omezení  
daňové uznatelnosti nákladů financování 
přinesla novelizovaná ustanovení 
i problémy týkající se způsobu uplatňování 
pravidel v praxi.

Stará pravidla
Přestože se pravidla pro výpočet 
neuznatelné části úroků financování 
v průběhu platnosti nové daňové 
soustavy od roku 1993 do roku 2007 
do určité míry měnila a upřesňovala, 
byla poměrně jednoduchá a lze je 
shrnout následovně:
• omezení daňové uznatelnosti se  

vztahovalo pouze na úroky, ostatní  
náklady související s úvěry a půjčkami 
prakticky nebyly omezeny,

• do výpočtu se zahrnovaly pouze 
úročené úvěry a půjčky se 
spojenými osobami,

• omezení se vztahovalo na tyto 
úvěry, které přesahovaly 
čtyřnásobek vlastního kapitálu.

Rovněž uplatnění starých pravidel v praxi 
nepůsobilo větší potíže či nejasnosti.

Připomenutí výše uvedených pravidel 
je užitečné zejména z toho důvodu, 
že na smlouvy uzavřené do konce 
roku 2007 se i pro roky 2008 a 2009 
uplatní tato stará pravidla. Od roku 
2010 pak budou nová pravidla platit 
i pro tyto smlouvy.

Nová pravidla
V první řadě je nutné zmínit, že podle 
nových pravidel se posuzují nejen 
samotné úroky z úvěrů a půjček, ale  
okruh nákladů, které je nutné posuzovat,  
se rozšiřuje o veškeré náklady 
financování, včetně například nákladů 
na zajištění, zpracování úvěrů a poplatků 
za záruky. 

Novelizovaná ustanovení zákona o daních  
z příjmů stanovila pět pravidel, podle 
kterých mohou být veškeré finanční 

Nízká kapitalizace, tedy omezení daňové uznatelnosti úroků z úvěrů 
a půjček a souvisejících finančních nákladů, je významným 
faktorem rozhodným pro způsob financování realitních projektů. 
Reforma veřejných financí zpřísnila podmínky pro uplatňování 
nízké kapitalizace. Lze však očekávat další změnu, která by dopady 
nízké kapitalizace měla zmírnit, i když ne na úroveň roku 2007.
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náklady, včetně úroků, případně jejich 
části, daňově neuznatelné. První čtyři 
pravidla dopadají na veškeré úvěry 
a půjčky. Poslední se týká úvěrů a půjček 
uzavřených mezi spojenými osobami.

Tato pravidla lze stručně shrnout 
následovně: 
1.  Daňově neuznatelné náklady jsou  

veškeré finanční náklady, které 
přesáhnou částku, která je stanovena 
jako jednotná úroková míra 
zvýšená o čtyři procentní body, 
přičemž jednotná úroková míra se 
stanoví jako průměr z referenčních 
hodnot úrokových sazeb na trhu 
mezibankovních depozit pro 
splatnost 12 měsíců, a to 
samostatně pro jednotlivé měny, 
v nichž je vyjádřen úvěr.

2.  Daňově neuznatelné náklady jsou 
veškeré finanční náklady plynoucí 
z úvěrů a půjček, které jsou 
podřízené ostatním závazkům.

3. Daňově neuznatelné náklady jsou 
veškeré finanční náklady plynoucí 
z úvěrů a půjček, u nichž se výše 
úroků nebo skutečnost, zda se 
finanční náklady stanou splatnými, 
zcela nebo zčásti odvozuje 
od výsledku hospodaření. 

4.  Daňově neuznatelné náklady jsou 
finanční náklady z úhrnu všech 
úvěrů a půjček vůči vlastnímu 
kapitálu přesahujícímu v roce 2008 
poměr 6:1 a od 1. ledna 2009 
poměr 4:1. 

5. Daňově neuznatelné náklady 
jsou finanční náklady z úhrnu 
úvěrů a půjček od spojených 
osob nebo zajištěných spojenými 
osobami vůči vlastnímu kapitálu 
přesahujícímu v případě, kdy je 
příjemcem úvěru a půjčky banka 
nebo pojišťovna, poměr 3:1 
a u ostatních příjemců poměr 2:1.

Podle předmětné úpravy se každá 
z výše uvedených podmínek posuzuje 
samostatně. Z výše uvedených pravidel 

jsou stanoveny poměrně rozsáhlé 
výjimky, a to jak přechodné, tak i trvalé.

Uplatnění pravidel v praxi
Vzhledem ke komplikovanému 
a do určité míry nejasnému znění 
příslušných ustanovení je zřejmé, že 
nová úprava přináší řadu otázek jak 
vlastně poplatníci mají postupovat.

Ty nejvýznamnější lze shrnout 
následovně:

• metoda výpočtu průměrného stavu 

úvěrů a půjček a vlastního kapitálu,

• definice zajištění spojenou osobou,

• definice podřízených úvěrů a půjček,

• definice úvěrů a půjček ze zisku,

• definice souvisejících  

finančních nákladů,

• aplikace starých a nových pravidel 

v jednotlivých časových obdobích.

Předmětné otázky se v praxi řešily 
mezi Komorou daňových poradců ČR 
a Ministerstvem financí ČR za aktivní 
účasti zástupců společnosti KPMG 
Česká republika. Výsledkem těchto 
jednání je sdělení Ministerstva financí 
ČR upravující některé nejasné oblasti. 
Přestože tento dokument není právně  
závazný a s některými závěry by bylo  
možné i úspěšně polemizovat, přece  
jen je jakýmsi vodítkem jak pro poplatníky, 
kterých se tato problematika týká, tak 
i pro správce daní.

Očekávaný vývoj
V době přípravy tohoto textu navrhlo 
Ministerstvo financí ČR novelu zákona 
o daních z příjmů, která by v případě 
schválení měla zrušit uplatňování 
pravidel nízké kapitalizace pro úvěry 
a půjčky od nespojených osob. Rovněž 
se navrhuje zrušení testu maximální 
výše daňově uznatelných finančních 
nákladů odvozované od jednotné 
úrokové sazby. Nová pravidla lze dle 
návrhu uplatnit již v roce 2008.

Pravidla pro úvěry a půjčky od spojených 
osob by se měla i nadále uplatňovat 
především na základě testu poměru 
úvěrů a půjček vůči vlastnímu kapitálu 
(2:1, resp. 3:1 u bank a pojišťoven). 

Vládní novela neodstraňuje ustanovení, 
podle něhož jsou úvěry a půjčky 
od nespojených osob, které byly  
zajištěny osobou spojenou, považovány 
za úvěry a půjčky od spojených osob. 
Zůstává také zachována daňová 
neuznatelnost finančních nákladů 
u podřízených závazků.
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Závěr
Současná právní úprava nízké  

kapitalizace je velmi komplikovaná 

a působí řadu výkladových problémů.  

Příprava modelů projektového 

financování a souvisejících daňových 

dopadů je proto obtížná. Navržená  

vládní novela některé současné 

problémy řeší, řadu dalších 

však stále ponechává. Věříme, 

že právě na základě připomínek 

z nemovitostního sektoru bude 

možné v průběhu legislativního 

procesu dosáhnout ještě dalších  

úprav, zejména těch problémových 

oblastí, které prozatím zůstávají 

vládním návrhem neřešeny. 

„Vzhledem ke komplikovanému a do určité 
míry nejasnému znění příslušných ustanovení je 

zřejmé, že nová úprava přináší řadu otázek jak 
vlastně poplatníci mají postupovat.“
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Aplikace Mezinárodních 
standardů finančního 
výkaznictví (IFRS) v real 
estate společnostech
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Reálná hodnota 
u investment property
Jedním z nejvýznamnějších standardů 
pro real estate společnosti je IAS 40  
– Investment property, který při splnění 
stanovených předpokladů umožňuje 
u vybraného majetku společnosti 
odstranit pohled historických cen 
a ocenit ho podle „fair value“. Případná  
přecenění majetku se účtují do výkazu 
zisku a ztráty. Právě u nemovitostí bývá  
rozdíl skutečných tržních cen 
a historických cen velmi zřetelný, a proto 
je aplikace tohoto standardu typická 
pro většinu real estate společností. 
Standard IAS 40 definuje investment 
property jako majetek, který společnost 
drží za účelem generování nájmu nebo 
z důvodu dlouhodobého zhodnocení. 

