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Uplynulých několik let se neslo ve znamení velkého optimismu. Byli jsme svědky 
růstu fúzí a akvizic a vzestupu skupin private equity jako klíčových strategických 
investorů. To se nyní změnilo. Rozdíl, který můžeme v současném ekonomickém 
propadu pozorovat, je především v rychlosti, s jakou se krize šíří od sekundárního 
trhu s hypotékami přes maloobchod a nyní i do výrobního sektoru. Opravdu to 
vypadá, že žádná součást globální ekonomiky krizi neunikne. 

V horších časech jsou lidé nevyhnutelně 
znepokojeni a ve stresu. Mají podnik 
prodat, nebo naopak koupit jiný, aby je 
zainteresované osoby pochválily, a oni si 
tak potvrdili své správné strategické 
směřování? Pokud jsou úvěrové trhy pro 
obchodování do určité míry uzavřené, 
nejvýznamnější otázkou se stává 
půjčování peněz. Buď lidé mají dluhů 
příliš mnoho a nejsou si přiliš jistí, jak 
zvládnout své vztahy s bankami, nebo 
nemají dostatek potřebného dluhového 
financování pro to, aby mohli uskutečnit 
akvizici. Ať se na problém díváte z jedné 
či druhé strany, dluh je významné 
a aktuální téma. 

Dluh byl běžnou komoditou. Získat 
úvěry bylo tak snadné, že si je lidé 
prostě brali dál a dál, až to zašlo příliš 
daleko. Před rokem nebo dvěma byl 
úvěr technickou záležitostí, o jehož 
vyřízení se postarali finanční ředitel 
a pokladní. Nyní se dluh stal 
jednoznačně prvním bodem v agendě 
každého představenstva. 

Banky hledají všude, kde mohou, jak 
snížit svoji angažovanost, aby se 

pokusily získat své peníze zpět. Proto 
svým úvěrovým smlouvám věnujte 
patřičnou pozornost a nejdříve se velmi 
dobře ujistěte, jaká je vaše pozice. 
Potřebujete-li hotovost, hledejte 
ve svých interních zdrojích. Možná 
uzavřete obchod s jinými firmami, které 
mají podobné potřeby jako vy. Nemusí 
se jednat přímo o úplnou fúzi nebo 
vytvoření společného podniku, ale 
například o určitý mechanismus určený 
ke sdílení nákladů. Je třeba k této 
problematice přistupovat tvořivěji. 

Je tu ale jeden velice důležitý moment  
– až recese odezní. Mnozí lidé zapomínají 
myslet na to, co bude, až se z recese 
dostaneme. V tomto směru jsem velký 
optimista. V současné chvíli jsme v tom 
nejhorším, ale musíme mít i plán, co dělat, 
až tato situace skončí. Dokonce i v této 
době se uzavírají transkace a nehraje při 
nich roli jen odvaha, ale i přemýšlivost. 
Probíhají tedy významné obchody, i když 
jsou většinou jiného druhu. Převažovat 
budou menší obchody, prodeje podniků 
a aktiv v tísni. Velmi oblíbeným cílem 
konsolidace se mohou stát firmy 
v určitých postižených odvětvích. 

V aktuálním čísle našeho pravidelného 
čtvrtletníku Horizonty určeného pro top 
management jsme se v této pro trhy 
turbulentní době zaměřili na fúze, 
akvizice a restrukturalizace. V sekci 
o daňovém poradenství si nezapomeňte 
přečíst naše články o daňových 
aspektech restrukturalizace a o změnách 
týkajících se DPH. Téma fúzí, akvizic 
a restrukturalizací jsem také doplnili 
o článek o fotovoltaice jako vynikající 
investiční a podnikatelské příležitosti. 

Doufám, že Vám toto číslo časopisu 
Horizonty nabídne inspirující čtení. 
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„Získat úvěry bylo 
tak snadné, že si je 
lidé prostě brali dál 

a dál, až to zašlo 
příliš daleko“.
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Zmrazení úvěrů, které v uplynulém roce 
zachvátilo celý svět, nyní slábne. V tuto 
chvíli ale čelíme něčemu, čemu je mnohem 
těžší uniknout – krizi důvěry. Při jejím 
obnovování musí svou roli sehrát vlády, média 
i zaměstnavatelé. Než se to podaří, je třeba 
udělat obrovské množství práce a napravit 
výstřelky, ke kterým došlo v uplynulých pěti 
letech – a to možná potrvá další dva roky.
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Krize
a restrukturalizace

firem

Dva roky na všechny restrukturalizace, 

ke kterým mělo dojít již mezi lety 

2003 a 2008. Potřebujeme, aby se 

vrátila důvěra zákazníků, a také stabilní 

podnikovou základnu. Nic z toho 

se nestane přes noc. Všechny tyto 

kroky by měly směřovat k zajištění 

pracovních míst. Firmy by nikdy neměly 

podceňovat efekt, který může mít 

nadbytečnost, respektive strach z ní, 

na důvěru spotřebitelů. Bohužel firmy 

snižují počty zaměstnanců, kde se dá, 

a proto bude obtížné důvěru obnovit. 

Proč tedy tolik firem bojuje, aby 

se s krizí vyrovnaly? Odpověď je 

jednoduchá. Bojovat musí nyní, 
protože restrukturalizací měly projít 
již před několika lety. V období 
od 2003 do 2008 se refinancovalo až 
příliš mnoho firem, které se dostaly 
do problémů. Ve skutečnosti tyto 
firmy potřebovaly mnohem silnější 
lék. Důvod? Peníze pro refinancování 
byly k dispozici. Firmy, které se měly 
přebudovat, nebo dokonce zavřít, 
nakonec získaly další hotovost. Nyní 
stojíme tváří v tvář důsledkům těchto 
rozhodnutí. Na restrukturalizaci či 
záchranu je příliš pozdě, firmy krachují 
a počty nezaměstnaných dále rostou. 
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obnovení důvěry
Neexistuje žádný kouzelnický trik, s jehož 
pomocí by bylo možné důvěru lidí 
obnovit. K tomu bude třeba déle trvající, 
nejspíš několikaleté období stability; 
dobu, po kterou v podnikatelském světě 
nenastanou další katastrofická překvapení; 
období, ve kterém si lidé budou opět jisti 
svým zaměstnáním. Zkrátka dva roky 
naprosté nudy. Až po jejím uplynutí snad 
budeme moci pozorovat, že zákazníci opět 
plní své nákupní koše až po okraj, což 
bude symbolizovat návrat jejich důvěry. 
Nedostatek důvěry dopadá i na dobře 
řízené podniky, které svou strategii 
i modely chování odpovídajícím způsobem 
přizpůsobily, a, což je velmi důležité, mají 
stále k dispozici hotovost. Ani ty nejlépe 
řízené podniky samy o sobě důvěru 
ovlivnit nemohou, stejně tak nemohou 
stimulovat poptávku, a proto i ony trpí. 
Do té doby, než se důvěra navrátí, bude 
řada firem potřebovat restrukturalizaci. 

potřeba 
restrukturalizace
Firmy, které potřebují restrukturalizaci, 

obvykle vykazují některé typické 

charakteristiky – zhoršují se u nich 

hotovostní toky, jsou ve ztrátě, mají 

významné závazky nebo vykazují 

horší výkonnost v porovnání se 

srovnatelnými podniky. 

