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1. Úvod 

Téma převodních cen hraje v současném globalizovaném světě stále významnější roli 

z důvodu rozšíření mezinárodního obchodu, do kterého se zapojuje i Česká republika. 

Vznikají nové společnosti se zahraniční majetkovou účastí a v rámci těchto nadnárodních 

podniků může docházet k deformaci ceny, která bývá stanovována za jiných podmínek,  

než na základě nabídky a poptávky, jako je tomu u ceny tržní. 

Snahou většiny podniků je minimalizovat daňovou povinnost převáděním zisků  

do států s nejvýhodnější daňovou sazbou a s nejpříznivějšími podmínkami, a to tím 

způsobem, že je zisk podhodnocován ve státě s vyšší mírou zdanění a nadhodnocován 

v zemích s nižší či nulovou sazbou daně. Jelikož kvůli manipulaci se ziskem a kvůli 

deformaci cen dochází ke snižování daňových příjmů jednotlivých států, a v případě 

některých poplatníků může vést až k daňovým únikům, dochází k vyšší četnosti daňových 

kontrol nastavení převodních cen ze strany daňové správy. Podniky jsou vystaveny riziku 

doměrků daně, popřípadě předepsání penále či úroků z prodlení v případě porušení daňových 

předpisů. 

Kvůli těmto výše zmíněných příčin by podniky měly usilovat o správné nastavení 

převodních cen. Jedním z řešení jak se vyhnout riziku daňového doměrku je řádné vytvoření 

„Dokumentace k převodním cenám“ za jednotlivé podniky, která je předkládaná  

při dokazování daňové povinnosti správci daně. 

Převodní neboli transferové ceny jsou definovány jako ceny uplatňované  

mezi osobami kapitálově nebo jinak spojenými. Tyto spojené nebo také sdružené podniky 

musí v rámci vzájemných transakcí používat ceny splňující princip tržního odstupu, který 

spočívá v tom, že operace mezi sdruženými podniky by měly být uskutečněny za stejných 

podmínek jako transakce mezi nezávislými subjekty. 

V diplomové práci se budeme věnovat skupině podniků zabývajících se nákupem  

a prodejem hutního materiálu. Český podnik odebírá z části produkty od mateřského podniku 

sídlícího v Belgii a zároveň část zboží prodává své dceřiné společnosti na Slovensko.  

Cílem práce je zjistit pomocí vhodně zvolené metody, zda kalkulace ceny  

pro slovenský dceřiný podnik splňuje princip tržního odstupu. 
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V první části se zaměříme na teorii převodních cen, jejich právní úpravu a vysvětlení 

principu tržního odstupu. Dále dojde k charakteristice jednotlivých metod pro stanovení 

převodních cen. 

Část druhá bude teoreticky popisovat provádění srovnávací analýzy, která je nezbytná 

pro stanovení převodní ceny. Následně dojde k praktické aplikaci, prvně funkční analýzy  

a poté analýzy srovnávací. Díky těmto krokům budeme schopni určit nejvhodnější metodu  

pro určení transferové ceny v konkrétním podniku. 

V poslední, stěžejní části této diplomové práce bude vybrána nejvhodnější metoda  

a poté aplikována na zkoumaný podnik, díky níž zhodnotíme dosavadní stanovení cen  

mezi českým mateřským a dceřiným podnikem na Slovensku a rozhodneme, zda ceny 

nastavené v řízené transakci splňují princip tržního odstupu.  
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2. Převodní ceny a princip tržního odstupu 

Převodní neboli transferové ceny (transfer pricing) jsou využívány mezi spřízněnými 

(spojenými) podniky, mezi kterými dochází k dodání zboží, převodu hmotného  

či nehmotného majetku, nebo k realizaci služby.  

2.1. Právní úprava převodních cen v České republice 

 Převodní ceny jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, Směrnicí OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové 

správy, metodickými pokyny vydávaných Ministerstvem financí a dvoustrannými smlouvami  

o zamezení dvojího zdanění. 

2.1.1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 Převodním cenám se věnuje ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), které stanovuje podmínky pro správné stanovení 

základu daně použitím „ceny obvyklé“ mezi spojenými osobami, a to kapitálově či jinak 

spojenými.  

 Vymezení pojmů tohoto ustanovení: 

a) cena obvyklá – jedná se o cenu, za kterou by byly srovnatelné transakce realizovány 

mezi nezávislými subjekty za stejných nebo obdobných podmínek v běžných 

obchodních vztazích. Zjistí-li správce daně, že se sjednané ceny liší, může upravit 

základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl, není-li dostatečně zdůvodněn. Důvodem 

takového doměření je neprokázání skutečnosti, že sjednané ceny odpovídají principu 

tržního odstupu. 

Pokud nelze srovnatelnou cenu takto zjistit, použije se cena zjištěna podle zákona  

o oceňování majetku (dále jen ZOM). Za cenu obvyklou se dle § 2 odst. 1 ZOM 

považuje cena, která by byla dosažena v obvyklém obchodním styku v tuzemsku  

ke dni ocenění při poskytování stejné nebo podobné služby či při prodeji stejného 

nebo podobného majetku. Do ceny obvyklé se nezahrnují osobní vztahy  
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mezi subjekty, zvláštní hodnota přikládána majetku ani mimořádné vlivy, jako jsou 

přírodní pohromy a stavy tísně,
1
 

b) spojené osoby – ustanovení dělí spojené osoby na kapitálově spojené a jinak spojené 

osoby. O kapitálově spojené osoby se jedná, má-li jedna osoba alespoň 25 % podíl  

na základním kapitálu či hlasovacích právech druhé osoby či osob. Může se jednat  

o podíl přímý nebo nepřímý. Jinak spojenými osobami jsou myšleny ovládající  

a ovládané osoby, osoby podílející se na kontrole či vedení jiné osoby, subjekty, jež 

vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně či zvýšení daňové 

ztráty a osoby blízké. Osoba blízká je v občanském zákoníku definovaná jako 

příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner a osoba, která pociťuje újmu, 

kterou utrpěla jiná osoba v poměru rodinném.
2
  

Mezi jinak spojené osoby nelze zařadit osoby, které jsou členem dozorčích rad obou 

osob,  

c) podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech – určí se jako aritmetický 

průměr měsíčních stavů za zdaňovací období nebo za období, za které je podáváno 

daňové přiznání správci daně. 

Mezi další ustanovení ZDP, která se věnují zdanění transakcí probíhajících  

mezi osobami, které jsou mezi sebou ve zvláštním vztahu, patří: 

o § 22 odst. 1 písm. g) bod 3 – říká, že podílem na zisku je i rozdíl zjištěný  

mezi cenou sjednanou a cenou obvyklou na trhu, 

o § 23 odst. 11 – popisuje stanovení základu daně u stálých provozoven  

dle principu tržního odstupu,  

                                                           
1 

Zákon č. 151 ze dne 17. června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku). In: Sbírka zákonů České republiky, 1997, částka 54, 150-155. Dostupný také  
z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3045 

2 Zákon č. 40 ze dne 26. února 1964 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky, 1964, částka 19, 40. 

Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1257 
 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3045
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o § 37 – tento paragraf dává přednost mezinárodním smlouvám před ZDP, pokud 

tedy nejsou v rozporu s tuzemským zákonem, 

o § 38 nc – ustanovení, dle něhož může poplatník požádat místně příslušného 

správce daně o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena 

sjednaná mezi sdruženými osobami.
3
 

2.1.2. Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy  

 Úkolem Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 

(angl. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 

dále jen Směrnice OECD) je sjednotit postup sdružených podniků a daňových správ při řešení 

případů transferových cen, minimalizovat spory mezi nimi a tím pádem předcházet 

eventuálním soudním sporům, které jsou nákladné.
4
 

 Směrnice o převodních cenách není dle českého daňového práva závazná, neboť její 

principy nejsou přímo obsaženy v českých daňových zákonech. Je chápána jako výklad 

k článku 9 Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění, který se zabývá sdruženými 

podniky, tedy musí jít o vztahy mezi tuzemským a zahraničním daňovým subjektem. Nejde-li 

o tyto vztahy, postupuje se dle tuzemských daňových zákonů.
5
  

 Směrnici vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD z angl. 

Organisation for Economic Co-operation and Development). Cílem organizace je podporovat 

ekonomický rozvoj, který zlepší hospodářský a sociální blahobyt lidí na celém světě 

zprostředkováním nových investic, svobodou mezinárodního obchodu, snížením 

nezaměstnanosti a stabilizaci a rozvojem domácích i zahraničních finančních trhů pomocí 

                                                           
3
 Zákon č. 586 ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů. In: Sbírka zákonů České republiky, 1992, částka 117, 

586-588. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640 
 
4
 Pokyn č. D – 332: Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí 

mezi sdruženými podniky – převodní ceny. Dostupný z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_D-332.pdf 
 
5
 PEČENKOVÁ, Lucie. Transfer pricing – „převodní ceny“. In: Audit účetnictví, s.r.o. [online]. 2010 [cit. 2013-02-

11]. Dostupné z: http://www.auditucetnictvi.cz/web/smernice/Metodicka%20smernice%20Transfer 
%20pricing%20-%20Prevodni%20ceny.pdf 
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nesvazujících prostředků. Také se zabývá sociálními změnami, zemědělstvím, ochranou 

životního prostředí, technologiemi, rozvojem obchodu a zdaněním.
6
 

 Směrnice byla od svého vydání roku 1995 mnohokrát přepracována a aktualizována. 

Došlo k přesunu stávajících kapitol a vzniku nových. Aktuální vydání je z roku 2010. 

2.1.3. Metodické pokyny vydané Ministerstvem financí 

Mezi metodické pokyny používané v České republice patří: 

 pokyn č. D-332 - Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních 

standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny 

(nahradil pokyn D-258). Pokyn je vydán z důvodu zajištění jednotného postupu 

při zdaňování a usnadnění postupů při oceňování transferů uvnitř nadnárodní 

společnosti z pohledu daňové správy i daňových subjektů. Jsou zde uvedeny 

doporučené postupy vycházející ze směrnice OECD, s ohledem  

na existující sjednané smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 

 pokyn č. D-333 – Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, 

jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (nahradil 

pokyn D-292). Pokyn řeší jednotný postup při vydání rozhodnutí ze strany 

správce daně. Zavedením pojmu závazného posouzení vznikl také pojem tzv. 

předběžné cenové ujednání (předběžné cenové dohody). Závazným 

posouzením si může poplatník předem na žádost potvrdit u správce daně, zda 

je jeho způsob tvorby cen mezi spojenými osobami v souladu s principem 

tržního odstupu, tedy dochází-li ke správnému rozdělení příjmů a výdajů mezi 

spojenými osobami. Daňový subjekt získává určitou jistotu, že pokud nedojde 

ke změně podmínek, za kterých byly ceny stanoveny, nebudou ceny ze strany 

správce daně nijak zpochybňovány, 

                                                           
6
 THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD: Our mission [online]. OECD 

[cit. 2013-02-11]. Dostupné z: http://www.oecd.org/about/ 
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 pokyn č. D-334 – Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu 

tvorby cen mezi spojenými osobami (nahradil pokyn D-293). Pokyn obsahuje 

doporučení a standardy uplatňované při dokumentování správnosti nastavení 

transferových cen. 

2.1.4. Dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

 Dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou uzavírány podle vzoru, kterým 

je Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění (Model Tax Convention on Income  

and on Capital) včetně výkladového Komentáře, jež vydalo OECD. Jedná se  

o nejvýznamnější text zpracovaný OECD v daňové oblasti, který znázorňuje návod  

a následnou interpretaci dle Komentáře dvoustranných smluv. 

Dvoustranné smlouvy jsou sjednávány mezi Českou republikou a příslušným státem. 

Pouze výjimečně jsou sjednávány smlouvy mnohostranné. 

Mezinárodní smlouva má vyšší právní sílu než tuzemský daňový zákon, ale nikdy 

nemůže předepsat daňovou povinnost, která by byla nad rozsah stanovený vnitrostátními 

daňovými předpisy. Nelze např. zdanit nějaký příjem, který sice podléhá zdanění  

dle mezinárodní smlouvy, ale vnitrostátní předpisy jej nezdaňují. 

Jeden z důvodů sjednání smluv je zamezení dvojímu zdanění příjmů a to tak, že jeden 

stát zohlední zaplacenou daň v druhém státě. Dále se státy sepsáním smlouvy snaží vyhnout 

konfliktu mezi daňovými nároky jednotlivých správců daně z různých zemí. Důvodem 

spolupráce států a sepisování smluv často bývá snaha zabránit daňovým únikům a vyhýbání 

se daňovým povinnostem.
7
 

2.2. Princip tržního odstupu 

Tržní odstup je princip, na kterém stojí převodní ceny. Tento princip spočívá v tom, že 

transakce mezi spřízněnými subjekty by měly být provedeny za srovnatelných cenových 

podmínek jako transakce, které jsou uskutečňovány mezi nezávislými subjekty, kdy cenu 

                                                           
7
 RYLOVÁ, Zuzana.  Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7263-

724-9. 
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určuje trh, tedy střet nabídky a poptávky. Tento princip staví sdružené a nezávislé podniky  

do rovnocenného postavení. Jelikož mezi podniky v holdingu je složité stanovit tržní cenu, 

správce daně podezřívá tyto podniky ze zkreslení základu daně a častěji je kontroluje.  

Ve Směrnici OECD je citována Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění, 

konkrétně její čl. 9, odst. 1, kde je popsáno, co se děje se zisky v případě, kdy podniky 

nejednají podle podmínek zahrnující princip tržního odstupu: „Jsou-li mezi dvěma 

(sdruženými) podniky v jejich obchodních nebo finančních vztazích stanoveny či uloženy 

podmínky odlišné od podmínek, které by existovaly mezi nezávislými podniky, pak jakékoliv 

zisky, kterých by dosáhl jeden z podniků, kdyby nebylo těchto podmínek, avšak z důvodu 

těchto podmínek jich nedosáhl, mohou být zahrnuty do zisků tohoto podniku a následně 

zdaněny.“
8
 

Na členy skupiny nadnárodních podniků je nahlíženo, jako by byly samostatnými 

daňovými subjekty. Zkoumají se hlavně povahy obchodů mezi nimi a podmínky, za kterých 

byly sjednány, což je základem srovnávací analýzy (viz Kap. 3.1. této diplomové práce). 

Dodržení principu tržního odstupu je třeba na vyzvání ze strany správce daně doložit 

nějakými podpůrnými materiály, což je administrativně náročné zvláště, pokud se dohledávají 

nějaké transakce několik let zpětně, neboť je třeba posoudit mnoho srovnatelných transakcí  

a získat spoustu údajů, které mohou být těžko dostupné, ať už z důvodu důvěrnosti nebo 

různého zeměpisného rozmístění obchodujících stran.
9
 Proto je doporučováno vedení 

Dokumentace k převodním cenám (viz Kap. 2.4. této diplomové práce). 

Převodní ceny stanovené dle principu tržního odstupu jsou aplikovány  

mezi sdruženými podniky, což lze vidět z Obr. 2.1. níže. Tyto ceny by měly být stanoveny 

podle stejných podmínek, jako je určována tržní cena na trhu. V rámci jednoho podniku je 

aplikována vnitropodniková cena. 

