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DAŇOVÝ KALENDÁŘ 

Říjen 

16.10. 

Daň silniční: záloha na daň za 3.čtvrtletí 2017 

20.10. 

Pojistné: splatnost zálohy na pojistné na důchodové 
pojištění a nemocenské pojištění OSVČ za září 2017 
(splatnost od 1. do 20. dne) 

Daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh  
na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Odvod z loterií a jiných podobných her: podání hlášení 
k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her  
a zaplacení zálohy za 3.čtvrtletí 2017 

25.10. 

Daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň,  
souhrnné hlášení a kontrolní hlášení za 3.čtvrtletí a za září 
2017 

Energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně  
z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017  

Daň přidané hodnoty: daňové přiznání a daň k MOSS 

Spotřební daň: splatnost daně za srpen 2017  
(pouze spotřební daň z lihu) 

Spotřební daň: daňové přiznání za září 2017 

Spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku  
na vrácení spotřební daně například z topných  
olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 
(pokud vznikl nárok) 

 

Newsletter Daně Probyznys.iHNed.cz vydává Economia, a.s.,  
ve spolupráci s auditorskou a poradenskou firmou  

 

„Informace obsažené v této publikaci mají obecnou povahu. 
Nedoporučujeme podnikat na základě těchto informací jakékoliv 
konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace.  
 

Společnost Fučík & partneři, s.r.o., a její zaměstnanci a spolupra-
covníci neposkytují žádné záruky (výslovné ani učiněné mlčky) 
týkající se úplnosti a přesnosti informací obsažených v této publi-
kaci. Společnost Fučík & partneři, s.r.o., její zaměstnanci a její 
spolupracovníci neodpovídají za jakékoliv následky způsobené 
případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na 
informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím 
učiněným na základě informací v této publikaci.  
 

Jakékoliv Vaše kroky učiněné na základě této publikace doporuču-
jeme vždy odborně konzultovat. V případě Vašeho zájmu Vám 
rádi odbornou konzultaci nabídneme.“ 

ÚVODNÍ SLOVO 

Panelová pole 

„To je krásné políčko!“ upozornil mě nedávno přítel cestou na chalupu. Rozhlížím se kolem dokola 

a nikde nic nevidím. Nalevo strniště a napravo nic. Tedy vlastně pole se solárními panely. 

Pochopila jsem a infantilně vtipně poznamenala, že když se budou dobře zalévat, budou mít květy a 

možná hodně vyrostou. 

Tím jsem rozpoutala debatu o solární energii. Přiznávám, že solární panely není oblast, ve které 

bych se mohla pochlubit briskními znalostmi. A tak jsem se podívala na internet. Třeba bychom si 

je mohli dát na dům a už v životě neplatit za elektřinu. Jak to je doopravdy s těmi panely, které jsou 

vystaveny slunečním paprskům či dennímu světlu?  

Po prostudování několika odborných článků jsem zjistila: 

 že první pořízení solárních panelů je finančně velmi bolestivé 

 že zájem o panely má pouze 29 % Čechů 

 že zájemci netuší, jak budou jednou solární panely likvidovat 

 že se zvyšuje počet lidí, kteří kvůli vysoké pořizovací hodnotě zavrhnou takový nápad hned 

v začátku 

 že průměrná cena solární elektrárny pro rodinný dům stojí 219.075 korun bez státní dotace 

 že se státní dotací vyjde pořizovací cena na 143.475 korun 

 že o fotovoltaické elektrárně uvažují především muži od 18 do 39 let 

 že nejméně zájemců je z Prahy 

 že se kromě výroby elektřiny, osvětlení či ohřevu vody mohou využít ke zpětnému prodeji 

elektřiny do sítě 

 že 13 % lidí vůbec netuší, co to fotovoltaické panely jsou a k čemu slouží 

 že nepatřím mezi třináctiprocentní.  

No vida! Tak to je pozitivní zpráva na závěr. Vrátím se zpět k panelovému poli. Nevím, nevím, ale 

když tak jedu tou naší krásnou přírodou a vidím tu kukuřičné pole, tu slunečnice, tu mák a támhle 

zlátnoucí obilí, tak mi tam prostě pole s tmavými deskami otočenými slunci vstříc, nějak nesedí. Ale 

zase tím šetříme přírodu! Když jsem se sešla minulý týden s Petrem Maule z České fotovoltaické 

asociace, otevřel mi v mnoha směrech oči. Třeba kolem pořizování, úvěrů, státních dotací. Víte, 

že… ale co, přečtěte si rozhovor sami. Najdete ho na další straně nového newsletteru. Číslo, které 

se k vám právě dostává, je hodně zaměřené na problematiku solárních elektráren. 

Článek Daniely Císařovské Kam pokročilo zdanění fotovoltaických elektráren, 

přečtete jedním dechem. Kromě toho doporučuji pojednání Michala Sikory pod 

názvem Fotovoltaické elektrárny pod drobnohledem. 

Krásné dny a za čtrnáct dní na shledanou! 

M e r c e d e s  W i m m e r o v á  

m e r c e d e s . w i m m e r o v a @ f u c i k . c z  
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Snažíme se pro Vás vybírat nejen oblíbená 

témata, ale i taková, která vychází od našich 

klientů, případně z aktuálních změn a  

novinek. Tutorial najdete zde. 

http://www.fucik.cz/
http://www.fucik.cz/seminare-a-akce/


 

 

SOLÁRNÍ ENERGIE 

Titulky „Stát omezí ziskovost zelené  

energetiky. Nadměrné zisky odčerpá.“  

či „Státní úřady si posvítí na fotovoltaické 

elektrárny“ naznačují, že se téma  

fotovoltaických elektráren v průběhu roku 

2017 stává opět aktuálním. V následujícím 

článku bychom Vás rádi seznámili 

s chystanými změnami v této oblasti.  