Restrukturalizace se dotýká 

dvou širokých oblastí – finanční 

restrukturalizace (včetně restrukturalizace 

dluhu, refinancování, prodeje aktiv, atd.) 

a provozní restrukturalizace (včetně 

strategické rekonfigurace, optimalizace 

nákladů, využití kapacit, atd.).
 

prvotní hodnocení
V první řadě je třeba provést prvotní 
(rychlé) posouzení podniku a analyzovat 
hotovostní pozice firmy, historické 
a plánované finanční výsledky, pozici 
na trhu a klíčové provozní problémy 
a otázky řízení. Tyto úkoly často dostává 
na starost nezávislý poradce, tedy třetí 
strana. Prvotní hodnocení umožňuje 
odhalit nejzávažnější problémy, iniciovat 

stabilizační činnosti a naplánovat další 
analýzu a restrukturalizaci. 

strategické, finanční 
a provozní hodnocení
Po úvodním vyhodnocení situace 
vedení a/nebo vlastníci firmy obvykle 
provádějí strategické, finanční a provozní 
hodnocení. Je to první krok při 
určování další strategie podniku, který 
nedosahuje plánovaných výsledků. 
V závislosti na charakteru úkolu může 
být nutné, aby se samostatně posoudila 
řada problematických dceřiných 
společností. Hodnocení se obvykle 
zaměřuje na následující oblasti: 

• externí prostředí pro podnikání,
• interní strategické a provozní otázky,
• hodnocení managementu,
• hodnocení minulých finančních 

výsledků a
• kritickou analýzu budoucích rozpočtů/

finančních prognóz. 

Při tomto hodnocení se klade důraz 
na zjištění základních důvodů, které 
způsobují, že podnik nepodává 
plánované výkony. V hodnocení se také 
upozorňuje na klíčové oblasti, které bude 
třeba zohlednit v plánu restrukturalizace. 

stabilizace  
a krizové řízení
Pokud se podnik nachází v obzvlášť 

obtížné situaci, bude pravděpodobně 

nutné provést prvotní stabilizaci a zavést 

krizový management, aby se podnik 

ustálil a získal se čas na přípravu plánu 

zásadní restrukturalizace. Může sem 

patřit i nastavení řádných kontrolních 

mechanismů, řízení hotovosti 

a provozního kapitálu, snižování nákladů, 

odprodej aktiv a řízení úvěrů, atd. 

Z krátkodobého pohledu jsou důležitá tři 

„C“ podle anglických výrazů credibility 

(důvěryhodnost), cash (hotovost) 

a communication (komunikace). 

Důvěryhodnost znamená, že podnik 

má důvěryhodné plány a předpovědi 

do budoucna. Není možné situaci 
podcenit a neuvědomit si, kam až 
věci v době, jako je tato, mohou zajít. 
Jakékoliv plánování do budoucna tedy 
musí být důvěryhodné.

Všichni víme, že „cash is king“ – a nyní 
více než jindy platí, že hotovost 
skutečně vládne. Insolventní firmu 
můžete ve skutečnosti provozovat 
po celé roky. Insolvence vás nemusí 
z podnikání vyřadit, nedostatek 
hotovosti ale ano. 
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„Neexistuje žádný kouzelnický trik, s jehož pomocí by bylo možné 
důvěru lidí obnovit. K tomu bude třeba déle trvající, nejspíš 
několikaleté období stability; dobu, po kterou v podnikatelském světě 
nenastanou další katastrofická překvapení; období, ve kterém si lidé 
budou opět jisti svým zaměstnáním. Zkrátka dva roky naprosté nudy“.
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V období krize se hotovost řídí tak, že 
se prostřednictvím efektivních systémů 
a procesů pro řízení hotovosti a nástrojů 
pro přesné předpovídání hotovosti 
optimalizuje likvidita, aby bylo možné 
určit příležitosti kde uspořit nebo 
generovat hotovost. Tento přístup může 
výrazně snížit potřebu mimořádného 
financování podniku. 

A nakonec komunikace. Je důležitá pro 
to, abyste do budoucna ušetřili všechny 
vaše zainteresované osoby, věřitele, 
zaměstnance či odbory nepříjemných 
překvapení. Mějte informace pod 
kontrolou, zajistěte jejich důvěryhodnost 
a správně je komunikujte. 

nezávislé hodnocení ze 
strany věřitele 
Dostane-li se podnik do nepříznivé 
situace, věřitelé, zejména komerční 
banky, často požadují, aby poradce – třetí 
strana provedl nezávislé hodnocení, které 
věřiteli umožní stanovit nejlepší možnou 
strategii, aby získal zpět své prostředky. 
Zároveň nabídne nezaujatý pohled 
a doporučení. Nezávislá hodnocení 

podniku přinesou věřiteli největší 
hodnotu v případě, že existují významné 
problémové úvěry, ať již syndikované 
nebo poskytnuté individuálně.

Může také nastat případ, že věřitel má 
s dlužníkem vztah založený na principu 
tržního odstupu a nemá přímý vliv 
na řízení dlužníka nebo nedostává 
úplné informace o jeho záležitostech. 
Mohou také existovat důvody, proč 
věřit, že banka nemusí být dostatečně 
zajištěna či nemusí být schopna 
efektivně realizovat své zabezpečení. 
Dlužník také může být ochoten v určité 
míře spolupracovat a najít vzájemně 
přijatelné řešení. 

Hodnocení je založeno na dokonalém 
pochopení podnikání dlužníka a běžně 
se skládá ze stejných částí jako 
výše uvedené strategické, finanční 
a provozní hodnocení. Dívá se na ně 
ovšem z jiného pohledu. Patří sem:
• rychlé hodnocení, které rozhodne, 

zda existuje momentální hotovostní 
krize a zda je možné přistoupit 
k refinancování/restrukturalizaci,

„Komunikace je 
důležitá pro to, 
abyste do budoucna 
ušetřili všechny 
vaše zainteresované 
osoby, věřitele, 
zaměstnance 
či odbory 
nepříjemných 
překvapení. Mějte 
informace pod 
kontrolou, zajistěte 
jejich důvěryhodnost 
a správně je 
komunikujte“.
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• externí analýza směřující 
k pochopení trhu a jiných externích 
faktorů, které ovlivňují podnikání,

• finanční oceňování,
• strategické a provozní hodnocení,
• hodnocení managementu,
• analýza předpovědi umožňující 

pochopit úroveň volných 
hotovostních toků, které je firma 
schopna vytvářet, aby mohla 
obsluhovat dluh a potřebné 
dodatečné financování,

• hodnocení zajištění, které určí pozici 
věřitele v případě konkurzního řízení 
nebo vynucení zajištění, stejně jako 
i rozsah dodatečného zajištění, které 
může banka získat. 

Pak je třeba projednat současnou 
situaci a vyhlídky dlužníka, a což je také 
důležité, stanovit alternativy a doporučit 
nejlepší postup. Na tomto základě se 
pak věřitel může s dlužníkem dohodnout 
na schématu restrukturalizace (pokud 
se zvolí tato cesta) a na krocích, které 
dlužník musí podniknout, aby zajistil 
životaschopnost svého podniku (a jeho 
restrukturalizaci). Věřitel získá jasnější 

přehled o dostupných možnostech 
a nakonec získává šanci zvýšit 
návratnost problematického úvěru 
a případně i možnost ponechat si 
zákazníka pro budoucnost. 

plán restrukturalizace 
a implementace
Po vytvoření výše popsané analýzy 
bude třeba připravit robustní plán 
provozní a finanční restrukturalizace, 
ve kterém budou stanoveny klíčové 
odpovědnosti a konečné termíny. 
Plán musí vést k robustním finančním 
projekcím, v ideálním případě 
s rozvinutými klíčovými ukazateli 
výkonnosti (KPI), tzv. „kontrolkami 
včasného varování“ pro účely 
monitoringu a příležitostmi, které 
analýza označila jako tzv. quick wins. 