 

 

                                                           
8 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy OECD. Dostupný  

z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/mezinarodni_spoluprace_599.html?year=0 
 
9
 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy OECD. Dostupný  

z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/mezinarodni_spoluprace_599.html?year=0 
 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/mezinarodni_spoluprace_599.html?year=0
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Obr. 2.1. Různé druhy cen 

 
Zdroj: Materiály VŠE, vlastní zpracování 

 

2.3. Metody pro zjištění převodních cen 

Směrnice OECD popisuje 5 základních metod pro zjištění převodních cen. Při volbě 

vhodné metody je třeba vždy vycházet z konkrétního případu, protože žádná z metod není 

vhodná pro všechny možné situace. Je nutno zohlednit dostupnost spolehlivých informací  

o řízených a nezávislých transakcích včetně spolehlivosti následných úprav odlišností 

z hlediska srovnatelnosti, informace vycházející z funkční analýzy a v neposlední řadě také 

silné a slabé stránky jednotlivých metod připouštěných ze strany OECD, které mohou ovlivnit 

konečný výběr vhodné metody.
 10

 

Směrnice OECD byla v roce 2010 novelizována, zejména pak kapitoly I-III týkající se 

systému metod, použití transakčních ziskových metod a aplikace srovnávací analýzy. Český 

překlad novely, zveřejněný ve Finančním zpravodaji vydávaném Ministerstvem financí 

s názvem: Přehled srovnatelnosti a ziskových metod: revize Kapitol I–III Směrnice  

o převodních cenách, slouží jako dobrý zdroj informací pro toto téma. 

                                                           
10

 Přehled srovnatelnosti a ziskových metod: revize Kapitol I–III Směrnice o převodních cenách. Dostupný  
z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf 
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Doporučené metody lze rozdělit na dvě skupiny: 

 tradiční transakční metody – přímé metody k určení, zda podmínky v obchodních 

vztazích odpovídají principu tržního odstupu. Porovnávají ceny v nezávislých  

a kontrolovaných transakcích, proto vycházejí ze znalosti ceny, eventuálně ze znalosti 

hrubého obchodního rozpětí, tedy hrubé marže, u které jsou eliminovány vlivy, které 

mohou mít dopad na výši ceny či přirážky, 

 ziskové transakční metody – jimiž jsou zkoumány zisky, které plynou z transakcí  

mezi sdruženými osobami. Vhodné použití je u transakcí, které mají jedinečný přínos,  

u vysoce propojených transakcí a taky v případech, kdy nejsou veřejně dostupné 

spolehlivé informace.  

V případech, kdy lze použít jak tradiční, tak ziskové metody se stejnou mírou 

srovnatelnosti, je vhodnější vybrat tradiční transakční metody, neboť u nich lze cenu z řízené 

transakce nahradit cenou ze srovnatelné nezávislé transakce.  

2.3.1. Tradiční transakční metody 

 Mezi tradiční transakční metody řadíme: 

a) metodu srovnatelné nezávislé ceny, 

b) metodu nákladů a přirážky, 

c) metodu ceny při opětovném prodeji. 

Ad a) Metoda srovnatelné nezávislé ceny (Comparable Uncontrolled Price Method – CUP) 

 Tato metoda je používána v případě nalezení majetku, zboží, výrobku či služby 

s vysokou mírou srovnatelnosti, tedy existuje-li plně srovnatelný až totožný výrobek nebo 

služba. Bere se v úvahu druh, kvalita, množství, technické parametry, stupeň výrobního  

a distribučního řetězce, geografické podmínky a třeba značka. Principem je porovnání ceny 

řízené transakce s cenou v obdobné neřízené transakci s podmínkou srovnatelných okolností. 



15 

 

 Řízená transakce s neřízenou může být bez rozdílu, pak nedochází k úpravám a lze 

spolehlivě použít metodu CUP. Pokud ovšem existují rozdíly mezi transakcemi, a ty se často 

vyskytují, je třeba je upravit, aby se vyloučily podstatné dopady na přesnost a důvěryhodnost 

použité metody. Úpravy by měly být provedeny pouze v případě, že se zvýší spolehlivost 

výsledků a jen u rozdílů, které by měly dopad na srovnání. 

 Metoda je nejčastěji používána u výrobků, které se běžně prodávají na komoditním 

trhu, tedy je známá jejich cena na trhu, nebo je odvozena z cen dealerů, nebo u výrobků běžně 

prodejných jako potraviny, potřeby pro domácnost a elektronika. Informace o cenách můžeme 

získat z interních transakcí, tedy pokud podnik se stejným produktem obchoduje jak  

za netržní ceny se sdruženým podnikem, tak i za ceny tržní s nezávislým podnikem. Málo 

využívané jsou informace o cenách z externích metod, neboť jsou špatně dostupné. Za externí 

metody se považuje porovnávání podniků, které vyrábějí a následně prodávají srovnatelný 

produkt na srovnatelném trhu. 

 Výhodou metody je jednoduchost z hlediska použití a její spolehlivost, ovšem to jen 

v případě, že jsme schopni naleznout srovnatelné transakce, anebo případné rozdíly 

mezi transakcemi přesně upravit, abychom jejich účinek minimalizovali. Vyčíslení úprav je 

velmi složité. Komplikovanost vyčíslení a vysoká citlivost k cenovým rozdílům jsou 

považovány za nevýhodu metody.
11

 

Ad b) Metoda nákladů a přirážky (Cost Plus Method – CPM) 

 Metoda, někdy v literatuře označována „COST +“, vychází z nákladů dodavatele, 

které mu vznikají při poskytování služby či prodeji majetku v řízené transakci sdruženému 

podniku. K těmto nákladům je přičtena příslušná přirážka závislého dodavatele, aby se 

dosáhlo přiměřeného zisku s přihlédnutím k podmínkám na trhu a k vykonávaným funkcím, 

tedy odpovídající srovnatelným transakcím nezávislých podniků. Za náklady jsou považovány 

vlastní náklady výroby (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, výrobní režie)  

                                                           
11

 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7263-
724-9. 
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a provozní režie (správní a odbytová). Tržní cena řízené transakce je pak určena součtem 

nákladů a příslušné přirážky.
12

 

 Nejčastější využití metody je při nákupu a prodeji polotovarů mezi sdruženými 

osobami v případě, kdy dodavatel podstatně nepřispívá k hodnotě dodávaného produktu,  

při dohodách o společném užívání vybavení nebo při dlouhodobých dohodách o dodávce 

výrobků, zboží a služeb. Využívá se také v případě, kdy jedna společnost ze skupiny nese 

veškerá rizika za druhou společnost, vlastní všechen hmotný a nehmotný majetek a tedy má 

vyhlídky na zisk z probíhajících transakcí.  

 Při této metodě není kladen velký nárok na srovnatelnost produktu, což je její výhoda. 

Nevýhodou metody je poměrně obtížné stanovení nákladů, např. při výkyvech v obdobích,  

při rozpočítávání režijních nákladů nebo různosti při řízených a nezávislých transakcích. 

Často také dochází k rozpočítávání hrubé ziskové přirážky, která musí být měřena shodně  

mezi nezávislými a sdruženými podniky. Další nevýhodou je, že tato metoda neumí pracovat 

se ztrátou, např. když prodám výrobky „pod cenou“, což může být zapříčiněno  

např. přeplněnosti skladů nebo změnou situace na trhu.  

Ad c) Metoda ceny při opětovném prodeji (Resale Price Method – RPM) 

 Při aplikaci této metody je zjišťována cena, za kterou bylo zboží, výrobek či služba 

nakoupena od sdruženého podniku a následně prodána nezávislému subjektu. Tato nezávislá 

cena je pak snížena o hrubé rozpětí (přirážku) závislého prodejce, tedy o částku, kterou si 

opětovný prodejce pokrývá své náklady s přičtením přiměřeného zisku s ohledem  

na provozované funkce. Je nutno správně ocenit přidanou hodnotu prodejce a velikost zisku. 

Tržní cena původního majetku je pak určena jako rozdíl mezi nezávislou cenou a přirážkou 

závislého prodejce.
13

 

 Výhodou je kladení menšího důrazu na srovnatelnost výrobku, neboť toto 

nepředstavuje velkou váhu při stanovování ziskových přirážek. Musí ale dojít ke srovnání 

distribuovaného majetku v řízené a neřízené transakci. Dalším pozitivem je, že metoda 

                                                           
12

 PEČENKOVÁ, Lucie. Transfer pricing – „převodní ceny“. In: Audit v účetnictví [online]. 2010 [cit. 2013-02-11]. 
Dostupné z: http://www.auditucetnictvi.cz/web/smernice/Metodicka%20smernice%20Transfer%20pricing%20-
%20Prevodni%20ceny.pdf 
 
13

 Přehled srovnatelnosti a ziskových metod: revize Kapitol I–III Směrnice o převodních cenách. Dostupný  
z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf 
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vychází z nezávislé ceny zjištěné na trhu. Nevýhodou je obtížné sledování podnikatelských  

a ostatních činností, jako je reklama, průzkum trhu nebo např. zasílatelství, aby nebyla 

narušena spolehlivost metody. Složité je také správně ocenit přidanou hodnotu a zisk 

následného prodejce, což podléhá místním vlivům, mezi které patří cena pracovní síly. Čím 

více se distributor zapojí do úpravy výrobku, čím komplikovanější je úprava, a čím déle se  

na úpravě podílí, tím složitější je následné přiřazení částky jeho přínosu, protože i faktor času 

hraje roli, neboť může dojít ke změně situace na trhu, měnových kurzů či nákladů.
14

 

 Nejčastější použití je u transakcí, kde prodejce funguje jako distributor, tedy 

nepřispívá ke zhodnocení prodávaného produktu a jen jej předává nespřízněné třetí straně. 

Také se často používá při marketingových operacích.  

2.3.2. Porovnání tradičních transakčních metod 

 Principem metody CUP je srovnání nezávislé transakce s transakcí řízenou. U metody 

CPM se vychází z nákladů a k tomu připočtené přiměřené přirážky. V případě metody RPM 

jde o správné ocenění přidané hodnoty. 

Podíváme-li se na charakter produktu a vhodnost použití, metoda CUP je používána  

u konečného, nespecifického tedy běžného prodejního zboží nebo běžných služeb, ke kterým 

jsme schopni nalézt plně srovnatelný produkt či službu. V případě polotovarů je vhodné 

použít metodu CPM, kde dochází k započítání nákladů a přirážky a není kladen velký důraz 

na srovnatelnost výrobku. Metoda RPM je používána u zboží nebo služeb, při jejímž 

opětovném prodeji výrobcem či poskytovatelem distributorovi není přidávána významná 

hodnota. 

 Z externích zdrojů u metody CUP vyhledáváme informaci o konečné ceně 

srovnatelného výrobku na trhu, u metody CPM se zaměřujeme na přirážku používanou  

mezi nezávislými subjekty a u metody RPM zjišťujeme přiměřenou marži. 

                                                           
14

 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7263-
724-9. 
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 Zaměříme-li se na prodávajícího, u metody CUP je jim dodavatel produktu 

konečnému spotřebiteli, u metody CPM jde o podnik prodávající polotovar k dalšímu 

zpracování a u metody RPM se jedná o výrobce produktu. 

 Kupujícím z pohledu metody CUP je konečný spotřebitel, u metody CPM subjekt 

kupující polotovar k dalšímu zpracování a u metody RPM jde o distributora. 

2.3.3. Transakční ziskové metody 

 Mezi transakční ziskové metody, které zkoumají zisky plynoucí z transakcí  

mezi sdruženými podniky, patří: 

a) metoda rozdělení zisku, 

b) transakční metoda čistého rozpětí. 

Ad a) Metoda rozdělení zisku (Profit Split Method – PSM) 

Při této metodě je zisk z transakce rozdělen mezi sdružené podniky na základě 

objektivně vybraného kritéria. Provozní zisk nebo hrubý zisk včetně následného rozdělení 

výdajů se dělí dle podílu, jaký zaujímá sdružený podnik na vytvoření tohoto zisku. 

Zisk bývá rozdělen dle následujících dvou základních přístupů, které se ale navzájem 

nevylučují: 

 analýza zásluh – dělí zisk dle toho, jak by byl rozdělen mezi nezávislé 

subjekty v podobných transakcích. Pokud ovšem tyto údaje nemáme 

k dispozici, zisk je rozdělen na principu relativní hodnoty příspěvku všech 

stran, tedy procentním podílem, s přihlédnutím k podstoupeným rizikům  

a použitému majetku. Srovnány mohou být náklady na vývoj, poskytované 

služby či investovaný kapitál, 

 zbytková analýza – probíhá ve dvou krocích. V prvním dochází k přiřazení 

tržního výnosu, který by pravděpodobně podnik získal v podobném typu 

transakce, bez přihlédnutí k jedinečnosti daného přínosu. Tržní výnos bývá 

stanoven dle nejnižší ceny, za kterou by byl prodávající ochoten prodat,  
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a nejvyšší ceny, za kterou by byl kupující ochoten ještě nakoupit. V další fázi 

pak dochází k rozdělení zbytku zisku či ztráty dle odpovídajících skutečností 

tak, aby byl splněn princip tržního odstupu. 

Metoda je používána u velmi provázaných transakcí, kde jednotlivé transakce 

nemohou být posuzovány odděleně, např. při užívání nehmotného majetku jako je know-how 

nebo licence, u dlouhodobých smluv na dodávku výrobku či služeb, nebo v případě výrobků 

vyrobených v jedné produktové řadě. Dále se používá u transakcí, které mají jedinečný, 

významný a cenný přínos. 

Výhodou je přizpůsobivost metody zabývající se specifickými skutečnostmi  

u sdružených podniků, které se nevyskytují v nezávislých transakcích. Další výhoda je 

spatřována v tom, že jsou zkoumány obě strany transakce, tedy jedná se o metodu 

dvoustrannou, tím pádem nedochází k extrémnímu a proto nepravděpodobnému rozdělení 

zisku. Problémem je složitost získávání informací od zahraničních poboček a hlavně pak 

informací vedených dle stejných pravidel, aby byly porovnatelné. Další nevýhodou je 

nevhodnost použití v případě jednoduchých transakcí, které jsou bez většího přínosu  

a významu.
15

 

Ad b) Transakční metoda čistého rozpětí (Transactional Net Margin Method – TNMM) 

Metoda je založena na zkoumání čistého ziskového rozpětí ve vztahu k příslušné bázi, 

jako jsou tržby, náklady či aktiva. Ukazatel čistého zisku u řízené transakce vykonávané 

sdruženým podnikem by měl být u srovnatelných transakcí stanoven s odkazem na ukazatel 

čistého zisku u nezávislého subjektu. Při stanovení ukazatele musí být vyloučeny úrokové 

příjmy, výdaje a náklady na daň z příjmů.  

Ukazatelem čistého zisku může být rentabilita tržeb, výnosnost kapitálu, návratnost 

aktiv nebo např. provozní příjem z prodejů. Vhodný ukazatel je vybrán dle provedené 

srovnávací analýzy, která zahrnuje i funkční analýzu, a podle dostupnosti potřebných 

informací o nezávislých srovnatelných transakcích. Ziskovost více podniků může být odlišná  

                                                           
15

 Přehled srovnatelnosti a ziskových metod: revize Kapitol I–III Směrnice o převodních cenách. Dostupný  
z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf 
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i přesto, že se pohybují ve stejném odvětví z důvodů např. konkurenčního postavení či podílu 

na trhu. Metoda je podobná metodě CPM a RPM, s tím rozdílem, že pracuje s čistým ziskem. 