Při posouzení, zda daná nemovitost 
spadá pod IAS 40, většinou nebývá 
problém s klasifikací dokončených 
projektů, neboť u nich je většinou zřejmé,  
zda je společnost bude dlouhodobě 
držet za účelem generování nájmu. 
Otázky však vznikají u klasifikace 
pozemků, které jsou určeny k budoucí 
výstavbě, a u projektů ve výstavbě. 
Jedním z důležitých faktorů je záměr 
společnosti. Je třeba si ale přiznat, 
že se jedná o subjektivní pohled. 
Zvláště v případě developerských 
společností se podnikatelské záměry 
(tedy v tomto případě prostá držba 
nebo výstavba za účelem prodeje 
nebo výstavba s cílem dlouhodobé 
držby vzniklé nemovitosti) často 
mění v závislosti na vývoji trhu nebo 
dostupnosti financování. 

Stále více společností sestavuje své 
účetní závěrky dle IFRS. V oblasti nemovitostí 
je tento trend ještě silnější. Účetní závěrky  
sestavené dle mezinárodně uznávaných 
účetních standardů umožňují společnostem 
snadnější přístup k externímu financování. 
V následujícím textu bych se chtěl zabývat  
vybranými standardy IFRS, které jsou  
typické pro většinu real estate společností.
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Stanovení hodnoty
Dalším zajímavým momentem je 
stanovení samotné reálné hodnoty. 
Standard definuje reálnou hodnotu 
jako cenu, za kterou by majetek 
ve stávajícím stavu byl prodán mezi  
nezávislými a informovanými stranami,  
které nákup, respektive prodej chtějí 
uskutečnit. Standard nepožaduje 
přímé napojení reálné hodnoty na  
znalecké posudky. Nicméně nejčastějším  
přístupem je stanovení reálné hodnoty  
právě podle odhadu znalců (většinou 
s použitím výnosové metody nebo 
metody srovnatelných cen). Jeho 
výhodou je jistá míra eliminace 
subjektivního pohledu vlastníka na cenu 
jeho nemovitosti. Velké diskuze obvykle  
vznikají u ocenění pozemků určených  
pro budoucí výstavbu. Je jasné, že cena  
těchto pozemků by ve skutečné 
transakci byla ovlivněna budoucím 
developerským záměrem. Tento  

argument proto mluví pro stanovení  
reálné hodnoty na úrovni diskontovaných 
budoucích peněžních příjmů snížených  
o náklady na výstavbu a developerskou 
marži. Na druhé straně je tento přístup  
více subjektivní a náchylný na výkyvy  
reálné hodnoty v závislosti na změnách 
v podnikatelském záměru. V neposlední  
řadě je reálná hodnota nemovitostí 
závislá na vývoji na trhu – v této souvislosti 
mohou vznikat nepředpokládané 
propady z důvodu „špatné nálady“ 
na souvisejících trzích. Aplikace oceňování 
investment property v reálné hodnotě 
tedy představuje velmi lákavou možnost, 
s níž jsou ovšem spojena i určitá rizika.

Odložená daň
Je třeba si také uvědomit, že přecenění 
z historických cen na reálnou hodnotu  
vede ke vzniku dodatečných rozdílů mezi  
účetní a daňovou hodnotou majetku.  
Z těchto dodatečných rozdílů je v souladu 

s IAS 12 účtována odložená daň. Takto 
vzniklá daň snižuje efekt přecenění. 
Často probíhají diskuze, které se týkají 
faktického významu takto vzniklého 
a zaúčtovaného daňového závazku. 
Společnosti argumentují, že v případě 
prodeje nemovitostí formou prodeje 
podílů společnosti, která nemovitost 
vlastní, bude vzniklý zisk dle stávající 
daňové legislativy osvobozen od daně  
z příjmů. IFRS tento pohled neakceptuje, 
neboť vychází z posouzení rozdílu  
účetní a daňové hodnoty po jednotlivých 
aktivech, ne podle použitých daňových 
struktur. IFRS trvá na účtování 
odloženého daňového závazku bez 
ohledu na způsob, jakým bude výsledný 
zisk realizován.

Podnikové kombinace
Dalším standardem, který se velmi často 
používá především v konsolidovaných  
účetních závěrkách real estate 
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Závěr
Ocenění majetku v real estate společnostech dle IFRS závisí na řadě 
subjektivních a ne plně kvantifikovatelných faktorů. Takové ocenění 
je samozřejmě diskutabilnější a náchylnější k výkyvům, než je tomu 
u prostého ocenění v historických cenách. Na druhé straně při konzistentní 
a správné aplikaci má IFRS závěrka real estate společností pro své 
uživatele vyšší vypovídací schopnost a umožňuje jim lépe se zorientovat 
ve finanční situaci společnosti.

Pavel Kliment
Manager

pkliment@kpmg.cz
+ 420 222 123 573

Audit

společností, je IFRS 3 – Podnikové 
kombinace. Tento standard definuje 
podnikovou kombinaci (akvizici) 
a jednotlivé kroky jejího účtování. 
Podobně jako výše popsaný IAS 40 
pracuje i tento standard s principem 
reálné hodnoty, která se aplikuje 
na jednotlivá nakoupená aktiva a závazky 
a poměřuje se s cenou akvizice 
(zjednodušeně kupní cenou). Základní 
kroky stanovené standardem jsou určení  
nabyvatele, stanovení ceny akvizice,  
dále pak alokace takto stanovené ceny 
do nakoupeného majetku a konečně 
určení zbytkové (nealokovatelné) ceny 
akvizice ve formě goodwillu nebo 
negativního goodwillu. Alokace ceny 
akvizice se provádí na základě reálné 
hodnoty jednotlivých nakoupených 
položek k datu nákupu. Nakoupená aktiva 
a závazky mohou zahrnovat i majetek 
a závazky, které nebyly historicky vykázány 
v bilancích nakoupené společnosti 
(například zákaznické kontrakty, obchodní 
značky nebo podmíněné závazky). Cílem 
standardu je vykázat co nejvíce samostatně 
identifikovatelných aktiv a závazků. 

Goodwill
Realita akvizice je, že část ceny se velmi  
často platí za neidentifikovatelné položky 
– například synergické efekty či budoucí 
záměry – nebo se jednoduše „přeplatí“ 

nebo „nedoplatí“ reálné hodnoty 
nakupovaného podniku. Tato část 
ceny akvizice se vykazuje ve formě 
goodwillu nebo negativního goodwillu. 
V případě negativního goodwillu, kdy 
nabyvatel zaplatil méně, než je reálná 
hodnota nakoupených aktiv a závazků, 
ovlivňuje rozdíl pozitivně výkaz zisku 
a ztráty nabyvatele. V případě goodwillu, 
kdy nabyvatel zaplatil více, než je reálná 
hodnota nakoupených aktiv a závazků, 
vzniká v bilancích nabyvatele dodatečné 
aktivum – goodwill. Takto vzniklé aktivum 
se dle IFRS neodpisuje a minimálně 
jednou ročně se testuje na svou reálnou 
hodnotu. Je také důležité uvědomit 
si, že standard IFRS 3 není aplikovatelný 
na podnikové kombinace mezi 
společnostmi, které jsou pod společnou 
kontrolou. Typicky se jedná o předprodeje 
společností v rámci jedné skupiny. 
Je také otázkou do diskuse (a IFRS 
standardy to pevně nestanovují), zda 
by se v případě těchto transakcí měly 
přeceňovat nakoupené aktiva a závazky.



Oceňování
nemovitostí
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V poslední době nabylo oceňování nemovitostí 
na významu. Z řady důvodů totiž hodnoty 
nemovitostí zanesené v účetních knihách 
nemusí odpovídat realitě a je proto vhodné 
jejich hodnoty uvádět do reálné podoby. 
Nelze však opomenout i běžné obchodní 
důvody pro oceňování nemovitostí – při jejich  
koupi nebo prodeji a také v souvislosti 
s častými požadavky bank při financování 
takových akvizic. Boom na trhu s nemovitostmi 
s sebou přinesl v našich podmínkách nový  
jev – zakládání fondů, které investují do realit 
a mají povinnost pravidelně přeceňovat  
svá portfolia.