Když se vytváří a realizuje tento plán, je 
obvykle potřeba podrobně vyjednávat 
s různými zainteresovanými osobami, 
což může být často velmi obtížné. Bude 
nutné všem zúčastněným poskytovat 
smysluplné informace, analyzovat 
relativní sílu jejich pozice, zvládnout 

očekávání, vyhnout se nepříjemným 
překvapením a dohodnout se 
na vzájemně přijatelném přístupu. 

Věci se však obvykle nedějí podle 
původního plánu. Možná bude nutné 
připravit plán pro mimořádné případy 
v situaci, kdy se v očekávaném 
časovém režimu nedosáhnou 
klíčové milníky v časovém plánu 
restrukturalizace. Zabrání se tak 
tomu, aby selhání v jedné konkrétní 
oblasti vedlo ke zhroucení celého 
restrukturalizačnímu plánu. 

Klíčovým předpokladem je detailně 
řídit projekt – stanovit zásadní milníky 
v zadaném časovém rámci, definovat 
odpovědnosti základního projektového 
týmu, sledovat výkonnost oproti 
odsouhlasenému akčnímu plánu, 
řídit komunikaci a včas přijímat nutná 
nápravná opatření. 

Jonathan Mortimer
Partner

+420 222 123 118
jmortimer@kpmg.cz

Finanční poradenství

Závěr
Přestože ta nejhorší část úvěrové krize je možná již za námi, dopady 
na „skutečnou ekonomiku“ spojené s recesí s námi ještě po nějaký čas 
zůstanou. Proto se také bude zvyšovat počet firem v obtížné situaci, které 
bude třeba restrukturalizovat. Firmy, kterým se v této situaci bude dařit 
nejlépe, obvykle vykazují následující charakteristiky.

1. Jednají rychle. Čím déle firma, která se ocitne v problémech, vyčkává, tím méně 
atraktivních možností jí zbývá.

2. Mají podrobný a obsáhlý plán restrukturalizace.
3. Mají připravené krizové plány pro případ, že se reálná situace nebude vyvíjet 

podle očekávání.
4. Jednají rozhodně. Výborný plán na restrukturalizaci je k ničemu, pokud se 

nezrealizuje. Implementace je většinou velice obtížná a často vyžaduje bolestivá 
rozhodnutí – to by firmy neměly podceňovat. 

5. Konstruktivně jednají se zainteresovanými osobami. Akcionáři, věřitelé, vedení 
a zaměstnanci mají obvykle při restrukturalizaci odlišné cíle a priority. Proto je 
důležité, aby mezi nimi existovalo prostředí pro aktivní a konstruktivní dialog. Pokud 
se tak nestane, může se schopnost rychle a rozhodně jednat vytratit. 

6. Věnují čas a zdroje na zajištění vysoce kvalitního projektového řízení.

Některým firmám se tak možná podaří, aby „vstaly z popela“ a vyšly z recese 
štíhlejší, zkušenější a v lepší kondici než jejich konkurenti. Až se důvěra 
v hospodářství vrátí, budou se moci chopit příležitostí. 



Fúze a akvizice  
nastane ke konci roku oživení?

téma tohoto vydání – Finanční poradenství téma tohoto vydání – Finanční poradenství

1312 Horizonty červenec 2009 červenec 2009 Horizonty

Během uplynulých čtyř roků trhy 

rostly a firmy se prodávaly s poměrně 

velkou marží. Uchazeči o koupi byli 

kvalitní a jednalo se ve značné míře 

o společnosti private equity. A nyní? 

Jejich aktivita je téměř nulová a mají 

problém získat úvěry. Firmy, které dříve 

nakupovaly, mají problémy se svou 

vlastní finanční stabilitou. Trh v oblasti 

fúzí a akvizic stagnuje. 

Studie KPMG Corporate Finance 

Global M&A Predictor z ledna 2009 

předpovídá na letošní rok významný 

pokles v hodnotové atraktivitě podniků. 

Například v druhé polovině roku 2008 

byl zaznamenán významný pokles 

v celosvětovém ukazateli PE (Price to 

Earnings) z 15násobku na 12násobek 

a pro rok 2009 se odhaduje, že se 

zadlužení měřené poměrem dluhu vůči 

EBITDA zvýší z 0,93 na 1,06násobek. 

Klesá atraktivita firem, což negativně 

ovlivňuje motivaci prodávat, a současně 

se snižují finanční kapacita transakce 

realizovat a také zájem transakce uzavírat. 
Tyto vlivy se vzájemně podmiňují.

Rok 2009 tedy bude z hlediska fúzí 
a akvizic špatný a lze očekávat, že 
celosvětový objem transakcí bude klesat 
nejméně do třetího čtvrtletí. Kvůli nižší 
likviditě na trhu a omezené dostupnosti 
dluhu se sníží motivace a finanční 
kapacity pro realizaci transakcí. 

na konci roku obrat?
Mírný obrat může nastat až ke konci 
roku. Významnými aktéry na trhu se 
stanou ti, kteří budou schopni realizovat 
peněžní transakce, například firmy, které 
si vytvořily peněžní rezervy, některé 
suverénní fondy či soukromé rodinné 
firmy. Ke konci roku bychom proto mohli 
zaznamenat určité signály pomalého, 
ale jistého oživení v oblasti fúzí a akvizic. 
Spolehlivým ukazatelem tohoto obratu 
bude, až se dostanou na trh kvalitní 
aktiva, která se budou prodávat 
za přiměřené, a ne výprodejové 

ceny, a zlepší se likvidita a hodnotová 
atraktivita v některých sektorech. 

regionální  
a sektorový výhled
Jako první se pravděpodobně zvedne 
technologický sektor, kde ceny silně 
poklesly. Tento sektor navíc tradičně 
disponuje dostatečnou likviditou a kapitálem, 
což jsou klíčové faktory pro start jakýchkoli 
akvizic a fúzí. Relativně brzy můžeme 
očekávat i zotavení na trhu s nemovitostmi. 
Nemovitostní sektor utrpěl především 
kvůli strukturálnímu přehodnocení, 
a proto můžeme čekat krizový výprodej. 
Následovat bude trh se spotřebním zbožím. 
Průmyslový sektor se naproti tomu bude 
uzdravovat pomalu, neboť je stále velmi 
zadlužený. Pokud se na fúze a akvizice 
podíváme podle regionálního hlediska, 
nejdříve se pravděpodobně zotaví trh 
ve Spojených státech, následovat budou 
Evropa a Asie. V USA totiž ceny klesly 
nejvíce a společnosti mají relativně stále 
lepší výchozí pozici než firmy v Evropě.

Fúze a akvizice jsou jedním z významných indikátorů ekonomické 
aktivity, a proto je velmi zajímavé sledovat, jak se vyvíjejí v závislosti 
na změnách hlavních makroekonomických veličin. Posledních několik 
let bylo ve znamení velkého optimismu. Objem fúzí a akvizic se stále 
zvyšoval. Byli jsme svědky vzestupu private equity společností jako 
hlavních strategických investorů. To se nyní změnilo. 
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„Firmy se v současné 
ekonomické 
situaci mohou 
dostávat do tzv. 
zvláštních situací. 
Příčin může být 
několik – nadměrné 
zadlužení, ztráta 
velkého zákazníka, 
nákladný soudní 
spor, významný 
nárůst materiálových 
nákladů nebo 
zastaralý obchodní 
model“.