Čistý zisk může být poměřován: 

 s tržbami – číslo ve jmenovateli znázorňuje tržby z dalších prodejů předmětů 

v rámci zkoumané závislé transakce. Problémem je určit, jak budou zahrnuty 

slevy a rabaty a kurzové zisky, respektive ztráty. Používá se u distributorů, 

velkoobchodů a maloobchodů, 

 s náklady – uvažují se přímé nebo nepřímé náklady, které se týkají sledované 

závislé transakce, popř. je počítáno i s alokovanými režijními náklady 

podnikatelské činnosti. Aplikuje se u distribuční nebo výrobní činnosti,  

 s aktivy – používají se pouze provozní aktiva, která obsahují provozní 

dlouhodobá hmotná aktiva (pozemky, budovy, stroje a zařízení), nehmotná 

aktiva (know-how, patenty) a oběžná aktiva (zásoby a pohledávky).  

Do výpočtu se nezahrnuje hotovost a investice. Využívá se u kapitálově 

náročných akcí. 

Touto metodou se stanoví základ daně odvozený procentem od určitého druhu nákladů 

nebo výnosů. Není stanovena přímo srovnatelná cena. Čisté rozpětí je třeba očistit od vlivů, 

jakými jsou postavení firem v daném odvětví, strategie, konkurenční postavení, hrozba 

substitučních produktů, stupeň podnikatelských zkušeností, struktura kapitálu, rozdíly 

v účetnictví (tvorba opravných položek, tvorba rezerv, odpisový plán, variace provozních 

nákladů, atd.) a náklady na outsourcing.  

Metoda se používá tam, kde lze snadno rozklíčovat relevantní náklady a kde chybí 

spolehlivé srovnání, které je nezbytné, pokud chceme použít metodu CUP. 

Výhodou metody je využívání ukazatelů čistého zisku, které nejsou tak náchylné  

na rozdíly v úrovni rizik, v rozsahu a komplexnosti jednotlivých transakcí, oproti třeba ceně  

u metody CUP. Jelikož se jedná o jednostrannou metodu, velkou výhodou je vedení informací 

jen pro jeden subjekt ze sdružených podniků, náklady nemusí být poměrně rozděleny a účetní 
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záznamy sdružených podniků nemusejí být vedeny na stejném základě. Tím, že je pracováno 

s rozpětím, dochází ke snížení nepřesností. Nevýhoda je, že tato metoda nebude dost 

spolehlivá u transakcí s hodnotným a jedinečným přínosem, podílejí-li se na vytváření zisku 

obě strany, a u transakcí, které nelze vhodně srovnat s nezávislým subjektem. Negativem je 

také fakt, že informace o nespřízněných transakcích jsou vyžadovány v reálném čase a je 

nutné vyčlenit výnosy a náklady týkající se pouze řízené transakce. 

2.3.4. Porovnání transakčních ziskových metod 

 Použití metody PSM je u transakcí, které jsou velmi silně provázané, a tedy nelze 

k nim najít podobné nezávislé obchody, a u obchodů s jedinečným a hodnotným přínosem. 

Aplikace metody TNMM je u transakcí, ke kterým nelze najít srovnatelnou cenu, pro obchody 

se zvláštním cenným přínosem je nepoužitelná, neboť je v tomto případě dost nespolehlivá. 

 Principem užití u metody PSM je rozdělení celkového zisku podle vybraného kritéria 

pomocí analýzy zásluh nebo zbytkové analýzy. U metody TNMM jde o zkoumání čistého 

ziskového rozpětí k základu, kterým mohou být tržby, náklady a aktiva. 

 Metoda PSM je dvoustranná, tedy zkoumá obě strany transakce, zisk je rozdělován 

objektivně mezi ně. Metoda TNMM je jednostranná, výhodou je získávání informací jen  

od jednoho subjektu. 

2.3.5. Obecně k metodám 

Problémem při vybírání metod může být nedostatek informací potřebných ke srovnání 

transakcí, činnost v unikátním odvětví, které neposkytuje žádné srovnatelné konkurenty, nebo 

naopak pohyb v oblasti, která je tak koncentrovaná, že v ní neexistují na sobě nezávislé 

subjekty. 

Nejprve by se měl poplatník snažit použít některou z tradičních transakčních metod, 

neboť jsou pro určení nejpřesnější, a to v pořadí CUP, RPM a když nelze realizovat ani tuto, 
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pak CPM. Pokud není k dispozici dostatek informací, nezbývá než aplikovat některou 

ze ziskových transakčních metod.
16

 

Dle směrnice OECD není vyžadována analýza způsobu tvorby převodních cen 

použitím více metod, neboť by to vedlo k významné zátěži na daňové poplatníky. Ovšem 

ve složitějších případech, kdy není přesně určitelné, kterou metodu použít, není vyloučeno 

použít více metod najednou v souladu s principem tržního odstupu. 

Správce daně by neměl bezdůvodně použít jinou metodu, než jakou použil  

ke stanovení převodní ceny daňový subjekt. To se stává pouze, pokud je metoda zcela špatně 

vybrána. Vybranou metodu a důvod jejího zvolení by měl daňový subjekt vést v dokumentaci 

k převodním cenám.  

2.4. Dokumentace k převodním cenám 

Povinnost vést dokumentaci k převodním cenám neukládá žádný český daňový zákon. 

Ovšem vedení této dokumentace může minimalizovat případné spory vzhledem k jejich 

správnému stanovení mezi dvěma či více správci daně, jež spravují daňové subjekty,  

mezi kterými k transakci došlo, a snižuje riziko dodatečného doměření daně a s tím 

souvisejícího penále. Ministerstvo financí k tomuto problému vydalo Pokyn č. D–334 - 

Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami, který poskytuje 

doporučení pro rozsah dokumentace, která by se měla skládat ze dvou částí. 

První část je základní dokumentace nazývána „Masterfile“, která poskytuje informace 

o celé skupině podniků zahrnující všechny ekonomické skutečnosti, interní obchodní vztahy 

(toky, rozsahy transakcí a průběh fakturací) a souhrnný přehled o nadnárodní společnosti  

a jejich podílech v dceřiných společnostech.  

Obecně zde pak patří popis podnikatelské činnosti a strategie skupiny v popisovaném  

i předešlém roce, organizační schéma vykreslující organizační strukturu celku, charakteristika 

spojených osob a vztahů v rámci EU.  Důležitý je popis vlastnictví nehmotného majetku  

                                                           
16

 PEČENKOVÁ, Lucie. Transfer pricing – „převodní ceny“. In: Audit v účetnictví [online]. 2010 [cit. 2013-02-11]. 
Dostupné z: http://www.auditucetnictvi.cz/web/smernice/Metodicka%20smernice%20Transfer%20pricing%20-
%20Prevodni%20ceny.pdf 
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a výše licenčních poplatků, seznam předběžných cenových dohod a popis politiky dané 

skupiny, který dokládá, že stanovení převodních cen je v souladu s principem tržního odstupu. 

V neposlední řadě je připojen příslib poskytnutí doplňujících informací na žádost  

a v úměrné časové lhůtě v souladu s vnitrostátními předpisy. 

„Masterfile“ je použitelný pro všechny členské státy Evropské unie. 

Bližší informace specifické pro konkrétní zemi se vyskytují v druhé části 

dokumentace. Oblasti jsou podrobně popsány, jako např. podnikatelská činnost a strategie, 

popis obchodních vztahů a vnitřní či vnější informace. Zahrnuje taktéž srovnávací analýzu 

obsahující všech pět faktorů srovnatelnosti. 

Hlavní složka druhé části je objasnění výběru a uplatňování konkrétní metody tvorby 

převodních cen a popis způsobu začlenění daného podniku do celoskupinové politiky.
17

 

2.5. Závazné posouzení způsobu stanovení převodní ceny 

Maximální jistotu, zda poplatník správně použil metodu stanovení transferové ceny  

ve vztazích s osobami, které jsou vůči němu osobami spojenými, poskytuje závazné 

posouzení způsobu stanovení převodní ceny. 

K tomuto tématu vydalo Ministerstvo financí Pokyn č. D-333 – Sdělení k závaznému 

posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, který 

vysvětluje základní průběh při vydávání závazného posouzení neboli při uzavření předběžné 

cenové dohody (ujednání). 

Předběžná cenová dohoda má dvě části. V první, návrhové fázi dochází k předložení 

žádosti daňového poplatníka, na kterého se bude závazné posouzení ceny mezi ním  

a spojenou osobou vztahovat. Žádost je předkládána v jednacím jazyce a je k ní připojena 

důkladná dokumentace k převodním cenám podložena důkazy. Žádost obsahuje popis nejen 

zkoumaného podniku, ale i identifikaci celé skupiny, zejména vzájemných vztahů  

a organizační struktury subjektů zúčastněných na transakci. Správní poplatek k podané 

                                                           
17

  Pokyn č. D-334: Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými 
osobami. Dostupný z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_D-334.pdf 
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žádosti, bez ohledu na počet posuzovaných transakcí, je 10 000,- Kč a je vybírán z důvodu 

časové náročnosti prováděného posouzení. 

V druhé části, v rozhodovací fázi správce daně stanoví, zda je poplatníkem 

navrhovaný způsob tvorby převodní ceny v souladu se zásadou tržního odstupu. Zákon  

na vydání rozhodnutí nestanovuje žádnou lhůtu, zvláště při mezinárodní spolupráci daňových 

správ bývá doba dlouhá, ale mělo by dojít k vydání rozhodnutí bez zbytečných odkladů. 

Správce daně může vydat rozhodnutí buď souhlasné, nebo zamítavé.
18

 

Účinnost rozhodnutí je pro zdaňovací období uvedené v konkrétním rozhodnutí, 

nejdéle však tři roky od konce kalendářního roku, ve kterém nabylo toto rozhodnutí právní 

moci. Lze tedy zažádat o posouzení u transakcí probíhajících v daném zdaňovacím období, 

nebo která proběhnou do budoucna. Nelze žádat o posouzení transakcí, které již v minulosti 

ovlivnily základ daně, resp. výši daňové povinnosti.
19

 

2.6. Kontrola převodních cen správcem daně 

 Z důvodu narůstajícího schodku státního rozpočtu dochází k častějším kontrolám  

ze strany správců daně. Schodek státu chtějí kompenzovat pomocí výnosů z daní. Dále 

dochází ke zvyšování penále v případě porušení daňových předpisů. 

 Důkazní břemeno správného nastavení převodních cen má podnikatelský subjekt vůči 

správci daně. 

 Často dochází k simultánním daňovým kontrolám, které probíhají na mezinárodní 

dožádání. 

Zvýšena pravděpodobnost kontroly převodních cen správcem daně se vyskytuje  

u podniků, které mají nezvykle vysoké zisky či naopak neobvykle veliké ztráty. Častá 

kontrola také nastává u podniků uskutečňující transakce se zeměmi pokládané za daňové ráje, 

nebo u podniků zaměřujících se na specifická odvětví podnikání, jako např. farmaceutické 

                                                           
18

 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. 2. vyd. Praha: ASPI, 2008. 328 s. ISBN 978-80-7357-354-6. 
 
19

 Pokyn č. D-333: Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena 
sjednávaná mezi spojenými osobami. Dostupný z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_D-333.pdf 
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firmy. Dalším příkladem jsou podniky, u nichž dochází k transakcím, jako jsou půjčky mezi 

sdruženými společnostmi, poskytování manažerských služeb za významné poplatky či 

poplatky za poskytnutí práv k duševnímu vlastnictví.
20

 

Zjistí-li správce daně, že daňový subjekt dostal investiční pobídku, ale nemá 

stanovenou převodní cenu, musí investiční pobídku vrátit. Mezi investiční pobídky, které 

zatraktivňují české investiční prostředí, patří: 

 sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let, 

 převod pozemků za zvýhodněnou cenu včetně související infrastruktury, 

 hmotná podpora vytváření nových pracovních míst ve výši 50 000,- Kč  

na jedno nově vytvořené pracovní místo, 

 hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců ve výši 25 % 

z uznatelných školících nákladů, 

 hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  

pro strategickou investiční akci.  

Investiční pobídku mohou dostat technologická centra, subjekty zabývající se 

zpracovatelským průmyslem a centra strategických služeb, pokud splní všeobecné podmínky. 

Mezi ně patří např. povinnost realizace na území České republiky, šetrnost k životnímu 

prostředí, vytvoření určitého počtu pracovních míst, splnění minimální stanovené výše 

investice do majetku nebo minimální výše prostředků, které musí být vynaloženy z vlastního 

kapitálu.
21  

 

 

 

                                                           
20

 ERNST & YOUNG. Nadnárodní společnosti čelí rostoucímu riziku kontrol převodních cen ze strany finančních 
úřadů [online]. 2009 [cit. 2013-02-23]. Dostupné z: http://www.ey.com/CZ/cs/Newsroom/News-
releases/2009_Nadnarodni-spolecnosti 
 
21 Zákon č. 72 ze dne 24. února 2000 o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon  

o investičních pobídkách). In: Sbírka zákonů České republiky, 2000, částka 24, 71-72. Dostupný také  
z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3412 
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3. Analýza nastavení cen v konkrétním podniku 

 Nejprve se zaměříme na teoretický způsob, jak by měly být stanovovány převodní 

ceny v podnicích. 

3.1. Srovnávací analýza – obecně  

Srovnávací analýza slouží k porovnání podmínek transakcí, a to transakce řízené 

s transakcí nezávislou. Řízené transakce jsou jakékoliv obchodní vztahy mezi spojenými 

osobami. Nezávislé transakce jsou obchodní vztahy mezi nezávislými podniky a dělí se  

na interní nezávislé transakce, kde vztah vzniká mezi zkoumaným podnikem a nezávislým 

subjektem, anebo externí nezávislé transakce probíhající mezi dvěma zcela neznámými 

stranami.  

Srovnatelné musí být hlavně ekonomicky významné charakteristiky jednotlivých 

operací, které by ovlivnily podmínky transakcí. Cílem srovnávací analýzy je nalézt 

nejspolehlivější srovnatelné údaje.  

„Srovnatelný“ v tomto kontextu znamená, že buď neexistuje žádný rozdíl  

mezi srovnávanými transakcemi, nebo existuje rozdíl, ale jeho dopady lze vyloučit, aby se 

nepromítly ve stanovení ceny nebo rozpětí a aby srovnání bylo spolehlivé.
22

 

Srovnávací analýza by měla probíhat postupem, který je konzistentní a metodický, aby 

se udržely vazby mezi jednotlivými kroky. Závěr srovnávací analýzy, tedy zjištění, zda je 

dodržen princip tržního odstupu, by měl být učiněn až po provedení předběžné analýzy 

podmínek řízené transakce, zvolení vhodné metody pro stanovení převodních cen  

a identifikaci možných srovnatelných údajů. Kvalita srovnávací analýzy ovlivňuje 

spolehlivost výsledné převodní ceny. 