V září 2017 schválila česká vláda návrh  

Ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení 

mechanismu kontroly přiměřenosti podpory 

obnovitelných zdrojů energie (OZE). Závazek 

na zavedení tohoto mechanismu je součástí 

notifikačních rozhodnutí o českém modelu 

podpory výroby energie z obnovitelných  

zdrojů, která vydala Evropská komise vloni  

na konci listopadu. Cílem je zjištění, zda  

nedochází při poskytování podpory 

k překompenzaci. 

Pojmem překompenzace podpory je myšleno 

nabytí výnosů ve výši, které by vedlo 

k návratnosti investice překračující přípustný 

rozsah. Přípustný rozsah je stanoven v rozhod-

nutí Evropské komise jako maximální hodnota 

vnitřního výnosového procenta (IRR). 

Překompenzace může vzniknout především 

kumulací podpory elektřiny z OZE s jinou 

provozní či investiční podporou nebo  

nadhodnocením některé z položek výrobních 

nákladů, které jsou při výpočtu výše podpory 

elektřiny z OZE zohledňovány.  

Základním nástrojem mechanismu kontroly 

přiměřenosti podpory bude monitoring celkové 

úrovně podpory. Většina fotovoltaických  

elektráren pobírá jen podporu výroby elektřiny 

z OZE. Takoví výrobci elektřiny nebudou 

podléhat individuální kontrole, ale budou  

rozděleni do skupin na základě roku uvedení 

do provozu a výkonu jejich zařízení. Z každé 

skupiny poté projde kontrolou alespoň 5  

vzorků. Překompenzace se bude posuzovat 

podle výše vnitřního výnosového procenta 

(IRR). Pro solární elektrárny je  

navržena hodnota 8,4%.  

Kontrola má být provedena do 10 let  

po uvedení zařízení do provozu, u zdrojů  

uvedených do provozu v období 2006-2008, 

pak do konce února 2019. Kontroly se budou 

vztahovat na výrobny uvedené do provozu  

od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015, u nichž 

ROZHOVOR S PETREM MAULEM 

Jak jste dostal nápad provozovat elektrárny?  

Za všechno můžu poděkovat svojí staré škodovce. Kdo před revolucí vlastnil podobné auto, tak ví, 

jak špatně startovala. Krátce po revoluci, tak v lednu či v únoru roku 1980 jsem se vypravil do 

Německa, kde jsem si koupil malý solární panel. Byl poměrně drahý, stál asi 150 nebo 180 marek. 

Byl 14ti voltový a dokázal jenom přes oddělovací diodu baterii slabě dobíjet.  V tu chvíli jsem měl 

z pomalu startující stodvacítky formuli 1. Baterka nejenom že se udržovala stále v tom správném 

chemismu a měla v zimě neuvěřitelnou kapacitu 

Když jste začal podnikání se solárními panely, cítil jste, že jdete do finančního rizika?  

Žádné riziko jsme tehdy nevnímali. Naopak to bylo ve stavebním i elektrotechnickém průmyslu 

vnímáno jako příležitost.  Po změně zákona v roce 2005 jsme navíc viděli, že všechno je 

„nalajnované“ a má pevný řád. Nikoho v tu chvíli nenapadlo, že by později byly uvalené srážkové 

daně, které dodnes u velkých elektráren přetrvávají, překompenzace, změna daňového odepisování  

nebo například recyklační poplatek, který já považuji u určitého typu elektráren za zcela absurdní a 

nesmyslný.  

Jak se elektrárny financovaly?  

Kdo neměl, vzal si úvěr. Banky tehdy půjčovaly velmi velkoryse. Poskytovaly finanční prostředky 

s vlastní spoluúčastí od 7 do 10 %. To znamená, že se financovalo 90 až 93 procent cizím  

kapitálem. V průběhu roku 2010 se spoluúčasti vyšplhaly leckde až k 40 %. Média podávala v té 

době nesprávné informace veřejnosti a solární elektrárny včetně majitelů se staly trnem v oku.  

Můžete mi to přiblížit? Co to bylo tím trnem?  

To byla překompenzace. V roce 2009 se říkalo, že stát neohlídal projednání novely o změně  

v cenové strategii na další regulační rok. A protože fotovoltaika je součást energetiky a energetiku 

má na starosti energetický regulační úřad a ten se při vyhlašování rozhodnutí řídil zákonem,  

kde bylo uvedeno, že má možnost do cenotvorby zasahovat pouze jednou za rok. V jiných státech, 

například v Německu se ceny upravovaly třeba až třikrát čtyřikrát do roka. Jak je vidět, někde  

to jde, někde nejde. Takže otázka je, čí to byl záměr, proč se tímto způsobem neregulovalo a proč 

když někde opisujeme celé statě a přijímáme informace z EU, proč jsme se v té regulaci nepoučili 

z německého systému a neřídili jsme to operativně. Takhle došlo k tomu, byl v  roce 2010  

vyhlášený stop stav, který trval až do roku 2012. My jsme tomu říkali doba temna. Pokud jste  

v tu dobu řekl, že máte panel na střeše, tak vám to každý záviděl. Ale šanci měl každý od těch 

nejmenších až po ty největší, akorát že tomu nikdo nevěřil, protože do té doby to byla v očích  

veřejnosti sci-fi.  

Jak se určí velikost elektrárny?  

Každý panel má výkon ve watech, takže když si spočítáte a znásobíte počet panelů jednotkovým 

výkonem, tak dojdete k celkovému výkonu elektrárny. U těch střešních elektráren se pohybujeme 

od 2 do 8 až 12 kilowattpeaků.  

Jak velkou máte elektrárnu?  

Nevlastním velký komplex. Mám dvě střešní elektrárny, jednu pětikilowattovou, druhou  

šestikilowattovou. Každou mám jinak natočenou s jinou technologií, což je také z důvodu  

zkoumání, postavení v různém čase. Takže je možno tam vidět i růst nových technologií. 