1514 Horizonty červenec 2009 červenec 2009 Horizonty

Fúze a akvizice  
v české republice
Česká republika je otevřenou ekonomikou 
a závisí na exportu. Očekáváme proto 
nárůst aktivit v oblastí fúzí a akvizic 
v podobné míře jako v Evropě. Pokud se 
navíc například uskuteční jedna z větších 
transakcí, jako například plánovaná 
privatizace ČSA, bude to mít dodatečný 
vliv na celkové statistiky. Privatizace 
Letiště Praha již v tuto chvíli není v roce 
2009 reálná. 

V České republice i v celém regionu 
střední a východní Evropy jsme v nedávné 
době byli svědky toho, jak řada transakcí 
skončila nezdarem těsně před realizací. 
Důvodů bylo několik. Úvěrové financování 
bylo v posledních několika měsících 
mimořádně problematické a tato situace 
bude pravděpodobně pokračovat. Pokud 
jsou banky vůbec ochotny v daném 
segmentu finanční prostředky poskytnout, 
děje se tak pouze za značně zvýšené 
úrokové marže (o několik stovek bazických 
bodů) a při velmi nízkém poměru cizích 

finančních prostředků vůči vlastním 

zdrojům. Je proto velmi obtížné získat 

od bank finanční prostředky na akvizice. 

Potenciální kupci navíc čekají, až ceny 

ještě více klesnou.

Může se to zdát paradoxní, ale 

nedostatečná dostupnost úvěrů 

pravděpodobně povede ke vzniku 

nových transakcí. Společnosti, které jsou 

v současnosti financovány krátkodobými 

zdroji a potřebují úvěry obnovit, 

nebo společnosti, které nedodrží 

podmínky úvěrových smluv v důsledku 

hospodářské krize, budou v některých 

případech nuceny odprodávat svá 

aktiva. Investoři s dostatkem peněžních 

prostředků pak stěží odolají hodnotově 

atraktivním možnostem na trhu.

Aktivita se bude ke konci roku pomalu 

stupňovat, ale až v průběhu roku 

2010 můžeme očekávat podstatnější 

zotavení. Nejprve proběhnou takzvané 

nucené akvizice, vycházející z krizových 

situací. Až po nich vzroste aktivita 

na „normálním“ trhu fúzí a akvizic, 
kde se velké společnosti budou snažit 
konsolidovat, posilovat svoji pozici 
a snižovat své náklady.

Zvláštní situace a fúze 
a akvizice v tísni 
Firmy se v současné ekonomické 
situaci mohou dostávat do tzv. 
zvláštních situací. Příčin může být 
několik – nadměrné zadlužení, ztráta 
velkého zákazníka, nákladný soudní 
spor, významný nárůst materiálových 
nákladů nebo v konkrétním odvětví 
zastaralý obchodní model. Ve firmě 
můžou nastat neočekávané a rušivé 
změny, které mohou způsobit vážnou 
krizi likvidity a rychlý pokles hodnoty 
pro vlastníky podniku. Pokud se 
společnost ocitne v takové situaci, 
může přistoupit k tzv. zrychlené fúzi 
a akvizici a restrukturalizace dluhů. 
Tyto transakce jsou složité, citlivé 
na načasování a týkají se firem, které 
zpravidla čelí krizi likvidity a klesající 
hodnotě. Časový průběh transakce 
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Finanční poradenství

Závěr
Fúze a akvizice těsně souvisí s vývojem globální ekonomiky. Jejich pokles 
způsobily nejen slabá motivace prodávat za nižší ceny, ale také nízké 
finanční kapacity kupujících a zhoršený přístup k externímu financování. 
Pokles transakčních cen a v řadě případů i nucené odprodeje však budou 
vytvářet novou atraktivitu pro ty investory, kteří jsou finančně silní. To 
může být impuls budoucímu zotavení trhu. Zatímco v uplynulém období 
šlo hlavně o to, aby se transakce uzavřela za nejlepší možnou cenu, 
a celému procesu bylo možné věnovat hodně času, nyní bude situace 
trochu jiná. Rozhodnutí bude často záviset na bankách, které požadují 
rychlou návratnost prostředků. Na straně kupujících zvítězí ti, kteří jsou 
schopni rychle jednat, mají dostatek finančních prostředků a mohou těžit 
ze synergických efektů nebo již v minulosti firmu v tísni odkoupili.

1514 Horizonty červenec 2009 červenec 2009 Horizonty
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bývá často výrazně zkrácen a prostor 
pro chybovost je minimální. V takových 
případech je klíčová jistota, aby se 
transakce uzavřela – za optimálních 
podmínek a se zrychleným průběhem. 
Fúze a akvizice v tísni zpravidla vyžadují 
restrukturalizaci stávajících úvěrových 

závazků a vyhodnocení strategických 
a finančních alternativ. Finanční 
restrukturalizace může být současně 
podmíněna tím, že se uzavře transakce 
a zajistí se z ní příjem. Tyto případy 
jsou mimořádně komplikované. Nelze 
také neupozornit na nový fenomén 

akvizic v konkurzu, který je však méně 
komplikovaný, neboť odpadá nutnost 
řešit problém zadluženosti.
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Financování 
restrukturalizací:
jak dosáhnout daňové uznatelnosti
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Daňová uznatelnost financování restrukturalizací a vliv převodních cen 
na restrukturalizace – to jsou témata, která mají v dnešní turbulentní době 
zásadní význam. Přeshraniční fúze sice v poslední době umožnily další formy 
daňového plánování, na druhou stranu řada rozsudků týkajících se zneužití 
práva zdůraznila fakt, že každá restrukturalizace musí mít ekonomické 
důvody. V oblasti převodních cen bychom chtěli upozornit na návrh 
dokumentu OECD k aspektům převodních cen při restrukturalizacích.
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V dnešní globální ekonomice funguje 
stále více společností na základě 
holdingového/koncernového uspořádání. 
Aktivity společností se stále častěji 
přesunují ze zemí s vyššími cenami 
vstupů a vyšší efektivní daňovou zátěží 
do zemí s nižšími náklady a nižší daňovou 
zátěží. Značný počet společností 
se nachází v tíživé situaci, a proto 
můžeme také očekávat, že se počet 
fúzí a restrukturalizací zejména v druhé 
polovině roku 2009 a 2010 opět zvýší. 

restrukturalizace 
vyvolávají různé 
náklady
Restrukturalizace skupiny je finančně 
i administrativně náročná, a proto 
se při ní kromě vlastních finančních 
prostředků hojně využívají i cizí zdroje, 
například půjčky v rámci skupiny nebo 
zajištěné bankovní úvěry. Skupinu 
při restrukturalizaci zatěžují i další 
dodatečné náklady spojené s vlastním 
procesem přeměny, například nutnost 

zapojit vlastní pracovníky a externí 
poradce. Již během plánovaní je 
proto vhodné zvážit hlavní dopady 
na společnost a najít optimální cestu. 
Správně provedená restrukturalizace 
a vhodně zvolená cílová struktura 
většinou vede k tomu, že se sníží 
celkové daňové náklady a dokonce 
dojde i k trvalým daňovým úsporám.

daňově neuznatelné 
náklady
Podle současného znění zákona 

o daních z příjmů se řada finančních 

nákladů souvisejících s případnými 

akvizicemi a restrukturalizacemi 

považuje za daňově neuznatelné. 