                                                           
22 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy OECD. Dostupný  

z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/mezinarodni_spoluprace_599.html?year=0 
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3.1.1. Faktory srovnatelnosti 

Vycházíme z „faktorů srovnatelnosti“, které by mohly ovlivnit podmínky transakce,  

a proto je důležité je rozpoznat. Mezi ně patří charakteristika převáděného majetku nebo 

služeb, funkce vykonávané oběma stranami včetně podstoupeného rizika, smluvní podmínky, 

okolnosti na trhu a strategie podniku. Faktory se posuzují ze dvou pohledů. Z pohledu toho, 

jak ovlivňují řízené transakce a z druhého pohledu, jak ovlivňují nezávislé transakce 

daňových subjektů. Pokud některé důležité informace chybějí, ale nemají dopad  

na srovnatelnost, nemusí se nezávislá transakce vyřadit ze srovnání. Míru závažnosti chybějící 

informace lze posoudit podle metody, kterou jsme se rozhodli použít pro zjištění převodních 

cen. Informace nezbytně nutná pro zjištění srovnatelnosti dle jedné metody, může být méně 

podstatná u jiného vybraného postupu.
23 

Blíže k nejdůležitějším faktorům, které se při určení srovnatelnosti zohledňují,  

mezi něž patří: 

a) charakteristické rysy majetku či služeb, 

b) vykonávané funkce, 

c) smluvní podmínky, 

d) ekonomické okolnosti, 

e) podnikatelské strategie. 

Ad a) Charakteristické rysy majetku či služeb  

Ne jenom specifické vztahy mezi srovnávanými subjekty ovlivňují cenu transakce. 

Důvodem rozdílné ceny mohou být také charakteristické vlastnosti majetku či služeb. 

 V případě hmotného majetku a zboží je třeba zhodnotit fyzické vlastnosti, 

kvalitu, spolehlivost, dostupnost na trhu, objem nabídky resp. poptávky na trhu 

a množství dodávky.  

 U majetku nehmotného charakteru sledujeme formu transakce (např. zda se  

u licence jedná o prodej či poskytnutí), typ majetku (patent, obchodní známka, 
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 SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. Finanční řízení a controlling v praxi. 2011, 
č. 5, s. 11-21. ISS 1804-2996. 
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know-how), délku a stupeň právní ochrany a předpokládaný zisk z využití 

tohoto majetku.  

 U poskytovaných služeb posuzujeme jejich povahu a rozsah, v jakém jsou 

poskytovány, účel a přínos. Je třeba si dát pozor a nesrovnávat cenu  

např. služby začínajícího auditora s cenou služby, kterou provede renomovaná 

auditorská firma, která má náklady na poskytnutou službu mnohem vyšší. Je 

nutné se podívat, kdo službu provedl a s jakými zárukami.
24

   

Správné a vyčerpávající stanovení tohoto faktoru je nejdůležitější v případě použití 

metody CUP, která je na tomto bodě postavena. U majetku a služeb je nejsnazší a nejpřesnější 

určení charakteristických vlastností u hmotného majetku.  

Ad b) Vykonávané funkce – neboli funkční analýza  

Tato část zahrnuje tři zkoumané oblasti. V první se určují funkce, které firma 

vykonává, v druhé využití aktiv a v poslední míra přebíraného rizika jednotlivých sdružených 

podniků ve srovnání s nezávislými podniky. Hlavní rozbor je věnován struktuře, fungování  

a organizaci skupiny a zjištění skutečných funkcí z pohledu jejich povahy, četnosti a hodnoty, 

které vykonávají jednotlivé podniky ve sledovaném koncernu.  

Mezi rozpoznané a dále sledované funkce patří např. výroba, montáž, navrhování, 

projekce, výzkum a vývoj, poskytování služeb, vyřizování reklamací, distribuce, marketing, 

nákup, doprava, propagace, řízení či způsob financování. Vykonávané funkce určují rozložení 

rizik mezi stranami a s tímto související výši výnosu při tržním obchodování. Toto lze 

dokládat na příkladu publikovaném v Přehledu srovnatelnosti a ziskových metod: revize 

Kapitol I–III Směrnice o převodních cenách: „Pokud na sebe distributor bere odpovědnost  

za marketing a reklamu tím, že do těchto činností investuje své vlastní zdroje, bude mít právo 

na přiměřeně vyšší očekávaný výnos z této činnosti, a podmínky takovéto transakce budou 

rozdílné od situace, kdy distributor funguje pouze jako agent, kterému jsou hrazeny jeho 

náklady, a který obdrží příjem odpovídající jeho činnosti.“
25

 

                                                           
24 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7263-

724-9. 
 
25

 Přehled srovnatelnosti a ziskových metod: revize Kapitol I–III Směrnice o převodních cenách. Dostupný  
z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf 
 



29 

 

Funkční analýzou je zkoumán také typ, povaha, tržní hodnota, pojištění, stáří či 

umístění majetku, který je k transakcím využíván. Používají se např. stroje, vybavení a cenný 

nehmotný majetek.
26

 

Konečnou cenu transakce ovlivňuje míra přebíraného rizika, které obě dvě strany 

podstupují, neboť čím vyšší riziko subjekt podstupuje, tím vyšší výnos z operace požaduje. 

Mezi podstupovaná rizika patří rizika trhu, rizika ztráty spojené s investicí, riziko úspěchu či 

neúspěchu investice do výzkumu a vývoje, rizika neprodejnosti výrobků, rizika škody  

na uskladněných zásobách, úvěrová rizika, platební riziko odběratelů, rizika pohybu 

měnových kurzů nebo operační rizika. Funkční analýza zkoumá, zda je rozložení rizika  

mezi subjekty ve shodě s ekonomickou podstatou transakce. Srovnatelné transakce jsou 

takové, které nesou srovnatelné riziko.
27

 

Ad c) Smluvní podmínky 

Ve smluvních podmínkách je vymezeno, jak má být rozděleno riziko, zodpovědnost  

a přínosy při provádění transakcí v případě nezávislého obchodování mezi stranami. 

Podmínky nemusí být vymezeny výhradně v písemné smlouvě, mnohdy je lze vyčíst pouze 

z korespondence, chování či z dodržování ekonomických zásad mezi sdruženými podniky. 

Dále je třeba zkoumat, zda jsou podmínky opravdu dodržovány, nebo dochází pouze 

k předstírání, ignorování nebo sice ke splnění, ale pouze v případě zájmu obou zúčastněných 

stran. U nezávislých transakcí jsou dohodnuté podmínky dodržovány vždy, u sdružených 

podniků tomu často tak nebývá.  Zde je nutná další analýza. Smluvními podmínkami mohou 

být stanoveny slevy z ceny zboží, dohodnuté termíny splatnosti, délka záruky, výše sankčního 

úroku či výše množstevní slevy.
28
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Ad d) Ekonomické okolnosti 

Při hledání srovnatelnosti je důležitý nejen totožný předmět transakce, ale aby byly  

i identické trhy. Posuzuje se srovnatelnost či naopak odlišnost trhů, na kterých společnosti 

obchodují, neboť na nestejných trzích může být stejný výrobek či služba obchodována  

za naprosto jinou cenu. Zkoumá se politická situace, ekonomická legislativa, v jakém 

ekonomickém, hospodářském či podnikatelském cyklu se odvětví nachází (expanze, krize) 

nebo povaha a rozsah státní regulace trhu, tedy zda jsou poskytovány investiční pobídky, 

dotace nebo daňové zvýhodnění. Dále je třeba zjistit dostupnost (a s tím spojené riziko) 

substitučního zboží či služeb, kolik existuje konkurenčních výrobků, rozsah, vzájemné 

postavení konkurence a s tímto související tržní strukturu – monopol, oligopol, 

monopolistická konkurence, dokonalá konkurence, a úroveň trhu (maloobchod nebo 

velkoobchod). Významný faktor je geografické umístění, dle nějž lze přiřadit náklady  

na dopravu. V neposlední řadě jsou zkoumány výrobní náklady v dané lokalitě, klimatické 

podmínky, kupní síla obyvatelstva, nezaměstnanost a inflace.
29

 

Ad e) Podnikatelské strategie 

Nejprve je třeba určit, zda podniky v koncernu aplikují jednotnou podnikatelskou 

strategii, nebo každý podnik má svou samostatnou. Při zkoumání podnikatelské strategie, což 

je důležitý faktor pro stanovení cen na základě principu tržního odstupu, se bere v úvahu 

několik hledisek. Směrnice OECD popisuje tyto: „inovace a vývoj nového výrobku, míra 

diverzifikace, averze k riziku, hodnocení politických změn, existující a plánované pracovní 

zákony, doba trvání ujednání a ostatní faktory související s každodenním chováním 

podniku.“
30

 

 Typickým příkladem zkoumané podnikatelské strategie je pronikání na trh s novým 

výrobkem. Ceny mohou být zkreslené z důvodu zvýšených prvotních nákladů na vstup  

do odvětví, jako jsou startovní náklady na marketing a reklamní činnosti, anebo z důvodu 

rozhodnutí prodávat za cenu nižší, než jsou ostatní srovnatelné výrobky na trhu  

kvůli atraktivnosti nabídky. 
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 Správci daně mohou vidět problém v podnikatelských strategiích, kvůli kterým se 

snižují současné zisky daňového poplatníka s tím, že se budou očekávat zvýšené budoucí 

zisky. Je zde sledováno chování obou stran, zda k vyhlášené strategii opravdu došlo, tedy zda 

byla poplatníkem provedena. Nezávislost transakce může být zpochybněna, je-li neúspěšná 

transakce realizovaná mezi sdruženými podniky mnohem déle, než je obvyklé u nezávislých 

subjektů, což lze zjistit z důkazů obchodních strategií vykonávaných ve zkoumané zemi.
31

 

Další faktory, jimiž bychom se měli zabývat je zjištění, zda zkoumaná transakce není 

skryta v kombinované transakci a zda opravdu proběhla, zda nedochází k vzájemným 

kompenzacím, porovnání zisku a vykazovaných ztrát a zda v ekonomických podmínkách trhu 

jsou zahrnuty i vládní intervence.
32

 

3.1.2. Kroky srovnávací analýzy dle Směrnice OECD 

Směrnice OECD doporučuje 9 kroků, dle kterých lze provádět srovnávací analýzu. Je 

možné zvolit si i svůj postup, neboť dodržení průběhu není tak důležité, jako spolehlivost 

konečného výsledku. 

Důležité je poznamenat, že než je dosaženo nejspolehlivějších srovnatelných 

informací, mohou se jednotlivé kroky analýzy opakovat, zejména ty, týkající se výběru 

metody a následné úpravy srovnatelnosti.  

Jednotlivé kroky srovnávací analýzy lze vidět z Obr. 3.1., viz níže. 
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Obr. 3.1. Doporučených 9 kroků dle Směrnice OECD 

 
Zdroj: Směrnice OECD, vlastní zpracování 

 A nyní blíže k jednotlivým krokům. 

Krok 1 - Určení období  

 Směrnice OECD doporučuje vybrat jako zkoumané období více let (přesný počet není 

stanoven), aby nedošlo ke zkreslení informací z důvodu nárazových výkyvů, ať už v životním 

cyklu výrobku či kvůli ekonomickým propadům. Víceletá analýza slouží k lepšímu pochopení 

např. vykazované ztráty, neobvykle vysokých zisků, k rozpoznání vývoje výrobku, či 

k prozkoumání uzavřených dlouholetých smluv.  

Krok 2 - Rozbor situace daňového poplatníka 

Jedná se o analýzu okolností, které mají na poplatníka vliv, nevztahujících se  

ke zkoumané transakci. Patří zde např. zkoumání konkurence, odvětví, ve kterém podniká, 

regulace odvětví, nebo hospodářské aspekty, které mají vliv na ekonomické okolnosti 

zkoumané transakce. Jde o pochopení podstaty mezi řízenou a nezávislou transakcí. 
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Krok 3 - Pochopení zkoumaných řízených transakcí  

Pokud jdou jednotlivé transakce posuzovat samostatně, zkoumáme každou zvlášť. 

V opačném případě, kdy se jedná o velice propojené transakce, tedy o kombinované 

transakce, je třeba tyto hodnotit jako celek pomocí přiměřené metody, nežli je posuzovat 

individuálně. Kombinované transakce nejsou pouze součtem jednotlivých transakcí, jde  

o mnohem komplikovanější vztahy. Vždy je nutné zvolit stranu transakce (dle provedené 

funkční analýzy), pro kterou je např. finanční ukazatel testován. Nejčastěji bývá zvolena ta 

strana, pro kterou lze najít nejspolehlivější srovnatelné transakce. Při zkoumání transakcí se 

také posuzují vzájemné kompenzace, což je situace, kdy jeden podnik ze skupiny poskytne 

jinému podniku z koncernu prospěch a ten je mu vrácen jiným prospěchem. Má se za to, že 

taková to praxe je v pořádku, je-li řádně vykázána v účetnictví.
33

 

Krok 4 - Zhodnocení interních transakcí 

Najít srovnatelnou interní transakci, tedy podobnou operaci s nezávislým subjektem, 

může být pro poplatníka méně nákladné, než vyhledávat externí údaje, ale hlavně má většinou 

bližší a přímější vztah ke zkoumané transakci, neboť vychází ze stejných účetních standardů 

dané firmy. I u těchto transakcí lze provést úpravy srovnatelnosti, aby byly eliminovány 

rozdíly. 

Krok 5 - Určení externích informačních zdrojů 

Tyto zkoumáme, pokud nemáme dostatek spolehlivých informací z interních 

transakcí, nebo pokud chceme podpořit kvalitu našeho výsledku. Mezi externí zdroje 

informací patří např. veřejné komerční databáze, obchodní rejstříky, cenové mapy nebo 

odborné odhady. Lze vycházet i ze zahraničních zdrojů a z transakcí z různých geografických 

území s odchylnými ekonomickými podmínkami, ale je nutné počítat s problémem odlišných 

účetních standardů. Dále lze čerpat údaje z operací ve stejném odvětví i přesto, že podniky 

využívají různých podnikatelských strategií. 

K vyhledávání srovnatelných podniků lze použít některou z komerčních databází 

přístupných na internetu, které většinou představují nejpřesnější zdroj informací, nebo 
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autorské databáze vedené poradenskými společnostmi. Vychází-li firma z těchto údajů, může 

být správcem daně vyzvána ke sdělení přístupu do dané databáze. 

Příkladem placených veřejně dostupných on-line databází jsou: 

 databáze Amadeus – nejpoužívanější databáze při hledání evropských firem. 