Potřeba oceňovat 
nemovitosti
S oceňováním nemovitostí se setkáváme 

tam, kde vzniká potřeba pracovat ve  

finančních výkazech s reálnými cenami. 

Takové situace nastávají nejčastěji 

v souvislosti se standardy IFRS 1 nebo  

IFRS 3 (International Financial Reporting 

Standards – Standardy mezinárodního 

výkaznictví). Při aplikaci standardu IFRS 1  

(tzv. first adoption), tj. principů 

mezinárodních účetních standardů (IAS), 

do účetnictví či výkaznictví, je zapotřebí 

ocenit všechna aktiva i závazky včetně  

aktiv a podmíněných závazků, o kterých  

dosud nebylo účtováno, reálnými cenami. 

Standard IFRS 3 se aplikuje po akvizici 

v případech, kdy se rozvahové položky  
oceňují reálnými cenami za účelem alokace 
goodwillu. Všechna tato ocenění se 
samozřejmě týkají i nemovitostí, které 
se řídí standardy IAS 40 a IAS 16.

České účetní předpisy požadují u přeměn 
obchodních společností ocenění jejich 
jmění a v důsledku toho umožňují 
i přecenění jednotlivých aktiv.

Základní přístupy 
k ocenění nemovitostí
Stejně jako při oceňování jiných aktiv se  
při oceňování nemovitostí uplatňují tři  
základní oceňovací metody: porovnávací 
metoda, výnosový způsob a metoda 

časové reprodukční ceny.



Porovnávací metoda

Teoreticky se potřebám oceňování 

nemovitostí nejvíce blíží porovnávací 

metoda – je třeba najít identické aktivum 

a porovnat ho s cenami dosahovanými 

na trhu. Potíž je však v tom, že na trhu 

nelze najít takové aktivum, které by bylo  

stoprocentně porovnatelné (identické) 

s oceňovaným aktivem. Potom se musí  

podle mnoha hledisek, například lokality,  

času, okolností transakce, porovnatelností 

technických a užitných parametrů 

nemovitostí a dalších, provést analýza, 

do jaké míry jsou aktiva srovnatelná. 

Na likvidních trzích lze najít aktiva relativně 

podobná, existují však lokality a trhy, 

kde tomu tak není. Pak vzniká problém 

v dostupnosti informací z trhu.

 

Výnosový způsob

Při oceňování aktiv se obecně dává 

přednost výnosovému způsobu. Nejinak 

tomu je i u nemovitostí a zejména u těch,  

které se využívají komerčně. Specifikem 

je používání tzv. yieldu – procenta implicitní 

roční výnosnosti za celé období projektu 

od doby jeho akvizice až po jeho realizaci.  

Tento yield je analogií diskontního faktoru 

používaného při výpočtu terminální 

hodnoty a známého z oceňování podniků 

na konci explicitní periody finanční 

projekce. Má však také řadu odlišností. 

Výpočet se podstatně liší v tom, že výnos  

vcházející do kalkulace hodnoty nemovitosti 

není snížen o zaplacení daní. Procentní 

výše yieldu je vypozorována z trhu 

a reflektuje charakter příjmů před zdaněním.

Časová reprodukční cena

V souvislosti s potřebami IFRS se 

někdy pro oceňování aktiv a tedy 

i budov a hal používá metoda časové 

reprodukční hodnoty, a to zejména 

tehdy, nejsou-li k dispozici údaje 

o případném komerčním užití nebo 

údaje z trhu a není-li takové aktivum 

porovnatelné s jinými aktivy. Principem 

této metody je snaha odhadnout 

takovou reprodukční hodnotu, za jakou 

by se takové (oceňované) aktivum 

pořídilo k datu ocenění. Tuto hodnotu 

je nutno snížit o vliv technických, 

ekonomických a morálních opotřebení.

Oceňování pozemků
Určitou zvláštnost při oceňování nemovitostí 
představují pozemky, neboť u nich často 
nelze použít tradiční oceňovací postupy, 
jako jsou výnosová metodologie (s výjimkou  
pozemků pronajímaných) či metodologie 
reprodukční hodnoty. Odhadci tak zbývá  
k dispozici metodologie porovnávání 
pozemků ve stejné či podobné lokalitě. 
V této oblasti došlo v nedávném období 
k významnému zlepšení v přístupu 
k veřejným informacím. Pro řadu lokalit,  
zejména těch, na kterých se často 
obchoduje, existují cenové mapy. Jejich 
výhradní použití však přináší určité riziko 
nesprávnosti, neboť cenové mapy mohou  
zahrnovat i takové ceny, které mohly 
být z řady důvodů deformovány a nemusely 
mít tržní charakter. Bez konkrétních znalostí 
proto nelze dělat definitivní závěry. 

Katastr nemovitostí
Pokrokem je také to, že údaje z katastru 
nemovitostí jsou již nějakou dobu veřejně  
k dispozici. V katastru lze, byť pracně  
dohledat u konkrétních lokalit konkrétní  
transakce a jejich cenové a jiné podmínky.  
Můžeme doufat, že se situace 
v budoucnosti v této oblasti ještě zlepší  
především díky elektronickému 
zpracovávání dat. Na druhé straně ani 
údaje z katastru nemovitostí nejsou 
všelékem, neboť řada transakcí nemusí  
katastrem vůbec probíhat. Jsou to  
především tzv. share-deals, tj. transakce, 
ve kterých není předmětem prodeje 
převod nemovitosti samotné, ale například 
akciový podíl ve společnosti, jejíž hlavní  
aktivum taková nemovitost představuje.

Zákon o oceňování
Pro účely zejména daňové legislativy 
(daně dědické, darovací a z převodu 
nemovitostí) se používají oceňovací 
postupy, které vyplývají ze zákona 
o oceňování. Tyto oceňovací postupy 
však jsou do určité míry strnulé 
a nemusí vyjadřovat reálné hodnoty 
nemovitostních aktiv. 

Současná rizika
Současné globální trendy přinášejí do oblasti  
oceňování nemovitostí řadu problémů 

spojených zejména s finanční krizí 
na americkém hypotéčním trhu, která 
se může přenést i do Evropy i České 
republiky. Důvodem je především to, 
že financování dluhem je pro investice 
do nemovitostí mnohem významnější 
než u jiných aktiv. Vztah mezi nabídkou 
a poptávkou je u nemovitostí kriticky 
důležitý a koncentruje se právě v yieldu  
– ukazateli výnosnosti.  Je pak obtížné  
odhadnout zda, kdy a v jakém rozsahu  
může dojít ke korekci dosud optimisticky 
laděného trhu. Nesmíme také zapomenout 
na rizika, která představují lokální poměry 
při nasycenosti trhu.
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„Určitou zvláštnost při 
oceňování nemovitostí 
představují pozemky, neboť 
u nich často nelze použít 
tradiční oceňovací postupy.“



Závěr
Závěrem lze říci, že pro seriózní 
odhady jsou důležité informace 
z trhu a objektivní přístup 
oceňovatele k parametrům 
oceňovaného subjektu.
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Finanční poradenství

„Určitou zvláštnost při 
oceňování nemovitostí 
představují pozemky, neboť 
u nich často nelze použít 
tradiční oceňovací postupy.“
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Transakce v oblasti 
nemovitostí – načasování
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Vedle nesprávného vyhodnocení 
transakčního prostředí se mohou 

očekávání na straně prodávajícího 
a kupujícího minout a ve správný čas se 
„nesejdou“. Často se tak stává, že určité 
nemovitosti jsou na trhu prezentovány 
delší dobu, neboť pro jejich prodej se 
vytratila dynamika a správný moment. 
Jejich prodej je pak považován za lokální 
kolorit a investoři jej ani neberou vážně. 
Svoji roli může také hrát korporátní faktor,  
kdy různé firmy mají různě nastavené 
rozhodovací a schvalovací procesy, a tím  
i rozdílnou reakční dobu v momentě, 
kdy se objeví nějaká nabídka. Pro 
správné načasování je nutné nejen 
zvolit vhodný termín pro oznámení 
prodejního procesu/transakce, ale také 
brát na zřetel místní zvyklosti jako 

například volné dny či svátky. Pokud  
nabídku například učiníte před Vánoci  
a očekáváte reakci počátkem ledna,  
existuje velké nebezpečí, že řada investorů 
z konkrétních zemí nezareaguje. 