Podle paragrafu 25 (1) zk) zákona 

o daních z příjmů se například jedná 

o úroky z úvěrů získané během 

šesti měsíců před akvizicí dceřiné 

společnosti nebo veškeré náklady 

přímo související s držbou dceřiné 

společnosti. U ostatních nákladů 

souvisejících s restrukturalizací 

(například interní a externí náklady 
na fúzi) je vhodné se ujistit, že byly 
vynaloženy v ekonomicky odůvodněné 
výši a neseny na úrovni společností, 
které zároveň mohou prokázat benefity 
z dané restrukturalizace. Což může být 
u některých položek obtížné.

postup debt push down
Pro zdárný úspěch reorganizace 
je většinou klíčové, aby náklady 
na restrukturalizaci byly daňově 
uznatelné. U finančních nákladů 
hovoříme o tzv. postupu debt push 
down, tj. dosažení takové situace, 
kdy náklady na financování jsou 
na stejné úrovni jako provozní zisky. 
Z teoretického hlediska existují tři 
různé možnosti jak takového stavu 
dosáhnout. V praxi se však nejčastěji 
využívají dvě – fúze a změna právní 
formy na komanditní společnost.

Pro zjednodušení celé situace 
předpokládejme, že společnost 
s pracovním názvem Nový vlastník přijala 

„Pro zdárný úspěch 
reorganizace je 
většinou klíčové, 
aby náklady 
na restrukturalizaci 
byly daňově 
uznatelné. 
U finančních 
nákladů hovoříme 
o tzv. postupu 
debt push down, 
tj. dosažení takové 
situace, kdy náklady 
na financování jsou 
na stejné úrovni 
jako provozní zisky“.
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za účelem financování akvizice (a) půjčku 
či úvěr a (b) vynaložila náklady na externí 
poradce v souvislosti s pořízením 
a následnou restrukturalizací skupiny. 
Zároveň společnost s pracovním názvem 
Cílová společnost dobrovolně vynaložila 
(c) náklady na externí poradce a dále 
měla vysoké interní náklady na hledání 
nového potencionálního vlastníka.

Považujeme za důležité upozornit na to, 
že společnost s pracovním názvem 
Nový vlastník může být i v rámci 
stávající skupiny společností. Mohou se 
tedy pouze vydělit jisté aktivity mimo 
ty stávající, například oddělit „zdravé“ 
od těch „méně zdravých“ a následně je 
přesunout do nového holdingu. 

Debt push down 
prostřednictvím fúze
První možností je tedy fúze zúčastněných 
společností. Z daňového pohledu 
se potencionální dceřiná společnost 
(Cílová společnost) sloučí s z daňového 

pohledu potencionální mateřskou 

společností (Nová společnost), případně 

se společností, která se za tímto účelem 

zřídí (často nazývána jako SPV, Special 

Purpose Vehicle). V případě, že se fúze 

správně načasuje, je možné obvykle 

dosáhnout plné daňové uznatelnosti 

výše uvedených nákladů. Proces fúze je 

v zásadě daňově neutrální. Jsou-li navíc 

splněny jisté podmínky, je možné přenést 

daňové ztráty, rezervy, opravné položky 

atd. do Nové společnosti. Další výhodou 

fúze je, že převod majetku je osvobozen 

od daně z převodu nemovitosti i od daně 

darovací. V rámci fúze není převod 

majetku ani předmětem DPH. 

Vlastní proces fúze je však náročný 

z právního, daňového a účetního 

pohledu. Z daňového pohledu je 

nutné o tomto procesu několikrát 

informovat místně příslušné správce 

daně a podat v některých případech 

i značný počet nestandardních 

daňových přiznání.

Debt push down 
prostřednictvím změny 
právní formy
Druhou možností je přeměnit 
z daňového pohledu potencionální 
dceřinou společnost (Cílová společnost) 
na společnost komanditní. Ta se totiž 
z pohledu zákona o daních z příjmů 
nepovažuje za dceřinou společnost. 
Veškeré úrokové náklady a ostatní 
náklady související s podílem 
komplementáře v komanditní společnosti  
jsou daňově uznatelné, jsou-li splněny  
obecné podmínky. Má to i svůj 
ekonomický důvod, neboť z pohledu 
komplementáře je pro účetní a daňové  
účely komanditní společnost transparentní. 
Z daňového pohledu je například 
na společníka (komplementáře) přímo 
rozdělen podíl na základu daně. 
Předmětem srážkové daně není ani 
převod podílu na hospodářském  
výsledku komplementáři.

Nový 
vlastník

Nový 
vlastník

Cílová 
společnost

Cílová 
společnost

a) financování akvizice 
/reorganizace  

(půjčka či úvěr)

Fúze do nového 
vlastníka směrem 

nahoru

b + c) náklady na 
akvizici/reorganizaci 

(externí, interní)

Krok 1

Krok 2
– fúze

Debt push down prostřednictvím fúze

Nový 
vlastník

Cílová 
společnost

Cílová 
společnost

Minoritní 
společník

Nový 
vlastník 

(komplementář)

a) financování akvizice 
/reorganizace  

(půjčka či úvěr)

b + c) náklady na 
akvizici/reorganizaci 

(externí, interní)

Krok 1

Krok 2
– změna na 

k.s.

0,01 % 99,99 %

Debt push down prostřednictvím změny 
právní formy na komanditní společnost
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přeshraniční struktury
Implementace přeshraničních struktur 
vytváří další dopady. Lze totiž využít 
výhody jednotlivých daňových systémů 
nebo smluv o zamezení dvojímu 
zdanění. Největší novinkou je možnost 
přeshraniční fúze. Mohou ji uskutečnit 
všechny společnosti se sídlem 
v některém z členských států Evropské 
unie. V důsledku takové fúze je i možné 
převzít zahraniční ztráty a daňové 
odpisy zahraničního majetku.

daňové plánování bez 
změny struktury
Pokud není z obchodních důvodů 
možné dosáhnout takové změny 
ve struktuře společností, aby byl 
z daňového pohledu eliminován vztah 
mateřská-dceřiná společnost, je třeba 
se smířit se skutečností, že náklady 
související s financováním pořízení 
společnosti budou daňově neuznatelné. 
Zároveň veškeré náklady přímo 
související s držbou takovéto dceřiné 
společnosti budou daňově neuznatelné.

Zákon o daních z příjmů v paragrafu  

25 (1) zk) omezuje daňovou 

neuznatelnost nepřímých (režijních) 

nákladů na pět procent z přijatých 

dividend. V této souvislosti lze doporučit, 

aby společnost učinila podrobnou 

analýzu, provedla vhodnou alokaci 

nepřímých nákladů a poměřila je s pěti 

procenty režijních nákladů. V značném 

počtu případů, kdy jsou vypláceny 

dividendy, se ukazuje jako výhodnější 

vyčíslit skutečné náklady související 

s držbou v dceřiné společnosti.

transfer pricing  
– převodní ceny
Restrukturalizace v nadnárodním 

prostředí představuje v současnosti 

z pohledu převodních cen 

značně kontroverzní oblast. Mezi 

společnostmi ve skupině spřízněných 

společností se převádí během 

restrukturalizace vykonávané funkce, 

používaná aktiva, případně i nesená 

rizika, což má vliv na jejich rozdílnou 

potenciální ziskovost. 