Ušetří koupí solárních panelů domácnost? 

Elektrárna je zdrojem i finanční nezávislosti, který my nazýváme energetickou svobodou.   

Pokud si koupíte energeticky úspornou žárovku, očekáváte, že ušetříte za energii. Procentuelně 

sice snížíte spotřebu, ale z hlediska celého roku to téměř nepoznáte. Protože na počet osvitových 

hodin led žárovek je to rozdíl malý a nepoznatelný. My jdeme aktivní cestou nejenom výměny 

spotřebičů za efektivní, ale hlavně dodáním té aktivní části, to jest fotovoltaického zdroje.  

Výroba fotovoltaiky má tu nepříjemnou vlastnost, že rozdíl v našich podmínkách mezi létem  

a zimou je jedna ku pěti, takže systém se nikdy nedá udělat stoprocentně správně. Musí být  

optimalizovaný na zimu nebo na léto. Když ho optimalizuji na zimu, tak v tu chvíli mám v létě  

20x – 25x větší přebytek elektřiny, který nejsem schopen spotřebovat. Musí se tedy zvolit  

kompromis.  

Jakou životnost mají solární panely?  

Čtyřicet až čtyřicet pět let. Zkušenosti z Německa ukazují, že panely, které mají za sebou dvacet 

pět let životnosti, tak vykazují ztrátu výkonu pouhých 8 – 12 % původního výkonu. Otázka je, co 
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Ing. Petr Maule, LL.M., MBA 

Narodil se v Plzni. Vystudoval ČVUT v Praze, kde posléze působil jako vědecký  

aspirant a učitel. Potom byl ve vedení německého elektrotechnického velkoobchodu.  

V současné době pracuje jako výkonný ředitel České fotovoltaické asociace. 

Je předsedou představenstev Czech Nature Energy a.s.  

Zabývá se legislativními procesy, návrhy zákonů a technickými změnami  

v energetice a fotovoltaice.  

Je ženatý, má dospělého syna.  



 

 

součet podpory u jednotlivých příjemců  

ve třech po sobě jdoucích letech přesáhl  

200 000 EUR (zhruba 5 mil. Kč). V případě 

identifikace překompenzace stát přistoupí  

k redukci podpory pro příliš výdělečné  

elektrárny a to buď formou snížení výše  

budoucí podpory, zkrácením doby, po kterou 

bude podpora vyplácena, nebo v případě  

nutnosti získáním části podpory zpět. 

Výše uvedené změny se samozřejmě netýkají 

pouze fotovoltaických elektráren, ale všech 

výrobců energie z OZE. Prověřování přiměře-

nosti podpory by mělo být prováděno přede-

vším prostřednictvím operátora trhu ve spolu-

práci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a 

Energetickým regulačním úřadem. Dotkne se 

více než 3 000 zdrojů. Detailnímu zkoumání 

pak bude podrobeno přes 700 větších zdrojů, u 

kterých došlo k souběhu pro-

vozní a investiční dotace.  

Jak jsme již uvedli výše, klí-

čovou roli bude hrát návrat-

nost investic, tj. hodnota vý-

nosnosti projektu. V případě 

zájmu o bližší informace 

k výše uvedenému tématu se 

na nás neváhejte obrátit. 

M i c h a l  S i k o r a  

M i c h a l . s i k o r a @ f u c i k . c z  

DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Po přelomovém rozsudku, který se týkal 

daně z nabytí nemovitých věcí, přichází 

další. Tento se zaměřuje na aplikaci často 

diskutovaného ustanovení § 24 odst. 2 písm. 

zc) zákona o daních z příjmů (dále jen 

„ZDP“). 

Výše uvedené ustanovení umožňuje  

považovat za daňově uznatelné i ty náklady, 

ke kterým existuje přímo související výnos, 

i když by byly dle ZDP jinak daňově  

neuznatelné. V této souvislosti často v praxi 

vyvstává otázka, jak vykládat pojem „přímo 

související výnos“. Zatímco finanční správa 

se doposud k této problematice příliš  

nevyjadřovala, snažila se odborná veřejnost 

pomocí širší interpretace zákona hledat  

možnosti optimalizace.   

Uvedený rozsudek je zaměřen na odpis  

pojištěných pohledávek. Zkoumá přímou  

souvislost nákladu z titulu odpisu pojištěné 

pohledávky a přijatého pojistného plnění. 

Přímou souvislostí lze dle názoru Nejvyššího 

správního soudu rozumět dostatečně intenzivní 

a nezprostředkovanou logickou vazbu mezi 

příjmy (výnosy) a výdaji (náklady).  

V daném případě došlo po výplatě pojistného 

plnění k oprávněnému odpisu pohledávky  

do nákladů. Dle uzavřených smluvních pod-

mínek již nemohla být za žádných okolností 

pohledávka uspokojena, pak nemá význam ji 

dále v účetnictví evidovat. 

V posuzované věci tak existuje logická 

se stane za dalších patnáct dvacet let. Pokud je panel správně namontován, tak je z něj i správně 

odváděna elektřina a je dobře fyzikálně zabezpečen. Dá se říct, že panelu se po nějakých  

40 – 45 letech sníží výroba na 80 – 75 % původní hodnoty, ale neměl by být sám o sobě  

ještě z provozu vyřazen.  

Jak probíhá jejich likvidace?  

Já jsem zatím nelikvidoval.  

Jak vysoký je recyklační poplatek?  

U mě by byl poplatek z  celkem asi 10 tisíc korun. Nepříjemné na tom je, že recyklační poplatek 

díky dlouhé životnosti panelů je zasahuje do života několika generací. Čili já jsem ten poplatek 

někomu zaplatil, a po 40 – 45 letech mi bude 100 let, takže to nebude ani můj syn, ale syn mého 

syna, kdo bude recyklovat. Nikdo už nebude mít doklad, že ten původní poplatek zaplatil.  