Podává informace o 19 milionech veřejných i soukromých společností  

dle třídících kritérií v celé Evropě. Příkladem informací, které lze z databáze 

vyčíst jsou údaje o společnosti, detailní firemní struktury včetně stromového 

diagramu, ve kterém lze vidět všechny společnosti se stejnými rodiči, vedení 

společnosti, finanční ukazatele síly podniku, zprávy o fúzích a akvizicích, 

průzkumy trhu, vyhlídky do budoucnosti a u společností kótovaných na burze  

i zobrazení účetní závěrky a ceny akcií na trzích. Zobrazované údaje lze použít 

k hledání firem se specifickými charakteristikami, k výzkumu jednotlivých 

společností či k finanční analýze, 

 databáze Orbis – informace o firmách celého světa, 

 databáze Osiris – údaje o celosvětových společnostech s kótovanými akciemi 

na trhu, 

 databáze Oriana – informace o firmách asijsko-tichomořské oblasti, 

 databáze Bankscope – komplexní celosvětová databáze účetních závěrek  

a hodnocení bank, 

 databáze Isis – údaje o pojišťovacích společnostech na celém světě.
34

 

Krok 6 - Výběr metody a stanovení finančního ukazatele 

Dle námi vybrané metody určíme finanční ukazatel, na jehož základě metoda stojí. 

Vybírat můžeme dle Směrnice OECD z tradičních transakčních metod (viz Kap. 2.3.1. této 

diplomové práce) či transakčních ziskových metod (viz Kap. 2.3.3. této diplomové práce). 
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Krok 7 - Identifikace srovnatelných údajů 

Určení důležitých vlastností, které mají být dodrženy v souladu se základními faktory 

srovnatelnosti.  

Používané jsou dvě metody pro identifikaci srovnatelných údajů: 

 přídavný přístup – realizuje se v případě, kdy je známých několik třetích 

stran, které provádějí srovnatelnou transakci. Je sestaven seznam těchto 

subjektů a ke každému z nich jsou, jak už název přístupu napovídá, přidány 

informace o jimi prováděných transakcích, aby bylo doloženo, že se opravdu 

jedná o použitelné srovnatelné údaje, 

 zužující přístup – prvně jsou vybrány všechny společnosti, které podnikají  

ve stejném odvětví, tedy vykonávají podobné funkce.  Tento výběr se nejčastěji 

provádí hledáním v databázích. Následně je seznam společností postupně 

zúžen (zužující přístup) pomocí výběrových kritérií dělených  

na kvalitativní či kvantitativní.  

Krok 8 - Úpravy srovnatelnosti 

 Jak již bylo zmíněno výše, mohou se vyskytovat rozdíly mezi srovnávanými 

transakcemi, ovšem musí existovat možnost, jak tyto odlišnosti přesnými úpravami 

eliminovat při přiměřené zátěži na poplatníka (není nutno prohledat všechny možné zdroje)  

a úměrných nákladech. Provádějí se pouze úpravy, které zvyšují spolehlivost výsledku,  

a které by bez odstranění měly dopad na srovnatelnost. Jak už bylo několikrát zmíněno, určitě 

by si měly podniky vést příslušnou dokumentaci, do které zaznamenají provedené úpravy, 

důvody těchto změn, způsob výpočtu a vyhodnocení, jak konkrétní úpravy zlepšují porovnání. 

Mezi druhy úprav patří: rozčlenění finančních informací, snižování rozdílů v různých 

účetních postupech a např. úpravy v odlišnostech ve funkcích nebo rizicích.
35
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Krok 9 - Popis a použití shromážděných údajů, stanovení převodní ceny 

V tomto kroku docházíme ke zjištění, zda byl dodržen princip tržního odstupu. Dále  

ze shromážděných údajů stanovujeme převodní cenu. Lze dospět ke dvěma způsobům 

stanovení tak, aby splňovala princip tržního odstupu. Prvním a nejspolehlivějším způsobem je 

převodní cena vyjádřena jako jediná hodnota, znázorňující cenu nebo marži. Druhým  

a pravděpodobnějším způsobem je převodní cena nacházející se v rozpětí hodnot se stejnou 

mírou spolehlivosti. Rozpětí je způsobeno pouhou snahou přiblížit se podmínkám nezávislé 

transakce, nebo v případě aplikace více metod. Větší spolehlivost analýzy a vyloučení 

možných vad srovnatelnosti lze docílit použitím statistických metod vymezující střední 

hodnoty, jakými jsou mezikvartilové rozpětí, medián, vážené průměry a percentily. 

Obr. 3.2. Možné určení tržního rozpětí pomocí mezikvartilového rozpětí 

 
Zdroj: Statistika VŠB-TUO, vlastní zpracování 

 Z Obr. 3.2. lze vidět použití mezikvartilového rozpětí, pomocí nějž jsou vybrány 

středové hodnoty ležící kolem mediánu, tedy ty nejčetnější, a eliminovány extrémní hodnoty, 

ať už minimální nebo maximální. Minimální hodnota představuje nejnižší možnou cenu či 

marži, která splňuje princip tržního odstupu, u maximální hodnoty je tomu naopak. 
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3.1.3. Shrnutí srovnávací analýzy - obecně 

V první části dochází k charakteristice základních faktorů srovnatelnosti. Je zde 

důležité uvědomit si, že nemusíme najít zcela stejnou charakteristiku, ale musíme být schopni 

rozdíly eliminovat. Dále přecházíme ke srovnávací analýze, kterou provádíme pomocí devíti 

kroků, které doporučuje Směrnice OECD. 

Je nutno pracovat i s meziročním srovnáním, neboť budoucí transakce jsou ovlivněny 

minulými rozhodnutími. 

Cílem srovnávací analýzy je zjištění, zda je dodržen princip tržního odstupu  

na základě spolehlivých informací, a stanovení převodní ceny, ať už zcela ojediněle jedním 

číslem, nebo tržním rozpětím hodnot. 

V praxi se srovnatelné transakce hledají jen velmi obtížně. Často pak dochází k výběru 

transakce, u které přiměřenými úpravami eliminujeme případné rozdíly. Proto převodní ceny 

mnohdy nejsou stanoveny zcela stejně, jako by byly stanoveny mezi naprosto na sobě 

nezávislými subjekty, což připouští i ustanovení § 23 odst. 7 ZDP. Problémem je také 

samotná podstata budování sdružených podniků za účelem zvýšení efektivnosti, snižování 

nákladů a zvyšování zisku, mezi kterými budou fungovat mechanismy ovlivňující tvorbu cen, 

jejíž vliv bude jen velmi těžko odstranitelný.
36

 

3.2. Srovnávací analýza v obchodním podniku 

A nyní blíže k podniku, který byl vybrán pro praktickou část diplomové práce. Jelikož 

si firma nepřeje být jmenována, všechny názvy společností, účastnící se zkoumaného 

koncernu, jsou smyšlené. 

                                                           
36

 ROHÁČEK, Michal. Převodní ceny. In: Daňaři online [online]. 2007 [cit. 2013-03-12].  
Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d2403v3168-prevodni-
ceny/?search_query=$issue=1I42&search_results_page=1 
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3.2.1. Popis konkrétního podniku, vzájemné vztahy 

 Zkoumaná společnost MIM CZ, a.s. byla založena dvěma fyzickými osobami a jako 

akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku v roce 2003. Sídlí v Ostravě. Společnost 

MIM CZ, a.s. se specializuje na velkoobchodní prodej hutního materiálu a zajišťování výroby 

polotovarů pro strojírenskou výrobu. V době celosvětové hospodářské krize došlo 

ke značnému poklesu zakázek a společnost se dostala do finančních problémů. Řešením bylo 

nabídnutí části akcií podniku k prodeji. V roce 2010 bylo 60 % akcií českého podniku 

zakoupeno belgickou společností MIM NV, která se stala majoritním vlastníkem společnosti  

a je jim dodnes. Kvůli tomuto došlo ke sjednocení výkazů v rámci konsolidace a přechodu 

účetního období na hospodářský rok, který začíná 1. října daného roku a končí 30. září roku 

následujícího. Díky zvýšenému počtu zakázek a také díky tomu, že se za společnost MIM CZ, 

a.s. zaručil mateřský podnik MIM NV, dosáhla česká firma na vyšší úvěry a byla schopna 

nakoupit více materiálu, tedy měla možnost uspokojit více zákazníků. Společnost opět 

vykazovala zisk. Právě vývoj zisku respektive ztráty v období 2008–2012 lze vidět z Tab. 3.1. 

Tab. 3.1. Vývoj zisku/ztráty v roce 2008-2012 (v Kč) 

Zisk/ztráta v roce: 
2008 2009 2010 2011 2012 

1 826 675 -19 752 622 -17 414 091 14 638 112 10 889 820 

Zdroj: Interní materiály, vlastní zpracování 

V roce 2012 firma MIM CZ, a.s. zrušila pracovní místo manažera obchodu  

na Slovensku a založila zde nový podnik MIM SK, s.r.o. se sídlem na Slovensku. K založení 

došlo z důvodu snahy o ušetření dopravních a manipulačních nákladů české společnosti. Tato 

většinu materiálu a zboží odebírá od dodavatele z Ukrajiny a část zákazníků má  

na Slovensku. Díky dceřiné společnosti zboží proclívá na Slovensku, nemusí jej tedy 

v ochranném režimu dovážet až do České republiky, a ke slovenským zákazníkům se zboží 

dostane rychleji a levněji. Další výhodou je lepší kontrola dováženého zboží přes ukrajinsko-

slovenské hranice. 

Zkoumaný podnik MIM CZ, a.s. je mateřskou společností MIM SK, s.r.o.  
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Všechny tyto výše popsané vztahy lze vidět z Obr. 3.3. 

Obr. 3.3. Vlastnická struktura 

 
Zdroj: Interní materiály, vlastní zpracování 

Zkoumaným obdobím bude hospodářský rok 2012, který je datován od 01.10.2011-

30.09.2012. Tento byl vybrán z důvodu toho, že právě v jeho období začala česká firma 

dodávat slovenské dceřiné společnosti zboží a tato transakce je předmětem dalšího zkoumání. 

Jak už bylo zmíněno výše, společnost MIM CZ, a.s. se zaměřuje:  

 na velkoobchodní prodej hutního materiálu a zboží. Mezi její sortiment patří 

ploché výrobky, což mohou být za tepla válcované svitky a plechy různých 

rozměrů a jakosti z legované, nelegované či z mikrolegované oceli, za studena 

válcované svitky, plechy a kvarto plechy. Dále se jedná o dlouhé výrobky, jako je 

betonářská ocel, válcovaný drát, tyče či profilová ocel používaná na štětovnice 

nebo jeřábové kolejnice.  Kromě toho se zabývají prodejem trubek s otevřenými 

nebo zavřenými profily, s hladkými konci nebo se závitem, 
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 na zajišťování výroby polotovarů a výrobků, kam patří výroba výpalků  

a výroba částí kotlových těles. V kooperaci se zabývá výrobou svářenců, 

laserových výpalků, ohýbáním materiálů na ohraňovacích lisech, karusel  

a zkružování. Firma vlastní technologické a konstrukční zařízení pro zpracování 

technologické zakázky. Výroba probíhá v halách za použití firmou vlastněných 

jeřábů, laserových pracovišť, pálicích strojů a např. stroje pro vrtání kyslíkem.  

Další příjmy podniku plynou z prodeje služeb, kam je např. účtována fakturace 

dopravy nebo pronájem skladů. Dále se jedná o ostatní provozní a ostatní finanční výnosy. 

Ovšem největší tržby plynou z prodeje zboží, a to konkrétně 90,02 % z celkových tržeb 

hospodářského roku 2012, což můžeme vidět v Obr. 3.4. Jelikož se podnik zabývá hlavně 

prodejem zboží, v další části diplomové práce se budeme věnovat už pouze tomuto zaměření. 

Obr. 3.4. Zdroj tržeb podniku MIM CZ, a.s. v hospodářském roce 2012 

 
Zdroj: Interní materiály, vlastní zpracování 

Odběrateli jsou nejen české podniky, které ovšem tvoří největší část obratu, ale  

i slovenské, polské či maďarské firmy. Společnost poskytuje zboží i své dceřiné společnosti 

na Slovensko. Konkrétně se jedná o 7,84 % z celkového množství dodávaného zboží 

90,02% 

0,62% 

5,14% 4,22% 

Tržby za zboží  - 90,02 %

Tržby z prodeje služeb - 0,62 %

Tržby za vlastní výrobky - 5,14 %

Ostatní provozní a finanční
výnosy - 4,22 %
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v hospodářském roce 2012. Právě zjištění, zda stanovení cen mezi nimi splňuje princip 

tržního odstupu, bude náplní této diplomové práce. 

Mezi největší dodavatele hospodářského roku 2012 patřila mateřská společnost  

MIM NV, která dodala 39,06 % z celkového množství dodaného zboží. Dalšími dodavateli 

jsou firmy z Ukrajiny, Maďarska, ze Slovenska a nemnoho z České republiky. 

 Proces objednávky zboží či výrobků až po doručení odběrateli funguje dle předem 

stanoveného postupu. Obchodník přezkoumá požadavky na produkt, které zadá zákazník  

a vyhodnotí, zda je společnost schopna splnit tuto žádost. Následně, na základě poptávky, 

manažer obchodu zpracuje nabídku, při níž vychází z objednávky kupujícího. Pokud nejsou 

rozpory, obchodní manažer vystaví kupní smlouvu, která musí být přezkoumána a následně 

schválena vedením a potvrzena zákazníkem. V případě, že požadovaný výrobek není 

skladem, dochází k nákupu. Nakupování probíhá u dodavatelů, kteří splňují podmínky kvality 

pro finální produkt, a kteří byli při pravidelném hodnocení dodavatelů vyhodnoceni pozitivně. 

Neporušenost dodávky a množství je kontrolováno externí firmou. K realizaci produktu 

dochází buď přímo ze skladu společnosti, nebo od výrobce. Dodání produktu zákazníkovi je 

potvrzeno zástupcem zákazníka nebo přepravcem na dodacím listě. Veškeré dodávky jsou 

ověřovány fyzicky a dokumentačně. Zkoumá se, zda odpovídají specifickým požadavkům 

v objednávce. 

 Zboží ani výrobky nesmějí být prodávány prostřednictvím faktury se splatností 

podnikům, kterým pojišťovna odmítla pojistit pohledávky. Těmto subjektům nezbývá než, 

mají-li o sortiment zájem, zaplatit zálohovou fakturu nebo uhradit hotovost za nakupované 

zboží nebo výrobky. 

 Společnosti chybí celistvá Dokumentace k převodním cenám pro účely tvorby cen 

mezi sdruženými podniky. Cena pro dceřinou společnost je tvořena pomocí kalkulace, kterou 

lze vidět v Tab. 3.2. Kap. 3.2.2. této diplomové práce. 

 Veškeré informace o zkoumaném podniku a o transakcích, které se uskutečnily  

mezi sdruženými podniky, byly získány z účetních závěrek a výročních zpráv společnosti 

MIM CZ, a.s., z listin poskytnutých společností, z dostupných informací na internetu  

a z jednání a vysvětlení od managementu firmy. 
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3.2.2. Současná tvorba cen řízené transakce 

 Ve zkoumaném hospodářském roce 2012 byly ceny pro sjednané kontrakty  

mezi spojenými osobami kalkulovány dle Tab. 3.2. viz níže. 