Pravidla, která používají daňové správy 
u převodních cen, obvykle vycházejí 
z metodického materiálu OECD Transfer 
Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations, 
který se však v současné době 
restrukturalizacemi dostatečně 
nezabývá. Situace se ale postupně 
zásadně mění. Dne 19. srpna 2008 byl 
publikován materiál OECD Discussion 
Draft on the Transfer Pricing Aspects 
of Business Restructurings, tj. návrh 
k diskusi o aspektech převodních cen 
při restrukturalizacích. Diskuse probíhala 
do 19. února 2009 a v současné době 
se připravuje konečná verze. Nový 
materiál OECD přitom vychází z principů 
uvedených v metodickém návodu výše 
a je s nimi v souladu. 

Které oblasti nový materiál obsahuje? 
Měl by zejména poskytovat metodickou 
informaci o tom jak alokovat rizika mezi 
spřízněnými stranami a jak aplikovat 
pravidla převodních cen pro samotný 
proces restrukturalizace a pravidla 
převodních cen na vztahy vzniklé mezi 
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Závěr
Jak vyplývá z předchozích 
řádků, společnosti mají dnes 
mnoho možností jak provést 
restrukturalizaci. Je důležité, aby 
zvolily nejvýhodnější variantu 
a dosáhly tak všech možných 
výhod a úspor, a to nejen daňových. 
V oblasti daňového a účetního 
poradenství jde o velmi komplexní 
a složitou problematiku, pro jejíž 
úspěšné zvládnutí je nezbytné mít 
bohaté zkušenosti, disponovat 
osvědčenými metodologiemi 
a spolupracovat na nejvyšší 
mezinárodní úrovni. Jen tak je 
možné najít optimální variantu pro 
každou ekonomickou situaci.

Martin Houska
Manager

+420 222 123 843 
mhouska@kpmg.cz

Daňové poradenství

Lubomír Moučka
Senior Manager

+420 222 123 514 
lmoucka@kpmg.cz

Daňové poradenství

společnostmi po restrukturalizaci. Zatím se 

jedná pouze o návrh, ale nejen poplatníci, 

ale i správci daně tím dostávají do rukou 

základní návod, jakými oblastmi se mají při 

restrukturalizaci zabývat. Ačkoliv primárním 

cílem je upravit oblast přeshraničních 

restrukturalizací, obdobná pravidla by měla 

být universálně aplikovatelná i na transakce 

uvnitř jednoho státu. 

Otázka převodních cen při a po  

restrukturalizaci by měla být součástí 

každého úspěšného restrukturalizačního 

projektu. Vhodné plánování a dokumentace 

může snížit riziko, že správci daně 

případně zúčastněným společnostem 

dodatečně upraví základ daně.

Zneužití práva
Při restrukturalizaci by společnost měla 

myslet především na to, aby dodržela 

všechny právní normy a ekonomické 

důvody pro restrukturalizaci. Podobně 

to platí i pro akvizice. Ačkoliv se v České 

republice neuplatňuje zvykové právo, 

v posledních letech se ve větší míře přihlíží 

k rozhodnutím Nejvyššího správního 

soudu (NSS) a Evropského soudního 

dvora (ESD). Za průlomové můžeme 

považovat rozsudky týkající se zneužití 

práva. Ačkoliv provedené transakce 

byly v souladu se zákonem, nebylo 

pochyb, že jediným motivem bylo snížit 

daňovou povinnost či se jí vyhnout. NSS 

například v kauze Typos – 1 Afs 35/2007 

z prosince 2007 rozhodl v neprospěch 

daňového subjektu s tím, že takové 

jednání je nepřípustné. V této kauze šlo 

o odkup majetku, který byl předmětem 

leasingu, jeho opětovný prodej leasingové 

společnosti a následný pronájem. 

V kauzách Ebanka či KB – 2 Afs 40/2007 

a 7 Afs 55/2006 z října 2008, kdy bankovní 

instituce využily výhodnějšího režimu při 

dovozu zboží ze zahraničí oproti nákupu 

v tuzemsku, naproti tomu NSS rozhodl, že 

daňový poplatník má v případě možnosti 

výběru z více variant právo si vybrat tu 

daňově nejvýhodnější. 

Z výše uvedených rozsudků vyplývá, 

že daňový subjekt má sice právo 

využít veškeré výhody nabízené 

daňovou legislativou, nicméně jednání 
a uskutečněné transakce by měly 
mít i ekonomický rozměr. Lze proto 
pouze vyzdvihnout důležitost plánovací 
fáze a detailního strukturování každé 
restrukturalizace a akvizice, včetně 
zvážení následnosti jednotlivých kroků 
(tzv. Step plan). Vhodným načasováním, 
přípravou relevantních dokumentů 
a správnou sekvencí kroků lze výše 
uvedené riziko významně snížit.
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Soukromé využití  
služebních automobilů 
a DPH
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od 1. dubna 2009 nabyla účinnosti netrpělivě 
očekávaná novela zákona o dani z přidané 
hodnoty. Umožnila, aby se u osobních 
automobilů používaných k podnikatelským 
účelům uplatňoval nárok na odpočet dpH, 
a to bez ohledu na jejich kategorii zapsanou 
v technickém průkazu. odpočet lze uplatnit 
u automobilů kategorie M1 nebo M1G 
pořízených nejdříve k datu účinnosti zákona či 
u automobilů, které byly pořízeny na finanční 
leasing a došlo k jejich předání.

Znovu tak vznikají otázky, které se již 
dříve řešily u automobilů kategorie N1 
v souvislosti s tím, že je zaměstnanci mají 
k dispozici pro služební a soukromé účely. 
Možnost uplatnit nárok na odpočet se 
v současné době týká podstatně většího 
množství automobilů než v minulosti, 
a proto lze očekávat, že i finanční úřady 
budou této problematice věnovat 
v blízké budoucnosti větší pozornost. 

Z hlediska DPH lze při poskytnutí 
automobilu pro soukromé i služební 
účely postupovat dvěma způsoby. Při 
pořízení automobilu uplatní plátce celý 
nárok na odpočet – v tomto případě 
však plátci vzniká povinnost odvádět 
DPH na výstupu ze soukromé spotřeby. 
Anebo plátce při pořízení automobilu 
uplatní nárok na odpočet daně pouze 
v poměrné výši odpovídající rozsahu, 
v jakém se automobil pro služební 
účely používá.

Úprava dpH v čr a eU
V porovnání s úpravou DPH v jiných 
členských státech Evropské unie je 
nová úprava poměrně flexibilní, neboť 
dává možnost jednotlivým plátcům, 
aby prokázali, v jakém rozsahu 
automobil pro soukromé a služební 
účely využívají. Na druhou stranu se tím 

plátce při nedostatečné dokumentaci 
vystavuje riziku, že finanční úřady 
zpochybní uplatnění nároku na odpočet. 
V některých členských státech EU 
se tato problematika řeší poněkud 
striktněji. Přímo zákon či pokyn správce 
daně stanoví, jakou část odpočtu DPH 
(obvykle 50 procent) je u osobního 
automobilu možné uplatnit. V takovém 
případě již není nutné dále DPH ze 
soukromé spotřeby odvádět. Plátce tak 
získává poměrně značnou jistotu, jak 
má správně postupovat při uplatnění 
nároku na odpočet DPH. V české 
úpravě tato jistota plátcům DPH 
v současné době chybí. 

pokyn Ministerstva 
financí čr d-300
Porovnáváme-li oba postupy jak uplatnit 
DPH u osobních automobilů, je vhodné 
upozornit na názor Ministerstva financí 
ČR v pokynu D-300 k dani z příjmů. 
Podle něj se DPH, kterou zaměstnanec 
odvede ze soukromého užití automobilu, 
považuje za daňově neuznatelný náklad 
plátce. Na druhou stranu DPH na vstupu, 
která by se z důvodu soukromého 
používání automobilu neuplatňovala, by 
obecně představovala daňově uznatelný 
náklad. Pokud by neuplatněná DPH 
byla aktivována do pořizovací ceny 



2524 Horizonty červenec 2009 červenec 2009 Horizonty

téma tohoto vydání – Finanční poradenství téma tohoto vydání – Finanční poradenství

automobilu, mohla by také být zahrnuta 
do nákladů prostřednictvím odpisu 
osobního automobilu. Je tedy evidentní, 
že z hlediska daně z příjmů bude postup, 
při němž nebude DPH na vstupu 
uplatněna v plném rozsahu, efektivnější. 