Kromě situace a nálad na lokálních 
a globálních trzích jsou také důležité 
i samotná kvalita a atraktivita nemovitostí 
či společností, která nemovitostní aktiva 
vlastní. Stává se ale, že trh prostě 
na konkrétní transakci není připravený 
a prodávající pak může být finální cenou 
zklamán, byť by prodávané aktivum bylo 
zdravé. Na druhou stranu se může firma 
s méně atraktivními aktivy „strefit“ 
do momentu, kdy na trhu panuje velký 
hlad po nákupech, a výrazně tak vydělat. 

Při transakcích v oblasti nemovitostí 
je jedním z klíčových faktorů správné 
načasování, které může často tvořit i více 
než polovinu úspěchu. Jde o to zasadit 
transakci do správného prostoru a času 
daného podnikatelského prostředí, co 
možná nejpřesněji odhadnout chování 
cílové skupiny, identifikovat vhodného 
investora a vystihnout ten nejvhodnější 
okamžik k realizaci transakce. 
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Česká republika – úspěšný 
rok 2007
Příkladem správného načasování transakcí 
z pohledu příznivého transakčního prostředí  
v oblasti investic (kancelářské budovy, 
multifunkční komplexy, retail a logistika) 
jsou vývoj a s ním i spojené výsledky 
českého realitního trhu v roce 2007. 
Dopady krize na americkém realitním trhu  
na český trh byly v podstatě zanedbatelné 
a výsledkem tak byl „rekordní“ rok – objem  
investic do českých komerčních realit 
se meziročně zvýšil o 95 procent na úroveň 
přesahující 2,5 miliard eur. Takto vysoký  
nárůst byl ovlivněn nejen několika rozsáhlými  
transakcemi jako byl například prodej  
pražského obchodního centra Palladium  
v hodnotě 530 milionů eur. Svoji roli hrály  
i lokálními aspekty jako například růst 

HDP o šest procent, navýšení reálných 

mezd o pět procent a inflace pohybující 

se ve výši pouhých 2,8 procent. Vysoká  

nabídka se tak v loňském roce úspěšně 

potkala i s vysokou poptávkou, což se  

samozřejmě, i přes relativně optimistický 

výhled českých realitních analytiků, nemusí 

nutně opakovat i v roce 2008. 

Co nás čeká v roce 2008
Investice do realit v Evropě přesáhly v roce  

2007 50 miliard eur. Pro rok 2008 se  

na evropském realitním trhu obecně 

očekává menší zájem investorů, což  

do jisté míry může mít dopad i na český  

realitní trh. Vzhledem ke komplikovanějšímu 

přístupu k financování transakcí cizím 

kapitálem budou investoři případné akvizice  

více zvažovat z pohledu různých transakčních 

rizik, a to i pod tlakem finančních institucí.  

V takovém prostředí se samozřejmě 

otevírá zajímavý prostor pro investory 

disponující vlastním kapitálem, jako jsou 

různé životní pojišťovny či penzijní fondy. 

To ovšem neznamená, že v současné 

době na trhu neprobíhají realitní transakce 

v oblasti investic. Naopak, nabídka 

i poptávka jsou stále na vysoké úrovni, 

pouze samotné transakce probíhají v 

„utajenějších“ režimech a bez náležité 

publicity. Na rozdíl od loňského roku 

jsou totiž tyto transakce provázeny 

pečlivějším výběrem investorů ze strany 

prodávajících a důkladnějšími analýzami 

rizik ze strany kupujících, což má 

ve svém důsledku dopad na delší dobu 

realizace transakcí. 

„Pro rok 2008 se na evropském realitním 
trhu obecně očekává menší zájem 
investorů, což do jisté míry může mít 
dopad i na český realitní trh.“
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Závěr
Mezi klíčové faktory úspěchu patří  
kromě správného načasování 
podrobná znalost trhu a lokálních 
kulturních zvyklostí, volba vhodné 
formy prodeje (například pomocí 
tendru nebo výběrového řízení, 
případně individuálního jednání – off 
market deals), znalost investorů, 
včetně osobních kontaktů a přístupu 
k nim, správná identifikace vhodných 
investorů a samozřejmě důvěra 
a diskrétnost, což platí zvláště 
na trhu s nemovitostmi. 

Zbyněk Buš
Ředitel

zbus@kpmg.cz
+ 420 222 123 183

Finanční poradenství
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Investice do  
nekotovaných  
evropských  
nemovitostních  
fondů
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Trh nekotovaných evropských 
nemovitostních fondů silně roste. 

Atraktivita tohoto typu investic spočívá 
zejména v tom, že nejsou napojena na trh  
cenných papírů, což má velký vliv na  
diverzifikaci. Navíc takovéto investice 
představují příležitost jak si účinným 
a cenově efektivním způsobem zajistit 
nepřímou účast na evropském trhu 
nemovitostí. 

Jak je patrné z grafu na straně 21, trh  
nekotovaných nemovitostních fondů se  
během posledních deseti let trvale rozrůstal, 
a to průměrně o 36 nových fondů ročně. 
V současné době je to celkem 443 produktů  
s hrubou hodnotou majetku (gross asset 
value, GAV) v průměrné výši 232 miliard  
eur. To představuje přibližně pětinásobný 
nárůst počtu fondů a 170procentní zvýšení 
hrubé hodnoty majetku.

Nekotované nemovitostní fondy se  
v závislosti na rostoucím profilu riziko/výnos  
dělí do tří kategorií – klíčové (core), 
specializované (value added) a příležitostné 

(opportunistic). Klíčová aktiva obvykle 
představují nemovitosti, které byly 
postaveny během posledních pěti let 
nebo byly v nedávné době renovovány 
a jsou z velké části pronajímány nájemcům 
s lepší úvěruschopností a s dobře 
strukturovanými dlouhodobými pronájmy.  
Obě kategorie, specializované 
i příležitostné, se vztahují k investicím 
do aktiv s podprůměrnými výnosy a/nebo 
která nejsou v současné době efektivně 
řízena. Zvláště u příležitostných aktiv se  
však očekává, že se peněžní tok a hodnota 
budou v krátkodobém období zvyšovat. 

Objektivně se nemovitostní fondy přiřazují 
ke konkrétnímu investičnímu stylu 
na základě dvou proměnných: vnitřního 
výnosového procenta (internal rate of  
return, IRR) a úrovně koeficientu zadlužení. 
Málo rizikový klíčový segment patří mezi  
nejrozšířenější investiční styl. Tento 
segment tvoří 60 procent investičních 
produktů. Pouze 28 procent produktů 
spadá do specializovaného segmentu 
a 12 procent do příležitostného 

segmentu, přičemž oba tyto segmenty 

obvykle mívají vyšší koeficient zadlužení 

s vyššími riziky. Zatímco doba trvání fondu  

je u více než poloviny klíčových produktů  

neomezená, prakticky všechny 

příležitostné fondy mají vzhledem 

k četným developerských projektům a 

jejich struktuře, která se uzavírá až po 

získání kapitálu, omezenou životnost.

Investice do nemovitostí vyžadují 

hlubokou znalost místního trhu, 

a proto nepřekvapí, že většina těchto 

nekotovaných fondů se zaměřuje 

na jedinou zemi (přibližně 315 produktů, 

GAV 175 miliard eur). A z nich jde 

z hlediska hrubé hodnoty majetku 

u více než dvou třetin o investice 

do Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska. Přibližně 55 procent 

nekotovaných nemovitostních fondů je 

diverzifikováno podle sektorů. Pouze 

12 procent sektorově specializovaných 

fondů investuje výhradně do retailového 

segmentu a pouze 15 procent 

do segmentu administrativních budov.1

Dopad snížené úvěrové schopnosti bank na odvětví nekotovaných 
evropských nemovitostních fondů povede z hlediska získávání 
kapitálu, investičního stylu a zeměpisného zaměření ke  
střednědobým korekcím. V budoucnu se však toto odvětví bude  
i nadále dynamicky rozvíjet a následně se zvýší transparentnost 
trhu a jeho likvidita. 