Tab. 3.2. Kalkulace cen při prodeji zboží společnosti MIM SK, s.r.o. (k přepočtu použitý kurz 

25,355 Kč/eur) 

Sl. 1 Sl. 2 Sl. 3 Sl. 4 Sl. 5 Sl. 6 Sl. 7 Sl. 8 Sl. 9 Sl. 10 

Nákupní 
cena (v 
eur/t) 

Množství 
1 dodávky 

(v t) 

Cena 1 
dodávky 
(v eur) 

Cena 1 
dodávky 

(v Kč) 

Finanční 
náklady  
(v eur) 

Fin. náklady vč. 
přirážky (v eur) 

(1eur na 
1 dodávku) 

Min. prodejní 
cena 

za 1 dodávku 
(v eur) 

Min. prodejní 
cena za 1 
dodávku 

(v Kč) 

Min. prod. 
cena 

(v eur/t) 

Min. prod. 
cena 

v (eur/t, 
zaokr.) 

Výpočet Sl. 1 x Sl. 2 Sl. 3 x kurz - Sl. 5 + 1 eur Sl. 3 + Sl. 6 Sl. 4 + Sl. 6 x kurz Sl. 7 / Sl. 2 Sl. 9 zaokr. 

515,00 30,144 15 524,16 393 615,08 194,05 195,05 15 719,21 398 560,62 521,47 522,00 

552,00 30,144 16 639,49 421 894,22 207,99 208,99 16 848,48 427 193,25 558,93 559,00 

515,00 30,521 15 718,21 398 535,27 196,48 197,48 15 915,69 403 542,31 521,47 522,00 

552,00 30,521 16 847,48 427 167,90 210,59 211,59 17 059,08 432 532,85 558,93 559,00 

515,00 31,086 16 009,29 405 915,55 200,12 201,12 16 210,41 411 014,85 521,47 522,00 

552,00 93,258 51 478,42 1 305 235,24 643,48 644,48 52 122,90 1 321 576,03 558,91 559,00 

515,00 30,521 15 718,21 398 535,27 196,48 197,48 15 915,69 403 542,31 521,47 522,00 

552,00 30,521 16 847,48 427 167,90 210,59 211,59 17 059,08 432 532,85 558,93 559,00 

515,00 60,288 31 048,32 787 230,15 388,10 389,10 31 437,42 797 095,89 521,45 522,00 

552,00 30,144 16 639,49 421 894,22 207,99 208,99 16 848,48 427 193,25 558,93 559,00 

515,00 31,086 16 009,29 405 915,55 200,12 201,12 16 210,41 411 014,85 521,47 522,00 

552,00 31,086 17 159,47 435 078,41 214,49 215,49 17 374,97 440 542,25 558,93 559,00 

552,00 70,650 38 998,80 988 814,57 487,49 488,49 39 487,29 1 001 200,11 558,91 559,00 

515,00 31,086 16 009,29 405 915,55 200,12 201,12 16 210,41 411 014,85 521,47 522,00 

515,00 30,144 15 524,16 393 615,08 194,05 195,05 15 719,21 398 560,62 521,47 522,00 

543,00 51,810 28 132,83 713 307,90 351,66 352,66 28 485,49 722 249,61 549,81 550,00 

Celkem 344 304,39 8 729 837,86 4303,8 4319,8 348 624,22 8 839 366,50 - - 

Zdroj: Interní materiály, vlastní zpracování 

 Postup získání z nákupní ceny zboží (viz Sl. 1 Tab. 3.2.) minimální cenu, za kterou 

zboží bude prodáváno dceřiné společnosti MIM SK, s.r.o. (viz Sl. 10 Tab. 3.2.), je následující. 

První sloupec, nákupní cena v eurech za jednu tunu, za kterou je zboží nakupováno  

od některého z dodavatelů vynásobíme množstvím jedné domluvené dodávky (v tunách)  

a získáme cenu jedné dodávky v eurech. Tuto, když vynásobíme kurzem používaným v této 

kalkulaci, který je stanoven na 25,355 Kč/eur, získáváme cenu jedné dodávky v Kč.  

Ve sloupci 5 se nacházejí finanční náklady. Tyto jsou společnosti kalkulovány za to, že si 
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musí firma MIM CZ, a.s. vzít vyšší úvěr na nákup zboží pro svou dceřinou společnost  

a za tento platí úrok. Část tohoto úroku placeného bance je zakalkulován do ceny, a to tak, že 

je stanovena úroková výše 5 % p. a., kterou je vynásobena cena 1 dodávky (v eur), 

mezivýsledek je vydělen číslem 360 (rozpočítáno na den) a vynásobeno 90, což představuje 

90 dní a tedy smluvenou splatnost faktury. V následujícím sloupci je k předchozímu přičteno 

jedno euro na dodávku, které by mělo vést na úhradu nákladů za manipulaci se zbožím  

a na skladování ve skladech vlastněných společností MIM CZ, a.s. na území České republiky.  

Sloupec číslo 7, tedy minimální prodejní cenu za 1 dodávku v eurech, získáme 

součtem ceny jedné dodávky v eurech a přičtením vyčíslených finančních nákladů včetně 

přirážky. Další krok, který v tabulce vidíme, je stanovení minimální prodejní ceny za jednu 

dodávku v Kč. Tu dostaneme sečtením ceny jedné dodávky v korunách a finančních nákladů 

včetně přirážky převedené taky na Kč. Minimální cenu, za kterou zboží bude prodáno dceřiné 

společnosti, získáme vydělením minimální prodejní ceny za jednu dodávku množstvím jedné 

dodávky. Nakonec výsledek zaokrouhlíme na celá eura nahoru. 

3.2.3. Funkční analýza  

 Nyní se zaměříme na funkční analýzu, která se zabývá strukturou a organizací skupiny 

a vymezením vykonávaných funkcí uvnitř skupiny. Funkční analýza tedy zahrnuje analýzu 

funkcí a identifikaci rizik podstoupených jednotlivými stranami příslušných transakcí  

a zjištěním, zda předmětem zkoumané transakce je hmotný majetek, finanční majetek, služba 

či nehmotný majetek. 

 Mezi sdruženými podniky dochází ke dvěma řízeným transakcím. První bude  

pouze zmíněna, blíže se zaměříme na transakci mezi českou a slovenskou firmou.  

Belgická firma dodává české, námi zkoumané společnosti, MIM CZ, a.s. materiál  

a zboží. Tento materiál je vyfakturován v Belgii, ale fyzicky je odeslán z polských skladů 

přímo do České republiky. K odebírání materiálu od mateřské společnosti dochází z důvodu 

toho, že belgická firma vlastní nebo úvěrem dosáhne na vyšší zdroje a dokáže při krátkých 

dobách splatnosti uhradit finance i za velké množství materiálu. Česká firma má stanovené 

platební podmínky do 90 dnů od data vystavení faktury, ovšem většinou nejsou fakturovány 

úroky z prodlení. Dodací podmínky jsou vymezené dle pravidel Incoterms 2010, konkrétně 
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doložkou CPT, která znamená, že prodávající, v našem případě belgická firma, sjedná 

dopravu až do místa určení, ale rizika s dopravou spojené nese kupující, tedy česká firma.
37

 

Firma MIM NV plní funkci dodavatele materiálu a zboží. 

 Ke zkoumání byla vybrána druhá řízená transakce, a to operace mezi českou  

a slovenskou firmou. Jelikož se jedná o nově vzniklou firmu v roce 2012, nemá zatím finanční 

historii a výkazy, ze kterých lze vyčíst její bonitu. Z tohoto důvodu je nepojistitelná a hutě jí 

prodají zboží pouze na zálohu nebo na fakturu s krátkou dobou splatnosti. Poněvadž by  

pro nově vzniklou společnost MIM SK, s.r.o. bylo těžké začít obchodovat za těchto 

podmínek, nakupuje česká mateřská firma za ni část zboží na sebe a následně jí ho prodává 

s tím, že jí vyfakturovává v ceně za zboží i připadající úrok od banky. Jelikož dochází mezi 

spřízněnými osobami pouze k dodání zboží a ne výrobků, zaměření společnosti na výrobu 

výrobku z další analýzy vynecháme. 

Tab. 3.3. Analýza funkcí společnosti MIM CZ, a.s. v řízené transakci 

Funkce MIM CZ, a.s. MIM SK, s.r.o. 

Výzkum a vývoj x  

Know-how x  

Doprava zboží  x 

Skladování zboží  x 

Plánování a specifikace zakázek  x 

Zajištění odbytu  x 

Vyjednávání o ceně  x 

Kontrola kvality x x 

Zaměstnanci x x 

Investice do zařízení x  

Financování pohledávek  x 

Obchodní strategie, marketing x  

Služby pro zákazníky – záruky, reklamace  x 

Financování – půjčky, úvěry x  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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z: http://www.cscargo.com/cs/road/information/incoterms-2010/ 
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Tab. 3.3. výše zobrazuje funkce, ke kterým dochází v řízené transakci dodání zboží 

mezi společnostmi MIM CZ, a.s. a MIM SK, s.r.o. Informace byly rozklíčovány  

za pomocí finanční ředitelky společnosti MIM CZ, a.s. U společnosti, které se daná funkce 

týká, je vyznačen křížek. 

Následující Tab. 3.4. se zabývá riziky a znázorňuje, jak jsou tato rozložena mezi oba 

subjekty podílející se na transakci. 

Tab. 3.4. Rizika společnosti MIM CZ, a.s. v řízené transakci 

Rizika MIM CZ, a.s. MIM SK, s.r.o. 

Riziko skladování zboží  x 

Riziko zůstatku zboží na skladě  x 

Riziko odbytu  x 

Riziko dopravy  x 

Riziko ztráty spojené s investicí do majetku x  

Riziko zaměstnavatele x x 

Riziko spojené se strategií x  

Riziko pohybů měnových kurzů  x 

Riziko pohledávek  x 

Riziko spojené s financováním – úvěry, půjčky x  

Riziko spojené s konečným zákazníkem  x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Firma MIM SK, s.r.o. má zboží nakupované od české firmy uskladněno ve skladu 

vlastněným firmou MIM CZ, a.s. na území České republiky, a toto si na své náklady a riziko 

dopravuje, buď přímo ke svému zákazníkovi, má-li zrovna sjednaný kontrakt, nebo  

do vlastních skladů na Slovensku. Jedno euro připočítáváme v kalkulaci ceny  

pro MIM SK, s.r.o. k finančním nákladům za jednu dodávku zboží a představuje cenu  

za skladování a manipulaci se zbožím. Tuto kalkulaci nalezneme v Tab. 3.2. této diplomové 

práce.   

 Veškeré obchodní činnosti jsou realizovány pomocí vlastního majetku společnosti 

MIM CZ, a.s. a pomocí jejich vlastních specializovaných a odborně školených zaměstnanců 

v daném oboru. 
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 Předmětem řízené transakce je hmotný majetek, konkrétně za tepla válcované plechy  

a svitky odlišných jakostí a různých rozměrů. 

Mezi českou a slovenskou firmou je stanovena specifická podmínka a to ta, že 

slovenská firma nesmí odkupované zboží distribuovat na území České republiky. 

 Společnost MIM CZ, a.s. vystupuje v této transakci jako smluvní distributor, který má 

určeno předem stanovené množství na zakázku pro MIM SK, s.r.o. Jelikož je zboží uloženo 

převážnou dobu v českých skladech, operativní rizika jako jsou skladování a zůstatky  

na skladě, riziko odbytu, dopravy na slovenský sklad nebo až k zákazníkovi, či riziko pohybu 

kurzů měn nese slovenská společnost. Podnik MIM CZ, a.s. nese v této transakci hlavně 

riziko spojené s majetkem a se strategií. 

Z výše provedené funkční analýzy vyplývá, že se funkční profil společnosti liší 

v závislosti na tom, jedná-li se o řízenou transakci nebo transakci mezi nezávislými osobami. 

V případě transakce mezi spojenými osobami se firma MIM CZ, a.s. chová jako smluvní 

dodavatel s omezenými riziky,
38

 nenese tedy veškerá rizika, neboť velká část z nich přechází 

na dceřinou společnost. V nezávislé transakci vystupuje MIM CZ, a.s. jako plnohodnotný 

dodavatel nesoucí všechny funkce a rizika s transakcí spojených a za toto požaduje, aby 

celková ziskovost transakce byla vyšší. 

 V řízené transakci jde o prodej hmotného majetku, proto možnými metodami  

pro stanovení převodních cen se nabízejí metoda CUP, metoda RPM, metoda CPM 

eventuálně zisková metoda TNMM. V případě první zmíněné metody CUP je požadována 

podmínka vysoké srovnatelnosti nezávislé a řízené transakce. Jako nezávislou srovnatelnou 

transakci mohu využít buď interní transakci, kdy společnost MIM CZ, a.s. prodává stejné 

výrobky i nezávislým subjektům, nebo externí srovnatelnou transakci, která je uskutečňována 

srovnatelnou společností na trhu. Operace mohou být totožné, což se vyskytuje jen zřídka, 

nebo se mezi nimi mohou vyskytovat rozdíly, ale musíme být schopni tyto dostatečně 

přesnými metodami vyloučit.  

Nyní přejděme k dalším faktorům, které určují srovnatelnost  

a jsou součástí srovnávací analýzy. 

                                                           
38

 SOLILOVÁ, Veronika. Transfer pricing nadnárodních společností. Brno, 2010. Disertační práce. Mendelova 
univerzita v Brně, Fakulta provozně ekonomická, Katedra hospodářské politiky a správy.  
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3.2.4. Faktory určující srovnatelnost 

 Zdali jsou transakce probíhající mezi společností MIM CZ, a.s. a její dceřinou 

společností srovnatelné s transakcemi uskutečňujícími se mezi MIM CZ, a.s. a nezávislými 

subjekty určíme pomocí pěti faktorů srovnatelnosti. Těmito jsou: a) charakteristické vlastnosti 

předmětu transakce, b) smluvní podmínky, c) ekonomické okolnosti, d) podnikatelská 

strategie a v neposlední řadě také výše provedená e) analýza funkcí a rizik. 

Ad a) charakteristické vlastnosti předmětu transakce – předmětem transakce mezi 

českou mateřskou společností a slovenskou dceřinou společností je zboží, konkrétně za tepla 

válcované svitky a plechy různých rozměrů a různých konstrukčních jakostí jako jsou 

nelegované jakosti vhodné pro ohyb, mikrolegované oceli a vysoce legované oceli.  

Z celkového objemu všech dodávek bylo spojené osobě MIM SK, s.r.o. v hospodářském roce 

2012 dodáno 7,84 % a zbytek byl dodán nezávislým subjektům.  Zboží dodávané nezávislým 

subjektům se od struktury sortimentu pro spojené osoby neliší a objem nabídky v kontraktech 

je obdobný. Lze konstatovat, že nebyly zjištěny odlišnosti ve vlastnostech prodávaného zboží. 

Ad b) smluvní podmínky – mezi něž patří např. platební podmínky, které jsou sjednané 

na 90 dní od vystavení faktury mezi firmou MIM CZ, a.s. a MIM SK, s.r.o.   

Při prodeji nezávislým subjektům se doba splatnosti pohybuje od 30 do 120 dní, záleží  

na velikosti objednávky a na tom, zda se jedná o dlouhodobý kontrakt. Smluvní sankce  

za pozdní úhradu mezi spojenými osobami nejsou ujednány, zatímco mezi nezávislými 

subjekty tuto domluvu v kontraktech nalezneme. Prodává-li MIM CZ, a.s. zboží nezávislému 

subjektu je nutnost pojistit pohledávky za nimi u pojišťovny a lze tyto pohledávky dát  

do zástavy. Mezi sdruženými subjekty k žádnému pojištění pohledávek nedochází  

a pohledávku za spojenou osobou nelze dát bance do zástavy.  