Evropani budou ruku v ruce s rozvojem elektroautomobilismu potřebovat nové zdroje. Nebudou 

čekat na úplnou fyzikální životnost celých 40 let, ale budou se těch panelů zbavovat o něco dříve. 

Budou se vlastně zbavovat zcela funkč-

ních panelů. Proč ho tedy recyklovat?  

Máme v hlavě takový nápad, jak pomoci 

Africe nebo Jižní Americe, kde jsou 

s životní úrovní lehce pod námi. Ta  

myšlenka je taková udělat životaschopný 

dárcovský projekt, kde by proběhl  

sběr panelů a jejich odvoz do rozvojových 

zemí. Přestože tady panel pracoval  

20 až 30 let, tak v jižních šířkách  

bude dodávat o padesát, možná i o 100% 

ročně více energie než u nás. Je to  

způsobené tím, že je tam delší den, počet 

hodin je delší, nemají tak velký rozdíl mezi létem a zimou. Díky těmto  

podmínkám panel vygeneruje až jednou tolik energie. Zatím jsme na začátku, nemáme tolik  

panelů k recyklaci.  

Jaká je současná situace?  

Ke konci loňského roku měli všichni vlastníci fotovoltaických elektráren odvést do fondů 

recyklační poplatek. Někdo to udělal, jiný ne.  

Potřebují panely nějakou údržbu?  

Většinou nepotřebují. Panely mají tzv. samočisticí schopnosti. Pokud je panel nakloněn 10 - 15 

stupňů, tak skoro veškerá roční zašpinění z exhalací sklouznou.  Výjimky jsou například u velkých 

průmyslových areálů, kde může být velký spad nebo velkých zemědělských ploch, kde  

se uvolňuje lepkavý pyl. Tam většinou člověk musí sáhnout k roční údržbě a speciálním  

přípravkem panely čistit. Buď demineralizovanou vodou, nebo jiným chemickým přípravkem.  

Většina přípravků je ekologicky odbouratelné a jsou šetrné k přírodě.   

Jak se dívají obce na majitele elektrárny?  

Myslím, že obce fotovoltaiku vítaly a vítají, protože ve většině případů jsou majiteli pozemků  

a mají z toho výnosy. A protože je to obecní, tak mají také pravidelně peníze z pronájmu  

do obecního či městského rozpočtu. Bohužel v konci roku 2010 došlo k nepochopení, a obce,  

kterých se to netýkalo, si nevytvářely vlastní názor, ale nechaly se strhnout negativními články 

v novinách a ve společnosti negativně vedenou solární protikampaní.  Města a obce se bály,  

aby jim fotovoltaické elektrárny po dotační době nezůstaly osiřelé, a proto byla narychlo  

schválena recyklační legislativa. K prohlasování se přidali všechny vládní i protivládní strany.  

A tím došlo k zavedení recyklační daně i na střechy rodinných domů.   

Cítíte podporu od státu?  

Od roku 2015, kdy se spustil aktualizovaný program Nová zelená úsporám, tak konečně cítíme 

změnu postoje ke všem současným majitelům fotovoltaických elektráren, kteří to mysleli dobře.  

A to nejen na střechách domů, ale u větších firemních elektráren. Je pravda, že to všichni dělali 

pro peníze, ale druhým důvodem byl rozjezd zelené energetiky.  Bez toho by byl ten rozjezd  

mnohem pomalejší. Věřím tomu, že tím, že se spustily dotace, tak i ty velké elektrárny mají smysl. 

Protože zase nejsou až tak velké, i když megawaty a desítky megawat tam jsou. Ale ve srovnání 

s těmi velkými centrálními elektrárnami je to kapka v moři. Pokud tyto větší elektrárny budou  

do budoucna doplněny nějakou akumulací elektřiny, tak se z nich právě stane v tom daném  

uzlovém bodě přínos pro celou elektrizační soustavu České republiky.  

Setkal jste se s vandalismem?  

Setkali jsme se s krádežemi. Pokud se něco rychle vymontuje, demontuje, utrhá hliníkové rámy, 

tak i když je prioritní krádež, tak je to zároveň vandalství. Náklady na opravu jsou potom značné.  

Jak vznikla asociace?  

V roce 2009 jsme uspořádali první Fotovoltaické Fórum v Plzni. Byli tam zástupci mnoha stran  

od státních institucí, regulačního úřadu, distribučních společností, ministerstev, stavebních úřadů, 

soudních znalců, akademiků. Byla tam paralelně i odborná výstava. Uvědomili jsme si, že scházet 
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se jednou za rok je málo a že bychom fotovoltaickou problematiku potřebovali konzultovat častěji 

a pravidelně. Hodně akční v tom byl minulý předseda naší asociace Josef Květoň, který byl velký 

prognostik a říkal: Zkusme založit asociaci, protože všechny věci, které přednášíme, tak můžeme 

shromáždit na jednom místě. Už druhý den v průběhu konference jsme vyhlásili, že vznikne Česká 

fotovoltaická asociace a sehnali jsme pár prvních podpisů a necelý měsíc na to jsme zapisovali 

sdružení fyzických osob do registru Ministerstva vnitra.   

Co to členům Česká fotovoltaická asociace přináší?  

Jsou to především informace a možnost konzultovat, ptát se na problematiku, co je zajímá.  

To je zejména u členů, kteří nějakou elektrárnu mají, a kteří potřebují poradit s provozními,  

elektrikářskými nebo s daňovými záležitostmi. Základní členství máme od roku 2015 zdarma. 

Členy nemusí být pouze majitelé elektráren, ale členy se nově mohou stát učitelé, studenti, všichni, 

které daná oblast zajímá a kteří zde čerpají odborné poznatky z oblasti techniky, vzdělávání,  

legislativy a podpůrných informací, za které nemusí platit. I proto patří ČFA u nás k největším 

profesním asociacím, a to nejen podle data vzniku, působnosti ale i počtu členské základny. 