GAV € mld

Rok

Počet fondů
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Částečná neefektivita trhu
Na rozdíl od kotovaných nemovitostních 
fondů, u nichž je možné na portálech 
příslušných služeb rychle a snadno získat 
přístup k nejdůležitějším ukazatelům 
a benchmarkům, vyhledávání informací 
o nekotovaných nemovitostních fondech 
může být složitější. Ke zvyšující se 
transparentnosti trhu a vymezení oborových 
směrnic již významně přispěla a nadále 
přispívá Evropská asociace investorů 
do nekotovaných nemovitostních fondů 
(European Association for Investors in  
Non-listed Real Estate Vehicles, INREV), 
která byla založena na konci roku 2002. 
Tato nezisková organizace se zaměřuje 
na institucionální investory a svým přibližně  
dvěma stům členů nabízí rozsáhlou  
produktovou databanku s odpovídajícími 
analýzami produktů a trhů. 

Zavádění standardů pro řízení, výkaznictví 
a kvalitu a spolehlivých benchmarků je 
v současné době teprve v rané fázi,  
a proto má velký význam aktivní řízení  
aktiv, s jehož pomocí je možné na základě 

hluboké znalosti odvětví výhodně využívat 
stávající neefektivity na trhu. Investoři 
bez odpovídající znalosti trhu a sítě místních 
specialistů na nemovitosti by se při 
výběru svých fondů měli spoléhat 
na služby nezávislého investičního poradce.

Při výběru správného fondu je vhodnou 
metodou přístup shora dolů/zdola 
nahoru. Při identifikaci cíle se z každého 
dílčího trhu a sektoru na základě příslušných 
makroekonomických a cyklických 
rámcových podmínek a s pomocí analýz 
místních trhů s nemovitostmi (shora 
dolů) odfiltrují nejslibnější investiční trhy.  
Poté se investiční nástroje, které obsahují 
investice do nemovitostí v rámci dříve  
vyhodnocených trhů a sektorů, podrobují 
ekonomické a právní prověrce – due 
diligence (zdola nahoru). Při tomto zkoumání  
se podrobně analyzuje portfolio nemovitostí  
z hlediska trhu, situace, nájemce a kvality 
budovy a fond se hodnotí z hlediska 
cenotvorby (slevy oproti přirážkám). Dále je 
také nutné posoudit kvalitu řízení fondu 
a fiskální a měnová rizika. Nákladová 

struktura fondu se obvykle skládá ze  
vstupního a výstupního poplatku 
a každoročního poplatku za řízení a výkon.

Nedostatek likvidity
Hlavní nevýhodou nekotovaných 
nemovitostních fondů je vážný nedostatek 
likvidity. Zatímco v roce 2006 pět největších  
kotovaných nemovitostních fondů ve  
Spojeném království s tržní kapitalizací 
ve výši přibližně 45 miliard eur zaznamenalo 
pohyb aktiv na úrovni 140 procent,  
pohyb u pěti největších nekotovaných 
nemovitostních fondů s tržní 
kapitalizací ve výši 12 miliard eur činil 
pouze sedm procent.2

Nedostatek likvidního sekundárního trhu 
vychází z výrazně nižší tržní kapitalizace 
jednotlivých fondů. Rozhodující roli také 
hrají původní investiční cíle u řady 
počátečních investorů, kteří vědomě 
přijímají nízkou likviditu fondů v zájmu 
jejich dlouhé životnosti. V současné 
době začínají tito investoři na svůj kapitál  
pohlížet jako na obchodovatelná strategická 
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Závěr
Popsané potenciální důsledky se z hlediska získávání kapitálu, investičního 
stylu a zeměpisného zaměření odrazí v střednědobých korekcích. Nicméně 
stále konkurenčněji orientované prostředí, doprovázené vlivem zájmových 
zastoupení, jako je například INREV, a širší přijetí výkonnostních benchmarků 
celkově zvýší transparentnost a likviditu v odvětví nekotovaných evropských 
nemovitostních fondů.

aktiva, neboť na základě předchozích  
silných kapitálových výsledků spekulativních 
fondů stále více dosahují svých limitů 
z hlediska koeficientu zadlužení a také se  
výrazně zvýšil počet produktů a rozmanitost 
nekotovaných nemovitostních fondů.

Zájem o lepší nahraditelnost (fungibilitu) 
uspokojují v současné době četné iniciativy  
na mimoburzovním trhu (over the counter  
market, OTC), jako jsou například 
poloautomatizované systémy obchodování. 
Navíc v situaci, kdy se hodnota 
nekotovaných nemovitostních fondů liší 
trh od trhu, lze kladný vliv na zvyšování 
likvidity očekávat také od trvalého šíření 
mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (International Financial 
Reporting Standards - IFRS).

Vliv snížené úvěrové 
schopnosti bank
Klíčovou hnací silou u nekotovaných 
evropských nemovitostních fondů byl 
dosud přístup k levným úvěrům, a proto 
bude snížená úvěrová schopnost bank 
pravděpodobně mít vliv na budoucí růst 
i složení tohoto trhu. Ačkoli na rozpoznání 
odstupňovaných dopadů je příliš brzy, 
tři potenciální důsledky můžeme 
identifikovat již nyní. 

Zaprvé, nejistota na finančních trzích bude 
mít pravděpodobně dopad na kapitálové 
alokace investorů do fondů. Zatímco 
manažeři fondů s menšími zkušenostmi 
a s kratší dobou působení v oboru budou  
při získávání kapitálu čelit větším 
problémům, aktiva by mohla ve vzrůstající 
míře plynout směrem k již zavedeným 
manažerům fondů, u nichž se očekává, 
že změn na trhu využijí. 

Zadruhé, úvěrová krize také pravděpodobně 
ovlivní preferovaný investiční styl. Řada  
investorů se v obdobích finanční nejistoty  
uchyluje k méně riskantním a stabilnějším 
investicím. V průběhu cyklického poklesu, 
kdy mají manažeři menší prostor pro 
aktivní řízení svých aktiv, by však klíčové 
fondy mohly vykázat horší výsledky. 
Ačkoliv právě v obdobích narušení trhu  
mohou být strategie s vyšším rizikem 
a příležitostné strategie nejvhodnější, 
příležitostné fondy by v období omezování 
dostupnosti úvěrů mohly v důsledku 
vysokých úrovní své spekulativnosti 

Marcin Paszkowski
Manager

Poradenské služby
Služby v oblasti nemovitostí

KPMG ve Švýcarsku

Stefan Pfister
Partner, vedoucí oddělení Služeb  
v oblasti nemovitostí

Poradenské služby
Služby v oblasti nemovitostí

KPMG ve Švýcarsku

utrpět. Vzhledem k tomu, že strategie 
specializovaných fondů těží z toho, že 
mají širší rozsah aktivního řízení fondů, 
ale zároveň jsou méně vystavené vlivu 
finančních rizik, nepřekvapí, že v roce 
2008 se preferovaným investičním 
stylem staly specializované fondy. 

Podle průzkumu investičních záměrů  
(Investment Intentions Survey) 
provedeného organizací INREV dává 
téměř 60 procent investorů přednost 
specializovaným fondům. Pouze pět  
procent má v úmyslu investovat do  
klíčových produktů a 35 procent do  
produktů příležitostných. 

Zatřetí, současná nejistota může vést 
ke zvýšení zájmu o větší kontrolu nad  

geografickým a odvětvovým rozložením, 
což bude mít nejspíše kladný vliv na růst 
fondů zaměřených na konkrétní zemi  
nebo odvětví. Cílené využívání takovýchto 
fondů umožní investorům vydělat na  
rozdílném dopadu snížené úvěrové  
schopnosti bank na trhy po celé Evropě. 
Navíc asijské a latinskoamerické trhy 
s nemovitostmi ponechala úvěrová krize  
v Americe a v Evropě prakticky nedotčené,  
a proto mohou tyto oblasti zažít zvyšující 
se zájem o investiční příležitosti.