Spojený subjekt si zboží nejčastěji dopravuje sám z českého skladu, dle podmínek 

Incoterms 2010 se jedná o doložku EXW, u nezávislých osob jsou dodací podmínky 

stanoveny dodací obchodní paritou Incoterms 2010, konkrétně doložkou CPT.
39

 Speciálně 

sjednaná podmínka mezi spojenými osobami zní, že slovenská společnost nebude zboží 
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 CS CARGO. Incoterms 2010 [online]. CS CARGO [cit. 2013-03-15]. Dostupné  
z: http://www.cscargo.com/cs/road/information/incoterms-2010/ 
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distribuovat do České republiky, neboť o dodávky na tento trh se stará společnost  

MIM CZ, a.s.  

Z výše uvedeného je patrné, že není možné přímo srovnat cenu, za kterou je zboží 

prodáváno spojeným osobám s cenou nabízenou nezávislým subjektům s ohledem na smluvní 

a dodací podmínky, které jsou tolik odlišné. 

Ad c) ekonomické okolnosti – ke srovnatelnosti ekonomických okolností vypracovala 

společnost Deloitte na žádost Evropské Komise případovou studií. Výsledkem bylo tvrzení, 

že v rámci zemí, které jsou členy Evropské unie, by neměly být značné rozdíly, co se týče 

zisků podniků, které mají podobný předmět činnosti.
40

 Proto lze konstatovat, že  

mezi nezávislou a řízenou transakcí na území EU jsou ekonomické podmínky srovnatelné. 

Ad d) podnikatelská strategie – otevření dceřiné společnosti na území Slovenska bylo 

motivováno získáním stabilního tržního podílu na Slovensku a snahou přiblížit se  

k ukrajinsko-slovenské hranici, neboť největší dodávky zboží pocházejí právě z Ukrajiny. 

Jelikož je Ukrajina ve vztahu k České republice třetí zemí, při vstupu zboží do prostoru 

Evropské unie musí být procleno. A k tomuto proclení v době, kdy nebyla zřízena dceřiná 

společnost, muselo docházet až na území České republiky. Díky vytvoření společnosti MIM 

SK, s.r.o. došlo k ušetření manipulačních a dopravních nákladů, neboť zboží pro slovenské 

zákazníky je distribuováno přímo slovenskou společností, která si své zboží proclí právě zde. 

Další výhoda je možnost zkontrolovat si zboží přes dceřinou společnost např. v době, kdy je 

uloženo do celního skladu. Obecnou strategií podniku MIM CZ, a.s. je snaha o pružnou reakci 

na aktuální potřeby a vývoj trhu, jak udržením stávajícího sortimentu, tak i jeho rozšířením  

o další zboží, výrobky a služby požadované zákazníky. 

Ad e) analýza funkcí a rizik – tato analýza byla provedena v Kap. 3.2.2. této diplomové 

práce. Z výsledku vyplývá, že funkční profil společnosti je odlišný v případě, kdy se jedná  

o prodej mezi spojenými osobami a kdy mezi nezávislými subjekty. Firma MIM CZ, a.s. se  

ve vztazích ke sdruženému podniku chová jako smluvní distributor s omezenými riziky, 

                                                           
40

 EUROPEAN COMMISSION. EC: Is Europe One Market? [online]. 2004 [cit. 2013-03-03] Dostupné  
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18.pdf 
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zatímco v nezávislých transakcích se jedná o plnohodnotného dodavatele nesoucí všechna 

rizika.  

Jelikož se smluvní podmínky transakcí a analýza funkcí a rizik mezi sdruženými 

podniky liší od podmínek a funkcí sjednaných mezi nezávislými subjekty, nelze provést přímé 

srovnání cen použitých u obou subjektů s využitím dostupných firemních informací. Interní 

transakce nelze použít pro přímé srovnání cen. 

Při hledání externího nezávislého podniku, který by splňoval srovnatelný funkční 

profil společnosti a přebíral stejnou míru rizika jako zkoumaný podnik, nebyl vhodný podnik 

nalezen. Důvodem byla nedostupnost potřebných informací např. o smluvních podmínkách 

a o vykonávaných funcích a rizicích. Není možné ověřit srovnatelnou nezávislou cenu pomocí 

externí srovnatelné transakce. 
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4. Aplikace a vyhodnocení metod stanovení převodních cen 

 Výběr nejvhodnější metody závisí na zhodnocení všech okolností konkrétního případu 

s ohledem na vykonávané funkce podniku a podstupovaná rizika. Volba metody může být 

také ovlivněna množstvím a kvalitou získaných informací o srovnatelných transakcích. 

V případě zjištění rozdílů je nutné posoudit, zda je možno tyto odlišnosti přesnými, 

spolehlivými úpravami eliminovat s přihlédnutím k zátěži a nákladům poplatníka. 

V neposlední řadě je třeba přihlédnout k silným a slabým stránkám jednotlivých metod 

nabízených Směrnicí OECD. 

4.1. Výběr vhodné metody 

 Pro konkrétní podnik budeme vybírat nejvhodnější metodu pro zjištění převodních cen 

nejprve ze tří možných tradičních transakčních metod. Pokud je nelze aplikovat  

na zkoumanou společnost, nezbývá než volit jednu ze dvou metod transakčních ziskových. 

4.1.1. Metoda srovnatelné nezávislé ceny (CUP)  

Jedná se o metodu, která ze všech Směrnicí OECD popisovaných metod předpokládá 

nejvyšší míru srovnatelnosti. Srovnává ceny použité v řízené transakci s cenami  

ve srovnatelné nezávislé transakci za předpokladu srovnatelných podmínek, blíže o metodě 

v Kap. 2.3.1. písm. a) této diplomové práce. Srovnatelnou nezávislou transakcí může být 

interní transakce nebo transakce externí.  

Po provedení funkční analýzy (Kap. 3.2.3. této diplomové práce) a po posouzení 

faktorů určující srovnatelnost (Kap. 3.2.4. této diplomové práce) musíme vyloučit srovnání 

cen s interními transakcemi, neboť srovnatelná transakce splňující rizikový a funkční profil 

společnosti nebyla nalezena. Taktéž nebyla nalezena externí srovnatelná transakce na trhu, se 

kterou by bylo možné srovnat nezávislou cenu. 

Potvrzuje se, že je v praxi velmi náročné najít stejnou nebo alespoň podobnou 

transakci mezi na sobě nezávislými podniky, což je hlavní podmínkou pro použití metody 

CUP. Z výše uvedených důvodů je metoda srovnatelné nezávislé ceny pro námi zkoumaný 

podnik nepoužitelná. 
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4.1.2. Metoda nákladů a přirážky (CPM) 

 V případě použití metody CPM je nutné znát náklady, které má dodavatel či výrobce 

v řízené transakci na majetek poskytovaný spřízněnému podniku (odběrateli). K těmto 

nákladům se následně připočítává příslušná přirážka, nejčastěji používaná hrubá zisková 

přirážka, kterou si dodavatel respektive výrobce zabezpečí nejen pokrytí nákladů, ale  

i přiměřený zisk s přihlédnutím k analýze funkcí a rizik společnosti. Tato metoda nevyžaduje 

tak velkou míru srovnatelnosti, jako tomu bylo u metody CUP, protože dochází k porovnání 

marží a ne k porovnání konkrétních cen, blíže viz Kap. 2.3.1. písm. b) této diplomové práce. 

 Při této metodě je nutné vycházet z vnitřních informací podniku, neboť jsou potřebné 

přesné kalkulace nákladů, které jsou spojené s prodejem zboží. 

 Směrnice OECD popisuje fakt, že by náklady plus daná přirážka měly být stanoveny 

dle interní srovnatelné transakce. Pokud tato neexistuje nebo nelze informace o interních 

transakcích zjistit, mohou být použity údaje o tom, jak je nastavena přirážka u externích 

srovnatelných transakcí. 

 Ve zkoumaném podniku lze získat informace o interních transakcích, hlavně důležité 

kalkulace nákladů a přirážky. Proto se zdá v našem případě metoda nákladů a přirážky  

jako velmi vhodná. 

4.1.3. Metoda ceny při opětovném prodeji (RPM) 

 Při této metodě dochází k porovnávání ceny, za kterou byl produkt nakoupen  

od spojeného podniku (dodavatele) s cenou, za kterou je následně prodán nezávislé 

společnosti (konečnému odběrateli), blíže viz Kap. 2.3.1. písm. c) této diplomové práce. 

Nezávislá cena je ta, za kterou je nesdružený podnik ochotný zboží nakoupit od distribuční 

společnosti. Metodou je srovnávaná hrubá marže distributorů, proto se neklade až tak velký 

důraz na srovnatelnost produktu, jako tomu bylo u metody CUP, neboť různost produktu 

ovlivňuje cenu, ale ne hrubou marži. Ovšem velký vliv na hrubou marži mají vykonávané 

funkce a nesená rizika jednotlivých subjektů, proto je nezbytné řádně provést funkční analýzu 

a analýzu rizik zkoumaného podniku. 



52 

 

 Nejčastější použití je u společností, které k dále prodávanému zboží nepřidávají 

významnou hodnotu.  

 V námi zkoumané skupině provázaných podniků by bylo velmi vhodné využít tuto 

metodu pro stanovení převodních cen u společnosti MIM SK,  s.r.o., která nakupuje zboží  

od mateřského podniku MIM CZ, a.s. a dále jej prodává pouze nezávislým subjektům. Jelikož 

je ale zkoumaným podnikem MIM CZ, a.s., a analyzujeme řízenou transakci mezi ním a MIM 

SK, s.r.o., je metoda ceny při opětovném prodeji pro konkrétní případ nepoužitelná. 

4.1.4. Metoda rozdělení zisku (PSM) 

 Metoda je používaná u velmi úzce provázaných transakcí, které nelze posuzovat 

jednotlivě. Vychází z celkového zisku sdružených podniků a ten je rozdělen podle objektivně 

vybraného kritéria mezi všechny zúčastněné subjekty. Důležité je provedení funkční analýzy, 

díky které určíme skutečnou úlohu společnosti ve zkoumané transakci, zhodnotíme přínos  

a přiřadíme určitou váhu, která je podkladem pro rozdělení zisku, blíže viz Kap. 2.3.3.  

písm. a) této diplomové práce.  

 V rámci této metody, která se řadí mezi dvojstranné metody, dochází ke zkoumání 

všech subjektů, které se na kontrolované transakci podílejí. Nejen z tohoto důvodu je složitá 

aplikace metody, neboť není jednoduché získat potřebné informace od zahraničních poboček 

a ještě nejlépe informace vedené dle stejných principů účetnictví a totožných zásad. Jelikož 

jsou potřebné informace od zahraničního subjektu nedostupné, je tato metoda rozdělení zisku 

pro zkoumaný případ nevhodná. 

4.1.5. Transakční metoda čistého rozpětí (TNMM) 

 Tato metoda odvozuje cenu od čistého ziskového rozpětí, které je uskutečňováno 

nezávislým subjektem. Ziskové rozpětí je vztažené k určitému základu jako např. k tržbám, 

k nákladům či k aktivům, tedy jsou využívány relativní ukazatele, blíže viz Kap. 2.3.3.  

písm. b) této diplomové práce. Čisté ziskové rozpětí, se kterým se zde pracuje, je odolnější 

vůči rozdílům ve funkcích a rizicích, než je tomu u hrubého ziskového rozpětí využívaného 

metodou nákladů a přirážky. Proto bývá metoda CUP často upravována a přirážkou se rozumí 



53 

 

právě čistá zisková přirážka metody TNMM. V našem případě by tato úprava byla vhodná. 

Transakční metoda čistého rozpětí je pro náš zkoumaný případ použitelná.   

4.1.6. Shrnutí výběru metody 

 Po vyhodnocení vhodnosti jednotlivých metod pro stanovení převodních cen jsme 

došli k závěru, že nejlépe použitelnou metodou pro zkoumaný podnik bude metoda nákladů  

a přirážky (CPM). U této metody je nutnost znát informace z vnitřku společnosti, kterými jsou 

náklady a přirážka. Jako srovnatelné transakce použijeme interní transakce, kdy dochází 

k prodeji zboží se stejnou charakteristikou i jiným subjektům, než pouze sdružené společnosti. 

 Ke zjištění, zda transakce splňuje princip tržního odstupu, je rovněž možné použít 

transakční metodu čistého rozpětí (TNMM), která se jeví jako vhodná. Jelikož metoda pracuje 

s čistou ziskovou přirážkou, tedy porovnává ziskovost podobných podniků, je vhodné metodu 

CPM, která pracuje s hrubou přirážkou, modifikovat a ke srovnání použít právě zmíněnou 

čistou přirážku, z důvodu toho, že není tak citlivá na výši nákladů spojených  

s různými funkcemi a riziky. Sama Směrnice OECD zmiňuje fakt, že nelze-li striktně použít 

pouze jednu vybranou metodu, lze aplikovat kombinaci více vhodných metod. Tatáž směrnice 

totiž dost nejednoznačně definuje praktickou aplikaci jednotlivých metod a je tedy nutné 

využít kreativní přístup. 

 Vybranou metodu pro stanovení převodních cen a zdůvodnění jejího výběru by měl 

zkoumaný podnik uvést do tolik doporučované Dokumentace k převodním cenám. 

4.2. Aplikace modifikované metody nákladů a přirážky metodou TNMM 

 Chceme-li aplikovat metodu nákladů a přirážky, je nutné znát celkové náklady 

související s prodejem zboží, které je dodáváno sdruženému podniku, a ziskovou přirážku, 

která by měla přinášet přiměřený zisk závisející na vykonaných funkcích a podstupovaných 

rizicích. Metoda nepracuje s informacemi z trhu, zkoumá pouze interní data podniku.  

 Problémem při aplikaci této metody je fakt, že ve Směrnici OECD, která popisuje 

jednotlivé metody, není přesně definovaná ona „přirážka“. Směrnice OECD se zmiňuje  
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o hrubé ziskové přirážce, čisté ziskové přirážce, hrubé marži nebo čisté marži. Všechny tyto 

pojmy Směrnice OECD uvádí bez následné přesné definice. 

 Metoda CPM pracuje s hrubou ziskovou přirážkou, ovšem my ji pozměníme za použití 

metody TNMM a k další analýze budeme využívat čistou ziskovou přirážku, neboť tato není 

tak citlivá na rozdíly ve výši nákladů spojených s funkcemi, s podstupovanými riziky  

a s používaným majetkem, jako je tomu u hrubé ziskové přirážky. Toto zmírnění případných 

rozdílů je v našem případě obzvláště důležité, neboť budeme vycházet pouze z interních dat 

podniku, tedy nebudeme zkoumat data z trhu. U čisté ziskové přirážky jde o zisk či ztrátu 

z provozní činnosti vydělenou určitou základnou. Při aplikaci metody CPM jsou onou 

základnou provozní náklady, které zahrnují vlastní náklady a ostatní provozní režii.
41

 

4.2.1. Finanční data zkoumaného podniku 

Abychom mohli zjistit čistou ziskovou přirážku dané společnosti v jednotlivých letech 

za všechny transakce, které uskutečňuje, je třeba znát provozní tržby, provozní náklady  

a z nich si vyjádřit provozní zisk respektive ztrátu – EBIT. Čistá zisková přirážka se pak 

vypočte pomocí vztahu: 

ČZP = (provozní zisk/ztráta / provozní náklady na prodané zboží) x 100 … v %. 

