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Česko-německá obchodní a průmyslová komora  

Založení holdingu - často kladené otázky  

 

Co je to holding? 

U holdingu se jedná o mateřskou společnost nejméně s jednou dceřinou společností, přičemž mateřská 

společnost vlastní podíly na dceřiné společnosti, často dokonce ve výši 100 %. U mnoha startupů se tato účast 

velmi liší. Pokud se jedná o několik zakladatelů, je rovněž praktické, když každý založí svůj vlastní holding, který 

pak vlastní podíly na jedné dceřiné společnosti nebo na několika dceřiných společnostech. 

 

Jaké existují varianty holdingu? 

Existuje pět holdingových variant: 

 

1. Operativní holding 

Tato forma holdingu se typicky používá u velkých společností. Mateřská holdingová společnost sama vykonává 

operativní činnost, přičemž dceřiné společnosti fungují většinou jako organizační složky a pobočky v zahraničí a 

jsou pod silným vlivem mateřské společnosti. 

 

2. Manažerský holding 

V manažerském holdingu mateřská společnost předává rozhodování a kontrolní činnost všem dceřiným 

společnostem. Často se jedná o strategické řízení, obsazení vedoucích pozic a řízení peněžních toků. 

Manažerský holding má často svoje obchodní sídlo v daňově atraktivní zemi, a tudíž může držet na nízké úrovni 

celkové daňové odvody. 

 

3. Finanční holding 

Tento holding se zřizuje výhradně za účelem správy majetku, to znamená, že nepřebírá kontrolní činnost ani 

řídicí funkce. Může se však stát, že dceřiné společnosti mají za úkol rámcové finanční cíle. Takový holding 

funguje kromě toho jako vlastní koncernová banka, která obstarává kapitál pro dceřiné společnosti. 

 

4. Organizační nebo strukturální holding 

Tento holdingový model se používá k úpravě interní organizace. Přitom každá dceřiná společnost je příslušná 

pro jiné odvětví společnosti. Tímto rozdělením, popřípadě rozštěpením podniku lze získat transparentnost a 

velmi dobrý přehled o jednotlivých odvětvích. 

 

5. Holding jako společník  

Jak již říká název, mateřská společnost jako holding zde zastává roli společníka, přičemž dceřiné společnosti 

vykonávají operativní činnost. Podnikatel tak může využít daňové výhody holdingu, aniž by vznikly nepřiměřené 

náklady nebo dodatečné administrativní výdaje. 

 

Jak můžete v holdingu ušetřit daně? 

Holding nabízí velký prostor při zdanění. Odvody ze zisku dceřiné společnosti mateřské společnosti jsou ve výši 

95 % osvobozeny od daně, jestliže holding vlastní v dostatečné výši podíly na dceřiné společnosti (srov. § 9 

odst. 2a GewStG [německý zákon o živnostenské dani]). Tento zisk může podnikatel buď investovat anebo si 

může zisk vyplatit sám sobě. To platí i při prodeji dceřiné společnosti. Pokud brzy plánujete prodej Vaší 

společnosti, je holding velmi atraktivní, neboť se celý výnos z prodeje daní pouze ve výši ca. 1,5 %. 
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Ručí holding za dceřiné společnosti? 

Ne, holding neručí za svoje dceřiné společnosti. Zisky tudíž mohou být odvedeny holdingu a tam bezpečně 

“zaparkovány”. Bez holdingové struktury zůstávají zisky ve společnosti a nemusí být v případě ručení chráněny. 

Holding tedy může být využit k zajištění části Vašeho majetku. 

 

Jaké jsou výhody holding pro pověst společnosti? 

Jestliže ve Vašich různých společnostech prodáváte různé produkty, může být výhodné, pokud navenek není 

zjevné, kdo se za tímto prodejem skrývá. To je u holdingu relativně snadno možné prostřednictvím svěřenské 

správy. Zatímco jedna z Vašich společností například prodává produkty s dobrou kvalitou za velmi nízké ceny, 

může jiná společnost prodávat prémiové produkty s vynikající kvalitou, aniž by pověst první společnosti byla 

negativně ovlivněna pověstí druhé společnosti a u spotřebitelů by panovala nejasnost ohledně kvality obou 

produktových palet. 

 

Je možné s již existující společností založit holding? 

Ano, existující společnost je možné integrovat do holdingu. Pokud však chcete prodat dceřinou společnost, 

obdržíte teprve po uplynutí sedmi let daňové zvýhodnění v plné výši. Pokud k vystoupení dojde před uplynutím 

sedmi let, poskytuje se daňové zvýhodnění v poměrné výši, to znamená, že po uplynutí čtyř let činí daňové 

zvýhodnění pro podíl 4/7 z prodejní ceny. Chcete-li výhody holdingu využít ihned, musí být holding začleněn do 

struktury společnosti již od založení. 

 

Jaké výhody a nevýhody má holdingový model při rozdělení podniku? 

Zvlášť velkou výhodou je situace související s ručením Vaší mateřské společnosti. Normálně se ručení týká celé 

společnosti, popřípadě všech odvětví, pokud nastane případ ručení. Při dělení podniku, tedy pokud odpovídá 

každá dceřiná společnost za jedno odvětví, ručí pouze příslušná dceřiná společnost. Je-li dotčená dceřiná 

společnost zřízena ve formě UG (haftungsbeschränkt) [podnikatelská společnost (s ručením omezeným] nebo 

GmbH [společnost s ručením omezeným], neručí společníci svým soukromým majetkem. Ručení se tudíž 

nevztahuje na mateřskou společnost. 

 

Výhody rozdělení podniku: 

 

•  rozdělení podnikových rizik na obchodní odvětví 

•  ochrana majetku 

•  vstup na trhu je možný s různými společnostmi a značkami  

 

Nevýhody rozdělení podniku: 

 

•  vyšší administrativní náklady na založení všech společností  

•  vyšší běžné náklady za vedení všech společností 

•  vyšší náklady u daňového poradce 