___________________________________
1 Zdroj: INREV, IPD, říjen 2007
2 Zdroj: HSBC Pooled Property Funds Data Book
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Budoucnost golfu ve 
východní Evropě nabízí 
velké možnosti
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Golfová hřiště v České republice mají 
mnohem větší členskou základnu než 
hřiště v jiných zemích bývalého sovětského 
bloku. Zatímco nejvyšší průměrné příjmy 
vykázala česká a maďarská golfová hřiště a 
vyhlídky do budoucna v obou zemích jsou 
pozitivní, region jako celek ještě musí svůj 
potenciál využít.

V pořadí již druhý výroční golfový 
průzkum KPMG, který měří obchodní 

výkon golfových hřišť po celé Evropě, 
na Blízkém východě a v Africe, ukázal, že 
vlastníci a provozovatelé golfových hřišť 
v České republice a v Maďarsku patří 
k nejoptimističtějším v Evropě, pokud 
jde o jejich obchodní vyhlídky do budoucna, 
a to navzdory relativně nízké poptávce 
po golfu ve východní Evropě.1

Vlastníci a provozovatelé 
v České republice  
– převládá optimismus
Počet hřišť v České republice vzrostl za  
posledních pět let z 39 na 74 a počet 
registrovaných hráčů golfu překročil hranici 

35 000. Česká golfová hřiště zajišťují 

více než polovinu celkové nabídky a 60 

procent místní poptávky ve východní 

Evropě. Vlastníci a provozovatelé golfových  

hřišť v České republice jsou optimisté – 90 

procent účastníků průzkumu předvídá 

dobrou nebo dokonce vynikající obchodní  

výkonnost. Naopak v Polsku, kde 

v současné době existuje 25 hřišť, očekává 

asi 27 procent respondentů stagnující 

nebo negativní obchodní výsledky. Napříč 

regionem Evropy, Blízkého východu 

a Afriky zůstávají největším trhem Velká 

Británie a Irsko s 44,7 procenty všech 

golfových hřišť a 34,7 procenty hráčů. 

Podíl východní Evropy se rovná dvěma, 

respektive jednomu procentu.
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Nízká poptávka  
a členská základna
Golfová hřiště v regionu východní Evropy, 
tzn. v zemích, kde proběhl průzkum 
zahrnující Bulharsko, Chorvatsko, Českou  
republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko,  
Litvu, Polsko, Rumunsko, Slovensko 
a Slovinsko, čelí doposud relativně nízké  
poptávce. Navzdory tomu, že počet  
registrovaných hráčů golfu vzrostl v letech  
2006 – 2007 o 12,5 procenta, je průměrný 
počet kol odehraných na každém hřišti  
plus počet členů nízký. Členská základna 
na východoevropských golfových hřištích  
patří k nejnižším v rámci Evropy, Blízkého 
východu a Afriky. Výjimku ovšem tvoří 
členská základna českých golfových 
hřišť, jež se svými v průměru 478 členy 
na golfové hřiště významně převyšuje 
regionální průměr (365). Jedním z klíčových 
faktorů nízké poptávky ve východní 
Evropě jsou relativně vysoké ceny golfových 
produktů a služeb, které navzdory výrazně 
slabší kupní síle zákazníků odpovídají 
spíše hřištím v severní Evropě.

Počet kol za rok
Průměrný počet kol odehraných za rok 
na 18jamkovém hřišti v České republice  
se blíží číslu 15 655, zatímco 

východoevropský regionální průměr je  
9 677. To je málo ve srovnání s ostatními 
regiony, kde se výzkum uskutečnil: 
ve střední Evropě, kam byly pro účely  
průzkumu zahrnuty Rakousko, Německo 
a Švýcarsko, je počet odehraných kol  
19 964, ve Velké Británii a Irsku 30 549  
a na Blízkém východě 41 942. Navzdory  
tomu jsou členské poplatky ve východní 
Evropě stále velmi vysoké. Průměrné 
roční členský příspěvek dosahuje výše  
691 eur, což je více než průměr v severní 
Evropě (430 eur). K nejdražším v regionu 
patří maďarská a česká golfová hřiště.

Ziskovost a výnosy
Pokud jde o výnosy a ziskovost, dosahuje 
špičkového výkonu malý, ale rostoucí 
počet golfových hřišť na Blízkém východě,  
především v Dubaji. S průměrnými výnosy 
ve výši 5,3 mil eur a průměrnými ziskovými  
maržemi ve výši 32 procent, podporovanými 
navíc mezi zeměmi Evropy, Blízkého 
východu a Afriky nejvyššími ročními 
členskými poplatky (2 982 eur) 
a víkendovými greenfee za vstup na  
18jamková golfová hřiště (107 eur) je možné  
očekávat, že jen v samotných Spojených 
arabských emirátech se počet golfových 
hřišť (10) v příští dekádě ztrojnásobí. 

To se vyrovná průměrným výnosům ve výši  
403 000 eur, které vynesla golfová hřiště 
ve východní Evropě. Průměrné výnosy 
za 18jamková hřiště jsou 573 000 eur, 
zatímco 27jamkové komplexy dosahují 
v průměru 876 000 eur. Zisková golfová 
hřiště vykazovala ve východní Evropě 
průměrný zisk ve výši 60 až 70 000 
eur s marží přibližně 10 – 15 procent. 
Na druhé straně však 22,2 procent hřišť,  
která byla zahrnuta do průzkumu ve  
východní Evropě, vykázalo provozní ztrátu.

Ačkoliv míra účasti dosahuje ve  
východoevropských zemích jedné dvacetiny 
evropského průměru (0,354 procent 
v České republice, 0,012 procent 
v Maďarsku), nabídka i poptávka ve  
východní Evropě během posledních 
pěti let impozantně vzrostly přibližně 
o 15 – 20 procent ročně. 

___________________________________
1 Téměř 1 500 golfových hřišť z Evropy, Středního 

Východu a Afriky (z toho 40 z východní Evropy) 
poskytlo klíčová data pro Golf Benchmark 
Survey, který podporují přední podnikatelské 
subjekty z oblasti golfového průmyslu Nicklaus 
Design, Toro, GPS Industries (GPSI), Leisurecorp 
a Troon Golf.  Průzkum je určen vlastníkům a 
provozovatelům golfových hřišť, aby si mohli 
porovnat své podnikání s těmi nejlepšími i těmi 
průměrnými na svých lokálních trzích. Shrnutí, 
celková zpráva pro východní Evropu a sedm 
dalších regionálních zpráv je možné si stáhnout 
zdarma na: www.golfbenchmark.com
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Závěr
V současné době je ve východo-

evropském regionu celkem 141 

golfových hřišť a asi 52 000 

registrovaných hráčů a další 

dvě až tři desítky golfových hřišť 

se nacházejí na různém stupni 

plánování a vývoje. Tyto skutečnosti 

jsou zdrojem trvalého optimismu 

v potenciál tohoto regionu, neboť 

golfový sektor zde v posledních 

několika letech rostl rychleji 

než v ostatních evropských 

regionech. Tento trend bude 

v příštích letech s největší 

pravděpodobností pokračovat.

Tomáš Kulman
Business Development Manager

tomaskulman@kpmg.cz
+ 420 222 123 766 

Poradenské služby
Cestovní ruch a volnočasové aktivity

KPMG v České republice

Andrea Sartori 
Partner, vedoucí Poradenských služeb v oblasti 
golfu pro Evropu, Blízký východ a Afriku

Poradenské služby

Poradenské služby v oblasti golfu pro 
Evropu, Blízký východ a Afriku

KPMG v Maďarsku

„Vlastníci a provozovatelé 
golfových hřišť v České republice 
jsou optimisté – 90 procent 
účastníků průzkumu předvídá 
dobrou nebo dokonce vynikající 
obchodní výkonnost.“



Jaké nejdůležitější 
otázky řešíte 
u svých zakázek 
v oblasti nemovitostí?
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Při poskytování služeb klientům v oblasti 

nemovitostí je nejdůležitější, abychom 

správně porozuměli potřebám svých klientů. 