Jak stanovit krácený 
nárok na odpočet dpH
O způsobu jak stanovit krácený nárok 

na odpočet DPH či případně základ 

daně pro „dodanění“ soukromé 

spotřeby se v současné době poměrně 

živě diskutuje. Z praktických řešení by 

bylo možné například stanovit poměr 

pro krácení nároku na odpočet podle 

poměru služebních a soukromých 

jízd, které konkrétní zaměstnanec 

v minulém období uskutečnil. Tento 

způsob je možné využít zejména 

v případech, kdy zaměstnanec zůstává 

na stejné pozici a existuje tedy 

předpoklad, že nový automobil bude 

využívat obdobným způsobem jako 

automobil původní. Předpokladem 

je také řádné vedení knihy jízd 

a dostatečná historie toho, jak daný 

zaměstnanec automobil využíval. 

Dalším způsobem je stanovit paušální 

poměr pro krácení nároku na odpočet 

pro určité skupiny zaměstnanců se 

stejnou nebo obdobnou náplní práce 

na základě očekávaného využití 

automobilu příslušnou skupinou 

zaměstnanců. Skupiny zaměstnanců 

by pak měly být stanoveny poměrně 

homogenně a paušál by měl být 

uplatněn nejlépe na základě toho, 

jak příslušná skupina zaměstnanců 

v minulosti či na základě odborného 

odhadu automobil průměrně využívala. 

V případě „dodanění“ soukromé 

spotřeby při uplatnění plného nároku 

na odpočet by stanovení základu daně 

mělo vycházet z účetních nákladů 

spojených s příslušným automobilem 

(zejména odpisy, leasingová splátka) 

a poměru mezi skutečným soukromým 

a služebním využitím automobilu 

v příslušném období. 

„Otázky také vznikají v případech, kdy 
zaměstnavatel určitým skupinám zaměstnanců 
hradí i výdaje na pohonné hmoty, které na svých 
soukromých jízdách spotřebovali“.
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daně z příjmů  
ze závislé činnosti
Z hlediska daně z příjmů fyzických osob 
je dále nutno uvést, že novela zákona 
o DPH výpočet daně z příjmů ze závislé 
činnosti neovlivnila. Poskytne-li tedy 
společnost zaměstnanci bezplatně 
motorové vozidlo, aby ho používal pro 
služební i soukromé účely, za příjem 
zaměstnance se bude nadále považovat 
částka ve výši jednoho procenta 
vstupní ceny vozidla (u najatých vozidel 
ze vstupní ceny u původního vlastníka) 
za každý započatý kalendářní měsíc 
poskytnutí vozidla. Vstupní cena se pro 
tyto účely zvýší o případný uplatněný 
nárok na odpočet DPH. 

Otázky také vznikají v případech, kdy 
zaměstnavatel určitým skupinám 
zaměstnanců hradí i výdaje na pohonné 
hmoty, které na svých soukromých 
jízdách spotřebovali. Z hlediska DPH 
je v daném případě nutno postupovat 
obdobně jako u samotného automobilu. 
Buď DPH na vstupu z pohonných hmot 
spotřebovaných pro soukromé účely není 
uplatněna, nebo je DPH ze soukromé 
spotřeby odvedena až dodatečně. 
Z hlediska daně z příjmů ze závislé 
činnosti se pak vždy jedná o zdanitelný 
příjem zaměstnance. Na straně 

zaměstnavatele by se pak v případech, 
kde je tento benefit upraven jeho vnitřní 
směrnicí či přímo pracovní smlouvou 
s konkrétním zaměstnancem, mohlo 
jednat o daňově uznatelný náklad.

Závěr
Je evidentní, že novela DPH 
přinesla plátcům výrazné úspory 
při pořízení osobních automobilů a 
sjednotila podmínky pro uplatnění 
nároku na odpočet u různých 
kategorií automobilů, užívají-li 
se pro služební účely. Povinnost 
odvést DPH ze soukromé 
spotřeby či nutnost krátit nárok 
na odpočet přesto budou dalšími 
oblastmi, kterým bude nezbytné 
věnovat zvýšenou pozornost a kde 
nebude možné použít jednoduchá 
obecná řešení. Zejména v případě 
rozsáhlých vozových parků pak 
mohou společnosti v této oblasti 
čelit i významným daňovým 
rizikům. Dostatečná dokumentace a 
metodické řešení této problematiky 
již při pořízení osobního automobilu 
může tato rizika podle našeho 
názoru značně snížit. 

Petr Toman
Senior Manager

+420 222 123 602 
ptoman@kpmg.cz

Daňové poradenství
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Energie 
budoucnosti 
a zajímavá 
investice

Ceny všech druhů energií v poslední 
době neustále rostou. Je proto logické, 
že se mnohem více pozornosti dostává 
obnovitelným zdrojům energie. doba, kdy 
bylo budování malých vodních elektráren, 
solárních panelů či tepelných čerpadel 
otázkou spíše osobního nadšení, minula. 
podpora využívání těchto zdrojů začíná již 
na úrovni státních institucí a realizuje se 
rovněž ve formě finančních dotací.

Fotovoltaika
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Podpora výroby tzv. zelené energie 

se tak stává v posledních měsících 

hitem. Zateplování domů a instalace 

zdrojů alternativní energie pro využití 

na úrovni osobní spotřeby nebo její 

produkce pro potřeby další distribuce 

představují zajímavou šanci nejen jak 

uspořit, ale také jak připravit specifický 

podnikatelský projekt. Podstatným 

faktorem, který hovoří pro využití 

tohoto druhu energií, je výrazně nižší 

produkce CO2, k jejíž redukci se Česká 

republika – podobně jako řada dalších 

států – zavázala.

Nejambicióznější je v tomto směru 

Evropská unie. Stanovuje emisní limity, 

emise skleníkových plynů zpoplatňuje 

prostřednictvím Evropského schématu 

obchodování s emisemi (Emissions 
Trading Scheme, EU ETS) a snaží se, 
aby výroba elektřiny z nefosilních paliv 
byla cenově konkurenceschopnější. 
V energetickém balíčku schváleném 
Evropskou komisí a Evropským 
parlamentem si EU dala do roku 
2020 ambiciózní cíle – snížit emise 
skleníkových plynů o 20 procent, 
dosáhnout 20procentního podílu 
obnovitelné energie na unijním 
energetickém mixu a snížit podíl EU 
na využívání globálních zdrojů primární 
energie o 20 procent. 

energie budoucnosti
Obnovitelné zdroje pro výrobu energie 
dělíme na geotermální (tepelná 
čerpadla), využívající biomasu (spalování 

v speciálních kotlích), vodní a větrné 

(elektrárny) a v neposlední řadě 

sluneční (solární kolektory, fotovoltaika). 