Vy radíte i s daněmi?  

Samozřejmě, nějakou dobu jsem pracoval jako finanční ředitel a daňové právo patřilo tehdy 

k mým pracovním povinnostem, proto se v tom vyznám. Na počátku až do roku 2010 existovalo 

osvobození od daní z příjmů, bylo tam hodně neznámých. Někdo si vykládal zákon o daních 

z příjmů tak, že když je jeden rok daňové osvobození a vztahuje se na další, že se to vztahuje od té 

doby na určitou dobu, což není samozřejmě pravda.  

Co se všechno dnes platí?  

Dneska nic. Poslanci recyklační daň vztáhli na historické fotovoltaické panely nainstalované do 

konce roku 2012. Od ledna 2013 všichni, kdo vyráběli nebo dováželi panely do České republiky, 

platili recyklační daň už při vstupu na trh. V ČR byli asi tři nebo čtyři výrobci a ti, když uváděli 

výrobek na trh, tak zaplatili recyklační daň předem. Stejně jako tomu je u všech ostatních elektro-

zařízení, jako svítidel, praček apod. Takže to se naštěstí zavedlo u fotovoltaických panelů také.  

Každý v předsednictvu má svou větší či menší elektrárnu a má s tím praktické zkušenosti. Sám 

jsem chtěl, abychom na přednáškách svazu uváděli vlastní reference, aby byly vidět naše vlastní 

zkušenosti. Tím pádem můžeme kvalifikovaně radit, přednášet a někdy i dementovat ne úplně 

šťastné výroky a články, které se šíří v médiích.  

Jak probíhá návrh fotovoltaiky pro běžného uživatele?  

Vždycky se ptáme, odkud klient je a doporučíme mu nějakou dobrou firmu z blízkosti místa jeho 

bydliště. Chceme, abychom vychovávali v naší odbornosti projektanty a obchodníky, kteří umí 

nabídnout a navrhnout optimalizovat elektrárnu. Není to o jenom tom, dát maximum panelů na 

střechu. Odborník se musí podívat, jaký máte 

dům, jakou máte střechu, kolik vás tam bude 

bydlet, jestli se hodláte stěhovat a další po-

drobnosti. Všechno je to proto, že navrhujeme 

zdroj nejenom na pět let, ale na celých čtyři-

cet pět let. Takže by tam mělo být to racio 

dlouhodobosti.  

Kdo do toho procesu mluví?  

Pokud je to opravdu tak, že dodržíte paragrafy 

ze stavebního zákona, tak do toho ani obec 

nemá mnoho co říkat. Nesmí se třeba porušit 

nebo zvýšit požární riziko, přetížení střechy 

nad únosnou mez, většinou s tím statika ale 

nemá problém. Ale dodavatelská firma by měla mít profesní zkušenosti a takové projekční analyti-

ky, kteří to dokážou analyzovat a říci ano-ne. Pokud tam něco takového zjistí, tak samozřejmě pak 

musí jít na stavební úřad, ale pokud není v památkové zóně, což je taky jedna z podmínek, pak by 

problém být neměl. 

Řešili jste nějaký takový spor?  

Mnoho soudů, kdy jsme právně napomáhali, jsme vyhráli. Pamatuji si na případ, kdy 

v památkovém území bylo na dvou domech asi osmdesát šest rezavých odporných antén a ty niko-

mu nevadily.  A proti tomu nainstalovaná fotovoltaika v rovině střechy je prý něco strašného. Tak 

jsme nafotili. Byl to velký boj u nadřízeného stavebního úřadu asi na dvě odvolání, ale nakonec 

nám úřady dali za pravdu. Tady si myslím, že by státní úředníci z MMR si měli vzít příklad 

z Německa a Rakouska, kde se panely instalují například na kostel či faru. Čili i ten farář když si 

dá fotovoltaiku, tak je in a jak je vidět, ani na střeše fary to nikomu nevadí.  

Podléhají panely módě?  

Dá se říci, že i sem se dostala móda. Je to především barevný design. Když máte 

dobrého architekta a potřebujete to skloubit s designem domku, tak jde všechno 

přizpůsobit. Může to pozvednout tvář celého domu. Když si takový kvalitní deko-

rativní panel dáte na fasádu, tak tam máte technologii „22. století“.  

A u t o r :  M e r c e d e s  W i m m e r o v á  

m e r c e d e s . w i m m e r o v a @ f u c i k . c z  

a nezprostředkovaná vazba mezi výplatou 

pojistného plnění a odpisem pohledávky.  

Původně nedaňový náklad z titulu odpisu 

pohledávky bylo tudíž možné považovat za 

daňový, a to až do výše přijatého pojistného 

plnění. 

I přesto, že se rozsudek vztahuje ke znění 

zákona, které bylo platné do roku 2014, lze 

vybrané argumenty rozsudku aplikovat i 

v pozdějších obdobích. Nesmíme však  

zapomínat na to, že každý případ má svá  

specifika a úskalí. 

Pokud pracujete s pojištěním pohledávek  

a v minulosti jste odpisy  

pohledávek považovali  

za nedaňový náklad, doporu-

čujeme toto vyhodnocení  

zpětně prozkoumat a zvážit 

možnost podání dodatečného 

daňového přiznání. V případě 

pochybností s aplikací Vám 

rádi pomůžeme. 

E d i t a  Š e v c o v i c o v á  

e d i t a . s e v c o v i c o v a @ f u c i k . c z  

SERIÁL 

Dnešním tématem seriálu jsou REZERVY. 

Tento pojem je pojem účetní, ale zároveň  

o něm slyšíme i v souvislosti se stanovením 

základu daně z příjmů. Legislativní úpravu 

tedy najdeme jak v zákoně o účetnictví  

a jeho prováděcí vyhlášce včetně Českých 

účetních standardů, tak i v zákoně  

o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů.  