Existuje totiž jen málo oblastí podnikání, 

které kladou takové množství požadavků 

na naše služby. Klienti očekávají znalost 

problematiky, vysoké pracovní nasazení 

a hlavně okamžitou pomoc při řešení 

problému. Místo dlouhodobé přípravy 
a plánování zakázky musíme řešit požadavky 
klienta tak říkajíc za pochodu. Velkým přínosem 
je časté zapojení vlastníků – rozhodnutí se 
tak můžou přijímat bezodkladně. 

Jak na tato specifika reaguje KPMG 
Česká republika?
V nemovitostech podniká v určitém smyslu  
uzavřená komunita profesionálů. Proto je  
nezbytná nejen podrobná znalost technické 
stránky věci, ale i tržního prostředí. V roce 
2001 jsme se proto rozhodli v této oblasti 
podpořit rozvoj našich služeb a sestavili 
jsme tým odborníků specializovaných 
na nemovitosti. V současné době ho tvoří 
40 zaměstnanců. 

Jak získáváte nové klienty?
Spolupracujeme s převážnou částí společností, 
které podnikají v oblasti nemovitostí 
na českém trhu, a velice si vážíme, pokud 
můžeme navázat spolupráci s novým klientem.  
Neustále aktivně vyhledáváme nové 
příležitosti, účastníme se odborných 
konferencí, na kterých vystupují naši 

odborníci, nebo organizujeme vlastní semináře, 
na nichž se setkáváme se zástupci nových 
společností a navazujeme s nimi kontakty.
Při spolupráci s novým klientem začínáme 
tím, že nejprve poskytujeme dílčí a omezené 
služby a poté, co získáme klientovu důvěru 
a více se s ním poznáme, vyústí náš 
kontakt v hlubší spolupráci.

Co považujete za váš největší 
úspěch?
Naším největším úspěchem je právě vytvoření 
týmu odborníků se zaměřením na oblast 
nemovitostí, kteří aktivně spolupracují 
a přicházejí s novými podněty. Těší nás 
i okruh společností, které patří mezi naše  
klienty. Za doklad naší úspěšné práce považuji 
to, že jsme byli pověřeni, abychom po Kanadě 
a Číně připravili již desátou a jubilejní 
konferenci KPMG Global Real Estate and 
Construction Conference 2008, která se 
uskuteční v červnu tohoto roku v Praze.

Radek Zeman
Senior Manager

Audit

Audit účetních závěrek společností 
v sektoru nemovitostí sestavených 

dle IFRS přináší specifické problémy. 
Které oblasti jsou z vašeho pohledu 
auditora kritické?
Je to především identifikace rozdílů mezi 
českou účetní legislativou a IFRS. Pro 
společnosti ze sektoru  nemovitostí je klíčová 
oblast dlouhodobého majetku – budov 

a pozemků. Tento majetek může být dle 
IFRS v závislosti na záměrech společnosti 
a aktuálním stavu souvisejících projektů 
klasifikován různým způsobem – jako majetek  
ve vlastním užívání, jako investice do  
nemovitostí nebo jako zásoby, případně 
jako majetek držený k prodeji. Posouzení 
správnosti klasifikace majetku tak vyžaduje 
úzkou spolupráci účetních, auditora i vedení 
společnosti. Určení, o jaký druh majetku 
se podle IFRS jedná, má přitom zásadní 
dopad na jeho ocenění v účetní závěrce. 

Jaké existují další relevantní rozdíly  
mezi IFRS a českou účetní legislativou? 
Zde bych uvedl zejména odlišný způsob 
oceňování a vykazování úvěrů a půjček 
nebo rozdílný přístup k nákladům 
způsobilým ke kapitalizaci. Samostatnou 
kapitolou je definování funkční měny.

Jak přistupujete k problému stanovení 
reálné hodnoty nemovitostí?
Standardy IFRS v některých případech 
vyžadují, aby byl majetek vykázán ve své 
reálné hodnotě, případně aby jeho reálná 
hodnota byla uvedena v příloze účetní 

závěrky. Při stanovení reálné hodnoty 
nemovitostí společnosti často spoléhají 
na ocenění zpracovaná externími znalci. 
V rámci ověření účetní závěrky tak auditorovi 
přibývá povinnost zabývat se i tímto 
oceněním. Nejde jen o to, zda společnost 
ve svých účetních výkazech správně zachytila  
hodnotu nemovitosti stanovenou znalcem. 
Auditor musí posoudit i to, zda je metodika  
použitá znalcem vhodná pro účely finančního 
výkaznictví a zda jsou předpoklady a odhady, 
se kterými znalec pracoval, správné.

Martin Kocík
Manager

Audit
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Vmnoha jiných zemích Evropské unie  
existovala a nadále existuje konvergence  

mezi místními všeobecně přijatými účetními 
zásadami (GAAP) a Mezinárodními  
standardy účetního výkaznictví (IFRS). 
V České republice však v případě realitních 
společností zůstávají mezi místními předpisy 
a IFRS významné rozdíly. Mezi takové 
nejvýznamnější oblasti patří odhady 

nemovitostí, jež lze dle IFRS zaúčtovat, ale 
podle českých účetních zásad nikoli, a pak 
také skutečnost, že v českých účetních 
zásadách neexistují pojmy „finanční nájmy“ 
a „funkční měna“.

Má to nějaké praktické důsledky  
pro realitní společnosti?
Vzhledem k aktuálnímu posilování české 
koruny je v současnosti zejména poslední  
bod pro mnohé realitní společnosti 
významným obchodním problémem, jelikož  
většina z nich je financována půjčkami 
vedenými v eurech. Výsledné zisky z výměny 
jsou zdanitelné a to může způsobit 
znevýhodnění v oblasti peněžních toků,  
zvláště na počátku projektu, kdy společnosti 
nemají žádný příjem. V důsledku toho používá  
mnoho realitních společností zajišťovací 
účetnictví, aby snížily dopad zisků z výměny. 
Je potěšující, že tento přístup k reálnému 
obchodnímu problému vyvinuli odborníci 
skupiny KPMG Real Estate.

Co tato odchylka účetních  
zásad znamená? 
Mnoho českých realitních společností 
je nuceno vypracovávat dva soubory 

účetních závěrek - jeden podle českých 
účetních zásad, aby byly splněny místní 
zákonné a fiskální požadavky, a jeden podle  
IFRS pro předložení akcionářům, finančníkům 
a jiným zainteresovaným stranám.

Existují nějaké významné rozdíly 
mezi auditem české realitní 
společnosti a realitní společnosti 
kdekoli jinde na světě? 
Nemyslím si. Hlavní oblasti zaměření 
auditu jsou stejné – ocenění, struktury 
financování a zaúčtování nemovitostí. Pokud 
bych musel vybrat specifické rozdíly, řekl 
bych, že v České republice je zaúčtování 
transakcí obvykle založeno výhradně 
na právní formě, zatímco podle IFRS je 
více zvažována podstata nežli forma.

Jednou stránkou realitních společností, 
se kterou se ve Spojeném království 
nesetkáte, jsou také spory o vlastnictví 
pozemků. Když jsem do České republiky 
přijel poprvé, byl jsem překvapen počtem 
společností, které se takovými spory zabývaly, 
avšak vzhledem k nedávné historii země 
to možná není až tak překvapující.

Eric Stelfox
Partner

Audit

Vsouvislosti s auditem společností v oblasti 

nemovitostí bych chtěl vyzdvihnout 

klíčový význam závěrek sestavených podle  

IFRS, neboť v praxi zveřejňuje své výsledky 

podle IFRS většina našich klientů. Statutární 

závěrka má pak význam především 

v souvislosti se stanovením daňové povinnosti.