Fotovoltaické systémy, které přeměňují 

sluneční záření na elektrickou 

energii, představují v současné 

době pravděpodobně jeden 

z nejsofistikovanějších produktů. 

Ačkoliv se vzhledem k relativně 

vysokým pořizovacím nákladům 

zatím vyskytují sporadicky, s rostoucí 

produkcí a efektivitou těchto zařízení 

klesá jejich pořizovací cena a zrychluje 

se návratnost vložených investic. 

Jejich instalace podporují rovněž 

přímé dotace (fondy EU). Přebytečnou 

vyprodukovanou zelenou energii je 

také možné prodávat za zvýhodněné 
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sazby, a to až po dobu 20 let. Tato 
garantovaná sazba by se navíc 
v souladu s příslušným zákonem měla 
každoročně minimálně o dvě  
procenta valorizovat. 

v české republice  
zatím na začátku
Na rozdíl od dalších států EU však u nás 
nelze hovořit o masivním zavádění 
fotovoltaiky. Vládní politika totiž 
preferuje spíše jiné obnovitelné zdroje 
energie jako jsou biomasa nebo větrné 
a vodní elektrárny. Rozvoj technologií 
ale umožňuje, aby se efektivita 
fotovoltaických systémů zásadním 
způsobem zvyšovala, a proto zůstává 
otázkou, zda by se tento přístup neměl 
v blízké budoucnosti přehodnotit.

Zajímavá investice
Z hlediska investic totiž fotovoltaika 
představuje velmi zajímavou příležitost 
nejen pro drobné producenty, kteří 
se o podobný projekt zajímají spíše 
z hlediska pokrytí vlastní spotřeby, 
ale i pro větší subjekty s reálným 
podnikatelským záměrem. Dostupné 
informace hovoří o návratnosti investice 
v horizontu maximálně osmi až desíti let. 
Záleží ovšem na podmínkách v konkrétní 
lokalitě a životnosti instalované 
technologie. I když její výkonnost v čase 
klesá a životnost se pohybuje okolo 25 
let, lze ji používat ještě o pět až deset let 
déle. Výkonnost po 10 letech provozu 
by měla být na úrovni cca 90 procent, 
po 25 letech pak klesne na zhruba 80 
procent. Používané materiály odolávají 

povětrnostním podmínkám, a proto ani 
údržba není extrémně finančně náročná.

dotace z operačních 
programů
Kromě garantované výkupní ceny 
produkované elektřiny se mohou 
v případě větších projektů zájemci 
ucházet o dotaci z příslušného operačního 
programu, který je určen právě pro 
podporu podobných projektů. V případě 
fotovoltaických zařízení se jedná o OP 
Průmysl a podnikání. Finanční zdroje jsou 
alokovány do podprogramu Obnovitelné 
zdroje. Dotace přidělená v rámci tohoto 
operačního programu může významným 
způsobem ovlivnit finanční výsledky 
projektu a pomoci zajistit další, například 
úvěrové, zdroje pro jeho realizaci.
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Daňové poradenství

Nejrůznější pobídky a regulatorní režimy přilákaly do zdrojů obnovitelné energie 

v České republice řadu investic. A další jistě zvažují, zda do tohoto perspektivního 

sektoru nasměrují své finance. Obnovitelné zdroje jsou atraktivní nejen pro 

zavedené energetické společnosti, stavební společnosti nebo výrobce základního 

zařízení. Nabízejí možnosti i finančním investorům (private equity, venture capital), 

infrastrukturním fondům, bankám a jiným finančním institucím. Případní zájemci, 

ať už sami nebo s pomocí zkušených odborníků, by proto měli nejprve provést 

analýzu energetického trhu, konkurence a regulatorního prostředí, identifikovat 

nejvhodnější investiční příležitosti a zvolit strategii pro vstup na trh. Poté musí 

zhodnotit potenciál konkrétního zdroje obnovitelné energie a posoudit finanční, 

ekonomické a ekologické vlivy. Konečně musí připravit studii proveditelnosti, 

obchodní plán a zvážit finanční podporu z fondů EU. 

Závěr

daňový aspekt 
fotovoltaiky
Obecně jsou příjmy z provozu solárních 
zařízení na výrobu elektřiny podle § 19 
odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů (dále jen 
„ZDP“) osvobozeny od daně z příjmů 
právnických osob v kalendářním roce, 
v němž byly poprvé uvedeny do provozu 
a dále v bezprostředně následujících pěti 
letech, a to bez ohledu na výkon tohoto 
solárního zařízení. 

Za první uvedení do provozu se v případě 
zdrojů na výrobu elektřiny považuje již 
uvedení zařízení do zkušebního provozu, 
na jehož základě začínají společnosti 
plynout příjmy. Osvobození od daně 
z příjmů právnických osob se nepoužije, 
pokud se společnost tohoto osvobození 
vzdá tím, že podá oznámení správci 
daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání 
daňového přiznání za zdaňovací období, 
ve kterém byly fotovoltaické panely 
uvedeny do užívání. Po uplynutí této 
lhůty se tedy nelze dodatečně vzdát 
osvobození od daně.

odstavení,  
pronájem, prodej
Doba osvobození se nepřerušuje ani 
v případě, že je zařízení v důsledku 
technického zhodnocení nebo 
oprav a údržby odstaveno. Pokud 
by společnost chtěla maximalizovat 
osvobozené příjmy, měla by uvést 
solární zařízení do zkušebního provozu, 
na jehož základě začnou společnosti 
plynout příjmy, na počátku kalendářního 
roku. V případě, že by společnost 
fotovoltaické panely pronajala, nebo 
by vlastnická práva k těmto zdrojům 
elektřiny převedla na jiného vlastníka, 
osvobození příjmů podle § 19 odst. 1) 
písm. d) ZDP by nemohlo být uplatněno. 

Ačkoliv představuje dočasné osvobození 
příjmů jednoznačnou výhodu, je 
zároveň spojeno s omezením daňové 
uznatelnosti souvisejících nákladů. Podle 
§ 25 odst. 1 písm. i) ZDP nelze náklady, 
které souvisí s příjmy osvobozenými 
od daně, od základu daně odečíst. 

přerušení daňových 
odpisů
Za významnou nákladovou položku 
můžeme považovat především daňový 
odpis solárního zařízení (fotovoltaických 
panelů). Obecně ZDP nestanoví povinnost 
uplatňovat daňové odpisy. Poplatník se 
může rozhodnout, že daňové odepisování 
dlouhodobého majetku i přeruší.

V praxi může poplatník využít také 
možnost, že přeruší daňové odepisování 

solárního zařízení a zahájí jej až 
po uplynutí doby, po kterou byly příjmy 
z provozu solárního zařízení osvobozeny 
od daně z příjmů právnických osob. 
Pokud poplatník přeruší daňové odpisy 
dlouhodobého majetku, mohl by 
dosáhnout pouze relativně nízkých, 
daňově neuznatelných (provozních) 
nákladů, jako jsou údržba, nebo pojištění, 
a uplatnit daňové odpisy solárního 
zařízení počínaje obdobím, kdy nebude 
možné uplatnit osvobození příjmů 
z provozu solárního zařízení. 
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