Účetní pohled 

Rezerva je dle zákona o účetnictví určena  

na pokrytí závazků nebo nákladů, u kterých  

je jejich povaha/účel jasně určen a je  

pravděpodobné, že nastanou, ale není známa 

jejich výše a ani okamžik, kdy vzniknou. Dle 

zákona o účetnictví musí být k rozvahovému 

dni výše rezervy stanovena na základě  

nejlepšího odhadu nákladů, které pravděpo-

dobně nastanou. Pokud je rezerva vytvářena 

po více účetních období, musí účetní jednotka 

aktualizovat její výši a to tak, aby její výše 

vždy co nejpřesněji, tj. na základě aktuálně 

dostupných informací, vyjadřovala pravděpo-

dobný budoucí závazek. 

Rezervy se účtují prostřednictvím účtové sku-

piny 45 - Rezervy, přičemž tvorba se účtuje ve 

prospěch (strana Dal) tohoto účtu a souvztaž-

ným zápisem na vrub (strana Má dáti) nákla-

dových účtů 55 – rezervy pro provozní 

(rezerva na garanční opravy, rezerva na re-

strukturalizaci), 57 – rezervy pro finanční 

činnosti a 59 - rezerva na daň z příjmů. Čerpá-

ní nebo zrušení rezervy se účtuje „opačným“ 

souvztažným zápisem, tj. na vrub (strana Dal) 

skupiny účtu 45 a ve prospěch (strana  

Má dáti) nákladových účtů. 

18/2017 
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DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Fotovoltaické elektrárny patří mezi alternativní zdroje výroby elektrické energie, neboť tyto 

elektrárny využívají pro výrobu elektrické energie sluneční záření. Tento článek se zabývá 

vývojem jejich zdanění a odepisováním hmotného majetku fotovoltaických elektráren  

(dále „FVE“).  

Do konce roku 2010 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu (dále jen „ZDP“) umožňoval  

osvobodit příjem z provozu mimo jiné i solárních zařízení. Daňové subjekty měly možnost  

se rozhodnout, zda uplatní, či neuplatní možnost osvobození příjmu z provozu FVE.  Tento příjem 

byl osvobozen v kalendářním roce, ve kterém bylo zařízení uvedeno do provozu a dále  

bezprostředně následujících pět let. V případě, že se daňový subjekt rozhodl, že uplatní  

osvobození, dle § 4 odst. 1 písm. e) ZDP neměl již daňový subjekt možnost uplatnit výdaje  

(§25 odst. 1 písm. i) ZDP), které se vztahovaly k příjmům z provozu FVE.  

Daňový poplatník se samozřejmě mohl rozhodnout i pro druhou možnost, tedy neuplatnit  

osvobození příjmu z provozu FVE. V takovém případě se vzdal osvobození oznámením této  

skutečnosti správci daně.  Pokud se daňový subjekt rozhodl pro tuto možnost, získal tak nárok  

na uplatnění nákladů, které souvisely s příjmem z provozu FVE.  

Od 1. 1. 2011 bylo toto osvobození zrušeno. Rok 2010 byl posledním rokem, kdy byla možnost 

uplatnit osvobození. Osvobození v tomto případě již nadále nemohly uplatnit ani subjekty, které 

uvedly alternativní zdroj výroby elektřiny do provozu před rokem 2011, tedy před nabytím  

účinnosti této novely.   

Od roku 2011 příjem z provozu FVE podléhá dani z příjmu právnických i fyzických osob.  

U právnických osob představuje zdanitelný výnos. V případě fyzických osob se tento příjem  

zdaňuje dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP jako příjem z jiného podnikání.  Tyto příjmy mohou  

být sníženy, a to buď o: 

 skutečně vynaložené výdaje, které dle § 7 odst. 3 ZDP slouží k dosažení zajištění a udržení  

příjmu (např. odpisy FVE, opravy a údržba …), anebo 

 paušální výdaje (§7 odst. 7 písm. d) ZDP), které jsou v tomto případě ve výši 40 %, maximálně 

však 800 000 Kč (s tím, že od roku 2018 maximálně do absolutní výše 400 000 Kč, tento nižší 

paušál je možné, za současného uplatnění vybraných daňových úlev, použít již za rok 2017). 

Pokud roční příjem z provozu FVE je nižší než 6 000 Kč a zároveň má daňový subjekt pouze  

příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), pak, pokud poplatník nepodá daňové přiznání, takový 

příjem nebude podléhat zdanění.  

1.1. 2016 se změnil „energetický“ zákon (zákon č. 458/2000 Sb.), kde byl mimo jiné i změněn  

§3 odst. 3, který nově uváděl, že podnikat v energetických odvětvích na území ČR mohou  

za stanovených podmínek pouze osoby na základě licence udělené Energetickým regulačním  

úřadem. Dále je v tomto paragrafu uvedeno, že licence je vyžadována na výrobu elektřiny ve FVE 

s instalovaným výkonem nad 10 kW, která je určena pro vlastní spotřebu zákazníka a nejde  

o ostrovní systém, popř. má taková FVE sice  

instalovaný výkon do 10 kW včetně, nicméně 

ve stejném odběrném místě je připojena ještě 

jiná FVE držitele licence.  

Na změnu energetického zákona zákonodárci  

reagovali změnou zákona o daních příjmu,  

konkrétně §10 odst. 1 písm. a) ZDP, kde bylo 

nově uvedeno, že do ostatních příjmů patří též 

příjem z provozu výroben elektřiny, ke  

kterému není vyžadována licence udělovaná 

Energetickým regulačním úřadem. Díky  

přechodnému ustanovení měly daňové  

subjekty, kterých se toto ustanovení týkalo možnost, se rozhodnout, zda se za rok 2016 budou řídit 

již novým ustanovením a zdaní příjmy z provozu FVE dle § 10 ZDP (a případně uplatní  

osvobození příjmů, které za rok nepřesáhnou 30 000 Kč), či zda je zdaní podle §7 ZDP. Dále pak 

bylo počítáno s tím, že od roku 2017 se bude postupovat dle nových pravidel a tedy v případě, že 

daňový subjekt bude mít příjem z provozu FVE, ke kterému není vyžadována licence, bude příjem 

zdaňovat jako ostatní příjem, dle §10 ZDP. Tento postup má ještě jednu výhodu, a sice to,  

že ostatní příjmy dle §10 ZDP nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní  

pojištění. 