Bavíme-li se o IFRS závěrce, zpravidla 
se jedná o konsolidovanou závěrku… 
Ano, vzhledem ke skutečnosti, že bankovní  
ústavy obvykle vyžadují, aby byly nemovitosti, 
které financují, odděleny od ostatních aktivit 
společnosti, konsolidované účetní závěrky 
se sestavují za poměrně rozsáhlé skupiny  
společností. Počet společností, které vcházejí  
do konsolidace, se v praxi různí a může se  
pohybovat v řádu desítek nebo i stovek. 
U nemovitostních společností představují 
konsolidace a audit účetních závěrek 
sestavených podle IFRS náročné a zodpovědné 
činnosti. Pro podnikání v tomto sektoru jsou  
totiž charakteristické časté právní a daňové 
restrukturalizace a nákupy a prodeje podniků, 
které sestavování účetních závěrek a jejich 
audit zásadním způsobem ovlivňují. 

Standard IAS 40 umožňuje 
společnostem, aby ve své IFRS 
účetní závěrce ocenily své nemovitosti 
podle tržní hodnoty. Jaká je Vaše 
zkušenost s tímto standardem?
Převážná většina našich klientů této možnosti 
využívá. Stanovení tržní hodnoty a její audit  
patří při sestavení účetní závěrky a jejím 

auditu mezi nejnáročnější oblasti. 
Aplikace IAS 40 je významná zejména 
tehdy, kdy klient začíná sestavovat IFRS 
a stanovuje, na které jeho projekty se 
ocenění tržní cenou vztahuje. Podobně 
bývá v praxi obtížné i nastavení pravidel 
pro stanovení tržní hodnoty.

Existuje ještě jiná komplikovaná 
oblast IFRS, na kterou je třeba 
upozornit? 
Musíme si uvědomit, že společnosti 
podnikající v oblasti nemovitostí musejí, 
podobně jako i ostatní společnosti, 
aplikovat všechny standardy IFRS. Mezi 
nejkomplikovanější oblasti v praxi patří 
vykazovaní segmentů, instrumentů 
vlastního kapitálu a finančních instrumentů 
nebo otázka transakcí mezi spřízněnými 
osobami či problematika leasingu.

Karel Růžička
Partner

Audit
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Účetnictví realitních společností 

představuje vzhledem k širokému 

okruhu účetních otázek, které mohou 

vzniknout, vždy výzvu. Každá společnost 

vlastnící nemovitosti má svůj vlastní charakter,  

který ji činí unikátní. Ale i s těmi nejsložitějšími 

problémy se dokážeme díky našim týmům 

složeným napříč odděleními auditu, daňového 
poradenství a poradenských služeb vypořádat.

V čem spočívá vaše činnost například 
pro zahraniční investory?
Primárně jim pomáháme překonat rozdíly 
mezi účetnictvím podle IFRS a českých 
GAAP. Běžně jde o práci v oblasti oceňování 
a technického zhodnocení. Zabýváme se 
také rozdíly v nakládání s renovacemi/
opravami, kde mají české GAAP tendenci 
směřovat do nákladových položek, zatímco 
IFRS umožňují kapitalizaci.

Jak můžete pomoci investorovi, který 
právě získal realitní společnost…
Takoví investoři si nás často najímají k tomu,  
abychom zrekonstruovali účty subjektů 
založených za účelem realizace konkrétního 
projektu (SPV, special purpose vehicles), 
které získali, a to hlavně v případě, že bývalí 
vlastníci zanedbávali zákonné účetnictví. 
Bohužel se s touto situací setkáváme příliš  
často. Nesprávné účetnictví totiž snižuje 
kvalitu informací pro vedení, které směřují 
do mateřské společnosti, komplikuje 
obchodní transakce a proces řádné péče  

a vystavuje společnost různé míře rizika.  
V takových situacích je naším úkolem uvést 
účetnictví do řádného stavu a zajistit 
investorovi/vlastníkovi tok přesných a úplných 
informací pro vedení.

Zabýváte se i outsourcingem celého 
účetnictví?
Ano, tuto službu poskytujeme především 
developerům. Outsourcing účetnictví 
jim pak umožňuje soustředit se na jejich 
hlavní činnost. Zároveň jim dává jistotu, že  
je jejich účetnictví řádně uzavřeno a účetní 
informace jsou řádně vykazovány jak pro 
účely vedení, tak pro statutární účely. 
Externí vedení účetnictví developerům 
umožňuje pružnost jak v otázce získávání 
pracovníků, tak i řízení financí.

Michael Cianci
Senior Manager

Poradenské služby

Vedení účetnictví a mzdové agendy

Na co by si měl dát investor 
do nemovitostí pozor 

z daňového hlediska?
Z mnoha důvodů dává český trh 
s nemovitostmi přednost nepřímým prodejům 
nemovitostí, tedy prodejům podílů 
ve společnostech, které nemovitosti vlastní.  
Vzhledem k tomu, že investice do nemovitostí 
jsou obvykle ve velké míře financovány 
dluhem (externím i interním), je pro investora 

důležité pečlivé strukturování akvizic, aby  
bylo dosaženo daňové uznatelnosti úroků  
z akvizičního dluhu. Díky novým pravidlům  
nízké kapitalizace, která vstoupila v účinnost  
na počátku roku 2008, nabyla tato problematika  
ještě více na významu. Přestože v České 
republice není možné skupinové zdanění  
(daňová konsolidace), existuje nicméně 
několik způsobů, jak dosáhnout odčitatelnosti 
těchto úrokových nákladů od příjmů 
z nemovitostí.

Jaké mohou nastat problémy 
v případě dlouhodobého majetku?
Pro daňové účely je u dlouhodobého 
majetku důležité správně vykázat jeho 
pořizovací hodnotu a správně stanovit 
okamžik uvedení majetku do užívání. 
V případě nemovitostí to je jeden 
z nejdůležitějších aspektů. Zažili jsme 
dokonce případy, kdy se nesprávné 
uplatnění daňových odpisů téměř stalo 
příčinou zrušení transakce. V oblasti 
developerského podnikání často řešíme 
účetní a daňové důsledky, které vyplývají 
z toho, že jednotlivé projektové společnosti 
sdílejí náklady na infrastrukturu. Tyto tzv.  
vyvolané investice se navíc často převádějí 

se ztrátou, což má dopady nejen v oblasti 
daně z příjmu právnických osob, ale také 
v oblasti DPH.

Jaké další otázky řešíte u zakázek 
v oblasti nemovitostí?
Často se setkáváme s regulatorními otázkami 
týkajícími se kolektivního investování, 
neboť největšími hráči na trhu jsou české 
nebo zahraniční investiční fondy. Tato  
skutečnost se dále odráží v daňových 
důsledcích a zvláštnostech díky mezinárodním 
prvkům a specifickému režimu zdanění 
příjmů investičních fondů.Jana Svobodová
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Daňové poradenství



KPMG celosvětově

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby 

v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech 

pracuje více než 123,000 pracovníků ve 145 zemích. Nezávislé členské 

společnosti KPMG jsou přidružené ke KPMG International, které 

neposkytuje žádné služby klientům.

KPMG v České republice

KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla 

v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 750 zaměstnanců  

a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou  

a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu,  

daní a poradenství.



Praha
KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 123 111
       +420 234 112 111
Fax: +420 222 123 100
       +420 234 112 100

Brno
KPMG Česká republika, s.r.o.
Veveří 3163/111
616 00 Brno
Tel.: +420 541 421 311
Fax: +420 541 421 310

České Budějovice
KPMG Česká republika, s.r.o.
Fráni Šrámka 2609
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 385 347 175
Fax: +420 385 349 995

Jablonec nad Nisou
KPMG Česká republika, s.r.o.
Riegrova 14
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 350 644 – 6
Fax: +420 483 350 647

Ostrava
KPMG Česká republika, s.r.o.
28. října 3117/61
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: +420 596 158 200
Fax: +420 596 158 201

Budete-li mít zájem dozvědět se více informací o jednotlivých 
službách, obraťte se prosím na uvedené odborníky nebo na naši 
webovou stránku: www.kpmg.cz.



kpmg.cz

© 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., 
a Czech limited liability company and  
a member firm of the KPMG network 
of independent member firms affiliated 
with KPMG International, a Swiss 
cooperative. All rights reserved. 

Design a produkce 
KPMG Česká republika, s.r.o.

Vytištěno v České republice

Horizonty květen 2008

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace 
konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace 
přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému 
jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní 
situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna 
žádná opatření.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International, a Swiss cooperative.