V roce 2017 nedošlo k žádné novelizaci ustanovení týkající se příjmu z provozu FVE zařízení, 

nicméně i přesto bylo v březnu zveřejněno na stránkách finanční správy Sdělení Generálního  

finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). GFŘ je v tomto případě toho názoru, že pro možnost  

využití zdanění příjmu z provozování FVE dle §10 ZDP není jediným kritériem instalovaný výkon, 

ale dalším důležitým parametrem je i skutečnost, zda je provozování výroby elektřiny podnikáním. 

V případě, že výroba elektřiny je provozována jako podnikání, je nutná licence, bez ohledu na to, 

zda je instalovaný výkon do, či nad 10 kW. GFŘ je toho názoru, že pokud fyzická osoba provozuje 

výrobu elektřiny a takto vyrobenou elektřinu dodává do elektrické sítě, přičemž za tuto elektřinu 

(Pokračování na stránce 6) 

Z hlediska vykazování rezerv ve státních  

výkazech tj. v rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

je úprava následující: 

Pro úplnost zde zmíníme specifika vykazování 

rezervy na splatnou daň z příjmů. Pokud  

účetní jednotka vykazuje k rozvahovému dni 

uhrazené zálohy na daň z příjmů, měly by  

se tyto zálohy započítat proti rezervě a rezerva 

se vykáže v rozvaze jen ve výši nedoplatku 

splatné daně. Pokud je ale součet záloh vyšší 

než očekávaná splatná daň (zaúčtovaná  

pomocí rezervy), pak se rezerva nevykáže  

a předpokládaný přeplatek na dani by se měl 

vykázat v aktivech jako pohledávka vůči státu 

v kolonce Stát – daňové pohledávky.  

Daňový pohled 

Rezervy, které jsou pro účely daně z příjmu 

vyhodnocovány jako daňově uznatelné, jsou 

upraveny ve speciálním zákoně a to zákoně  

o rezervách. Jedná se o rezervu na opravu 

majetku, rezervu na pěstební činnost, rezerva 

na nakládání s elektroodpadem ze solárních 

panelů uvedených na trh do dne 1.1.2013  

a ostatní rezervy, tj. rezerva na odbahnění 

rybníka, rezerva finančních prostředků  

na sanaci pozemků dotčených těžbou  

a rezerva na vypořádání důlních škod. 

Z výše uvedených se krátce zastavíme u dvou 

nejvíce využívaných „zákonných“ rezerv, 

kterými jsou rezerva na opravy a tzv. solární 

rezerva. Rezervu na opravu majetku mohou 

vytvářet vlastníci a pachtýři hmotného  

majetku, který se odpisuje dle zákona o dani 

z příjmů pět a více let, což odpovídá majetku 

zařazenému do 2. až 6. odpisové skupiny. 

Specifikem u této rezervy je povinnost převe-

dení peněžních prostředků v plné výši rezervy 

na samostatný účet v bance, který bude určen 

výhradně pro ukládání prostředků na rezervu 

na opravu majetku. Pokud nejsou peněžní 

prostředky na účtu uloženy do termínu pro 

podání daňového přiznání, má poplatník po-

vinnost celou rezervu zrušit. Čerpání prostřed-

ků je povoleno pouze na účely, na které byla 

tato rezerva vytvořena. Dle základního ustano-

vení zákona o rezervách je tato rezerva pova-

žována za daňově uznatelný náklad, pokud je 

zaúčtovaná podle pravidel zákona o účetnictví 

(Pokračování na stránce 6) 

(Pokračování ze stránky 4) 
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Rozvaha - pasiva 

B. Rezervy 

B.1. Rezervy na důchody a podobné  

závazky 

B.2. Rezerva na daň z příjmů 

B.3. Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 

B.4. Ostatní rezervy 

Výkaz zisku a ztrát 

F. Ostatní provozní náklady 

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční  

oblasti 

L.1. Daň z příjmů splatná 



 

 

(totéž platí pro rezervu na pěstební činnost  

a ostatní rezervy dle tohoto zákona).  

Solární rezerva neboli rezerva na nakládání 

s elektroodpadem ze solárních panelů  

uvedených na trh do dne 1.1.2013 je jediná 

daňově uznatelná rezerva, u které zákon  

o rezervách stanovuje, že se vytváří odlišně  

od účelově shodné rezervy vytvářené podle 

zákona o účetnictví, tj. o tvorbě této rezervy  

se neúčtuje. Jedná se tak o první „daňovou“ 

rezervu, u které není tato nekoncepční  

povinnost stanovena a navíc zákonodárce 

zdůraznil, že účetní rezerva na likvidaci  

solárních panelů má být tvořena odlišně  

od „zákonné“ rezervy.  

Dle účetních pravidel by výše rezervy  

na likvidaci (ne jen solárních panelů) měla 

odpovídat nejlepšímu odhadu částky výdajů, 

které budou potřebné na úhradu likvidace, 

přičemž by se měla rezerva vytvářet postupně 

v závislosti na tom, jak je používán majetek,  

u kterého je stanovena povinnost provést  

likvidaci. Tvorba rezervy nemusí být  

rovnoměrná a může se v jednotlivých letech 

měnit. V případě, že je jiným zákonem  

resp. právním předpisem požadováno ukládání 

peněžních prostředků na zvláštní bankovní 

účty vedené třetí osobou za účelem pozdějšího 

využití při realizaci likvidace, účtuje  

se v účetnictví o pohledávce, která bude  

předmětem pozdějšího vypořádání. Takováto 

pohledávka se nesmí kompenzovat s rezervou. 

Výše zákonné solární rezervy se odvíjí  

od povinného příspěvku na likvidaci elektro-

odpadu (stanoveného zvláštním právním před-

pisem), u kterého je stanovena úhrada po dobu 

5 let a to v rovnoměrných ročních splátkách. 

Do daňově uznatelných výdajů se tato částka 

„rozprostře“ jako tvorba rezervy postupně do 

doby, kdy bude ukončeno odpisování solární 

elektrárny a panely budou odstraněny a zlikvi-

dovány provozovatelem kolektivního systému.  

Z výše uvedeného je zřejmý správný směr 

v  zákonné úpravě „nových“ rezerv (např. 

solární rezervy). Je totiž nutné rozlišovat  

rezervy vytvářené v souladu s účetními pravi-

dly, které mají vést k věrnému a poctivému 

zobrazení, a rezervy zákonné, které představu-

jí daňově uznatelný náklad při splnění urči-

tých podmínek. Analogii tohoto zohledňování 

můžeme spatřovat v účetních a daň. odpisech. 

Při stanovení výše rezervy v souladu  

se zákonem o účetnictví by se vždy mělo  

vycházet z nejlepšího odhadu 

částky, která bude následně 

potřeba na úhradu závazku. U 

zákonné rezervy je nutné 

vždy respektovat znění pří-

slušného zákona a podle něj 

stanovovat výši rezervy, která 

bude představovat daňově 

uznatelný náklad.  

P e t r a  V a n ě č k o v á  

p e t r a . v a n e c k o v a @ f u c i k . c z  

(Pokračování ze stránky 5) 

inkasuje příjem, jedná se dle energetického zákona o podnikání, a tudíž se takovéto příjmy zdaňují 

dle §7 ZDP. 

GFŘ je naopak názoru, že licence ERÚ není potřeba, pokud daňový subjekt využívá FVE  

s výkonem do 10 kW a zároveň využívá tuto elektřinu pro svoji spotřebu v rámci ostrovního  

systému.  

Na základě výše zmíněného vzniká absurdní situace, a sice že dle stanoviska GFŘ není v praxi 

možné vůbec využít § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, neboť v případě, že daňový subjekt dostává  

odměnu za dodání elektřiny vyrobené prostřednictvím zařízení FVE, automaticky spadá  

do §7 ZDP, a v případě, kdy používá elektřinu pouze pro vlastní spotřebu, v podstatě negeneruje 

zdanitelný příjem. 

Daňové odepisování 

Způsob daňového odepisování FVE rovněž historicky prošel vývojem, i když ne tak bouřlivým 

jako zdanění příjmů z FVE. Pokud poplatník uplatnil osvobození, neměl možnost uplatnit jako 

náklad odpis zařízení na výrobu elektřiny ze slunečního záření, ovšem po skončení uplatňování 

osvobození, mohl daňový subjekt započít s daňovým odepisováním, a to z původní ceny tohoto 

zařízení. V případě, že poplatník neuplatnil možnost osvobození, mohl odpisovat, již od zařazení 

tohoto majetku do užívání. V každém případě, v době odepisování tohoto zařízení se mohl daňový 

subjekt rozhodnout mezi rovnoměrným, nebo zrychleným způsobem odepisování s možností  

nezahájit, nebo přerušit dané odepisování.  

Od 1. 1. 2011 byl nově do zákona o daních z příjmu zařazen nový paragraf §30b ZDP, který  

upravuje odepisování hmotného majetku, který je využíván k výrobě elektřiny ze slunečního  

záření. Zde je uvedeno, že zařízení FVE, které je klasifikováno produkcí CZ-CPA označené kódem 

skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 se odepisuje rovnoměrně bez  

přerušení a to po dobu 240 měsíců do 100% vstupní ceny.  Tyto odpisy se stanoví na celé měsíce, 

přičemž poplatníkovi vzniká povinnost započít s odepisováním následující měsíc po měsíci, 

v němž byly splněny podmínky pro odepisování.  

Technické zhodnocení daného majetku je upraveno §30b odst. 3 ZDP. V tomto případě poplatník 

pokračuje v odepisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny, která je již snížená  

o uplatněné odpisy. Odpisování ze zvýšené vstupní ceny poplatník aplikuje od měsíce  

následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno.  Musí být odepisováno bez 

přerušení a to po zbývající dobu, nejméně však po dobu 120 měsíců.  

Od roku 2011 mohlo dojít k několika základním situacím a to: 

 Daňový subjekt zařízení, které je klasifikováno CZ-CPA označené kódem skupiny 27.11, 27.12  

a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 

 již odepisoval před rokem 2010, pak musel změnit dle bodu 10 přechodných  

ustanovení ZDP způsob odepisování na způsob, který je uveden v § 30b ZDP (popsáno 

výše - rovnoměrně 240 měsíců), nebo 

 zařadil v roce 2011 (případně toto zařízení již zařadil dříve, ovšem 

neuplatňoval daňové odpisy FVE), odepisuje dle § 30b ZDP, tedy rov-

noměrně 240 měsíců. 

V blízké budoucnosti zatím nejsou plánovány žádné změny ve výše uvedených 

oblastech. Musíme se tedy nechat překvapit, zda zákonodárce změní znění zákona 

a pro výše uvedený absurdní výklad ke zdanění příjmů z FVE u fyzických osob již 

nebude prostor. V případě, že vás toto téma zaujalo, jsme vám k dispozici 

k případným konzultacím. 

D a n i e l a  C í s a ř o v s k á   

d a n i e l a . c i s a r o v s k a @ f u c i k . c z  

(Pokračování ze stránky 5) 
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