Následující Tab. 4.1. zobrazuje vývoj čisté ziskové přirážky v letech 2008-2012. 

Tab. 4.1. Finanční data zkoumané společnosti MIM CZ, a.s. v letech 2008-2012 (v Kč) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Provozní tržby 934  039 178 354 953 621 290 850 697 876 992 115 810 920 823 

Provozní náklady 921 251 982 368 567 825 307 285 002 848 783 729 786 717 989 

Provozní zisk – EBIT 12 787 196 -13 614 204 -16 434 305 28 208 386 24 202 834 

Čistá zisková přirážka 1,39 % -3,69 % -5,35 % 3,32 % 3,08 % 

Zdroj: Interní materiály, vlastní zpracování 
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Čistá zisková přirážka společnosti v roce 2008, 2009 a 2010 prudce klesala a v roce 

2010, kdy došlo k prudkému úbytku tržeb a s nimi souvisejících nákladů dosahuje hodnoty 

mínus 5,35 %. Zřejmě pokles ziskové přirážky zapříčinila světová finanční krize. V letech 

následujících dochází k růstu přirážky a dostává se do kladných čísel. Právě v roce 2010 došlo 

k zakoupení 60 % akciového podílu společnosti MIM CZ, a.s. belgickou společností  

MIM NV. 

 Je třeba upozornit, že se jedná o výpočet čisté ziskové přirážky za celý podnik.  

Ve zkoumané řízené transakci dochází k prodeji za tepla válcovaných plechů a tyto se 

prodávají v podniku s nejvyšší marží. Proto se může stát, že se tato všeobecná čistá zisková 

přirážka bude lišit od přirážky ze zkoumané transakce a srovnatelných transakcí prodeje  

za tepla válcovaných plechů. 

4.2.2. Princip vytváření kalkulace pro sdružený podnik a nezávislý subjekt 

Jelikož zkoumaná firma MIM CZ, a.s. ve vztahu s dceřinou společností MIM SK, 

s.r.o. vykonává jiné funkce než v transakcích s nezávislými subjekty, kalkulace pro tyto 

podniky jsou odlišné z důvodu zahrnutí jiných nákladů. 

Jakým principem je tvořena cena pro sdruženou společnost MIM SK, s.r.o.  

a vybraného nezávislého odběratele, se kterým zkoumaná mateřská společnost MIM CZ, a.s. 

také obchoduje, lze vidět v nejtypičtějším postupu tvorby ceny v daném podniku, v Tab. 4.2. 

Jak už bylo zmíněno, jedná se o typický průběh, nikoliv o postup, podle kterého se postupuje 

vždy. Jako příklad nezávislého subjektu byl vybrán jeden z nezávislých odběratelů, který 

odebírá stejný typ zboží v obdobném množství jedné dodávky, jako sdružený podnik  

MIM SK, s.r.o. Lze vidět, že vstupní nákupní cena zboží je shodná.  
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Tab. 4.2. Tvorba ceny pro sdružený podnik a nezávislého odběratele 

 MIM SK, s.r.o. Nezávislý odběratel 

Nákupní cena (v eur/t) 552,00 552,00 

Množství 1 dodávky (v t) 30,144 28,320 

Cena 1 dodávky (v eur) 16 639,49 15 632,64 

Náklady na financování (v eur) 207,99 161,73 

Náklady na skladování (v eur) - 167,81 

Náklady na dopravu (v eur) - 335,77 

Manipulační poplatek (v eur) 1,00 - 

Celkové náklady 1 dodávky (v eur) 16 848,48 16 297,95 

Prod. cena 1 dodávky vyjednaná obch. 

manažerem (v eur) 
17 151,94 16 510,56 

Prod. cena (v eur/t) 569,00 583,00 

Marže (v eur/t)  17,00 31,00 

Marže (v %, na t) 2,99  5,32 

Celková marže na 1 dodávku (v eur) 512,49 877,92 

Zdroj: Interní materiály, vlastní zpracování 

 Z Tab. 4.2. vyplývá, že se konečná prodejní cena zboží liší, jedná-li se o sdružený 

podnik či nezávislý subjekt. Důvodem jsou různé náklady zahrnované do kalkulace 

v souvislosti s vykonávanými funkcemi a odlišná výsledná marže.  

Marže nám stanovuje rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou zboží. Její relativní 

hodnota v procentech se vypočte vztahem:  

Marže = [(Prodejní cena – Nákupní cena) / Prodejní cena] x 100 … v %. 

Z marže podnik kryje své další náklady. Cílem každého obchodníka je prodávat 

s kladnou marží a pokud možno s co nejvyšší. Ve společnosti je ve směrnici požadována 

minimální výše marže 5 %. Ziskem zkoumané dodávky je marže snížená o náklady, které 

souvisejí s prodejem zboží. 

 Se společností MIM SK, s.r.o. je dle podmínek Incoterms 2010 sjednaná doložka 

EXW, která znamená „ze závodu“. Předávající pouze předá zboží kupujícímu ve svém skladu 

a ten si ho na své náklady a riziko dopraví do svých skladů či k zákazníkům.
42
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Proto prodávající společnost v kalkulaci ceny pro MIM SK, s.r.o. nepočítá s náklady  

za dopravu. A náklady za skladování jsou zahrnuty v manipulačním poplatku, který činí jedno 

euro. Náklady na financování se zvyšují s délkou splatnosti faktury, která je v řízené transakci 

domluvena na 90 dní. Tyto náklady patří do finančních nákladů, a proto se s nimi v čisté 

ziskové přirážce nepočítá, neboť ta pracuje pouze s náklady provozními.  

 S nezávislými subjekty je sjednána doložka CPT z nabízených dodacích parit  

dle Incoterms 2010, která znamená zkratku anglického ekvivalentu „přeprava placena do …“.  

Při této doložce prodávající zaplatí náklady na dopravné až do místa určení, riziko nebezpečí 

ztráty či poškození zboží přechází na kupujícího.
43

 Náklady na dopravu jsou v kalkulaci 

zahrnuty a promítnou se ve zvýšené prodejní ceně. Dalšími náklady přímo přiřaditelnými 

k zakázce jsou náklady na skladování a náklady na financování. 

 Prodejní cena jedné dodávky je vyjednávána mezi obchodním manažerem  

a zákazníkem. Je-li zákazníkem sdružený podnik, nejčastěji je celková prodejní cena sjednaná 

v zaokrouhlené výši všech nákladů na prodej a k tomu připočtená určitá přirážka, aby se 

pokryly všechny provozní náklady s prodejem zboží tak, aby se neprodávalo se ztrátou  

a obchod přinesl alespoň mírný zisk. U nezávislých subjektů, které obchodují v tržních 

podmínkách, je snaha prodat zboží za cenu co možná nejvyšší, kterou je zákazník ještě 

ochoten akceptovat. Společnost MIM CZ, a.s. si stanovila podmínku minimální marže, která 

činí 5 %. V rámci udržení zákazníka nebo z důvodu prodeje jinak neprodejného zboží lze 

uskutečnit obchod i s marží nižší, ale v globálním měřítku by měla být marže stabilní  

a převyšující hranici 5 %. 

4.2.3. Srovnatelné transakce pro aplikaci metody CPM 

 Výši obvyklé ziskové přirážky zjistíme z námi vytvořeného seznamu srovnatelných 

společností. Může se jednat o externí subjekty, pak využíváme k vyhledávání databáze, 

nejčastěji Amadeus. V našem případě, kdy zkoumaná společnost obchoduje jak se sdruženým 

subjektem, tak i s nezávislými společnostmi, obvyklou ziskovou přirážku zjistíme pomocí 

srovnatelných interních transakcí. Z potřebných dat určíme tržní rozpětí na základě 
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jednoročního vyjádření, a pokud zisková přirážka do tohoto rozpětí spadá, lze o ní říci, že 

splňuje princip tržního odstupu a je tedy obvyklá. Tržní rozpětí lze určit také na základě 

několikaletého období, kdy se pracuje s váženými aritmetickými průměry přirážek, ale jelikož 

zkoumaná transakce probíhá pouze rok, průměr přirážek není k dispozici. 

 Za srovnatelné transakce při tomto výběru považujeme obchody uskutečňující se 

v rámci Evropské unie se stejným typem zboží a v obdobném množství jedné dodávky, jako 

je prodáváno v řízené transakci. Společnosti, se kterými je uskutečňována srovnatelná 

transakce, a data související s těmito obchody, lze vidět v Tab. 4.3. Jelikož jsou pro externí 

subjekty kalkulovány náklady na dopravu a náklady na skladování, což lze vidět v kalkulaci 

ceny v Kap. 4.2.2. této diplomové práce, vyloučili jsme tyto z provozních nákladů a vyjádřili 

novou čistou ziskovou přirážku, která by měla zaručovat vyšší srovnatelnost, viz poslední 

sloupec Tab. 4.3. Díky očištění ceny o tyto náklady jsme získali stejnou základnu. 

Tab. 4.3. Data společností, s nimiž je uskutečňována srovnatelná transakce (v Kč) 

Společnost Typ dat 2012 Suma vyloučených nákladů 

na skladování a na dopravu 

Upravená data kvůli 

srovnatelnosti 

Alfa a.s., CZ 

Provozní tržby 7 823 925,67 - 7 823 925,67 

Provozní náklady 6 990 125,83 51 342,96 6 938 782,87 

Provozní zisk 833 799,84 - 885 142,80 

Čistá zisková přirážka 11,93 % - 12,76 % 

Beta a.s., CZ 

Provozní tržby 26 327 801,02 - 26 327 801,02 

Provozní náklady 24 740 685,15 96 672,21 24 644 012,94 

Provozní zisk 1 587 115,87 - 1 683 788,08 

Čistá zisková přirážka 6,42 % - 6,83 % 

Chí s.r.o., 

CZ 

Provozní tržby 60 162 123,05 - 60 162 123,05 

Provozní náklady 55 092 646,45 767 567,22 54 325 079,23 

Provozní zisk 5 069 476,60 - 5 837 043,82 

Čistá zisková přirážka 9,20 % - 10,74 % 

Delta a.s., 

CZ 

Provozní tržby 2 303 776,00 - 2 303 776,00 

Provozní náklady 2 021 826,25 33 788,01 1 988 038,24 

Provozní zisk 281 949,75 - 315 737,76 

Čistá zisková přirážka 13,95 % - 15,88% 

Epsilon a.s., 

CZ 

Provozní tržby 43 153 506,10 - 43 153 506,10 

Provozní náklady 39 991 036,24 601 112,42 39 389 923,82 

Provozní zisk 3 162 469,86 - 3 763 582,28 

Čistá zisková přirážka 7,91 % - 9,55 % 

Fí a.s., SK 

Provozní tržby 38 882 809,30 - 38 882 809,30 

Provozní náklady 31 175 132,62 151 431,78 31 023 700,84 

Provozní zisk 7 707 676,68 - 7 859 108,46 

Čistá zisková přirážka 24,72 % - 25,33 % 
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Společnost Typ dat 2012 Suma vyloučených nákladů 

na skladování a na dopravu 

Upravená data kvůli 

srovnatelnosti 

Gama s.r.o., 

SK 

Provozní tržby 2 751 987,26 - 2 751 987,26 

Provozní náklady 2 607 101,10 23 114,11 2 583 986,99 

Provozní zisk 144 886,16 - 168 000,27 

Čistá zisková přirážka 5,56 % - 6,50 % 

Ióta s.r.o., 

CZ 

Provozní tržby 73 502 972,17 - 73 502 972,17 

Provozní náklady 65 908 983,34 552 340,55 65 356 642,79 

Provozní zisk 7 593 988,83 - 8 146 329,17 

Čistá zisková přirážka 11,52 % - 12,46% 

Kappa  a.s., 

CZ 

Provozní tržby 89 123 004,73 - 89 123 004,73 

Provozní náklady 83 510 066,54 932 811,72 82 577 254,82 

Provozní zisk 5 612 938,19 - 6 545 749,91 

Čistá zisková přirážka 6,72 % - 7,93 % 

Zdroj: Interní materiály, vlastní zpracování 

4.2.4. Finanční data zkoumané řízené transakce 

 Zkoumaná transakce, u které chceme ověřit, zda výše její čisté ziskové přirážky 

splňuje princip tržního odstupu, probíhá mezi mateřskou společností MIM CZ, a.s.  

a MIM SK, s.r.o. Jelikož k obchodům začalo docházet v roce 2012, následující data popisují 

právě tento rok.  

Tab. 4.4. Data řízené transakce (v Kč) 

Typ dat 2012 

Provozní tržby 27 683 285,23 

Provozní náklady 25 789 395,87 

Provozní zisk/ztráta – EBIT 1 893 889,36 

Čistá zisková přirážka 7,34 % 

Zdroj: Interní materiály, vlastní zpracování 

4.2.5. Použití shromážděných dat a vyhodnocení 

 Z čistých ziskových přirážek zjištěných z interních srovnatelných transakcí lze 

vytvořit tržní rozpětí těchto hodnot. Pokud se zkoumaná přirážka pohybuje v tomto rozpětí, 

měla by odpovídat principu tržního odstupu. Abychom měli větší jistotu splnění principu  

a vyloučili jsme extrémní odlehlé hodnoty a minimalizovali chyby, je doporučována aplikace 
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mezikvartilového tržního rozpětí, díky kterému budeme schopni určit hodnoty mezi dolním  

a horním kvartilem.  

Tab. 4.5. Mezikvartilové rozpětí hodnot zjištěných čistých ziskových přirážek 

Čistá zisková přirážka 

 Z celkových provozních hodnot Z upravených srovnatelných hodnot 

Minimální hodnota 5,56 % 6,50 % 

Dolní kvartil (25. percentil) 7,32 % 8,74 % 

Medián (50. percentil) 9,20 % 10,74 % 

Horní kvartil (75. percentil) 11,73 % 12,61 % 

Maximální hodnota 24,72 % 25,33 % 

Výše ČZP zkoumané společnosti 7,34 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Mezikvartilové tržní rozpětí, vycházíme-li z celkových provozních hodnot, se 

pohybuje v intervalu 7,32 % až 11,73 %. Do tohoto rozmezí námi zjištěná hodnota patří. 

Jestliže ovšem použijeme upravené hodnoty, tedy údaje snížené o náklady na skladování  

a náklady na dopravu, díky kterým dostáváme vyšší srovnatelnost a proto jsou tyto hodnoty 

pro nás důležitější, dostáváme rozmezí 8,74 % až 12,61 %. Do tohoto intervalu nalezená 

přirážka 7,34 % nespadá, neboť je nižší než spodní hranice intervalu. V tomto případě by 

mohl správce daně nabýt dojmu, i když tomu třeba tak není, že zkoumaná společnost část 

zisku, který je v tržních podmínkách obvyklý, nerealizuje, z důvodu manipulace s převodními 

cenami.  

Ovšem další skutečnost je ta, že v obou případech námi zjištěná čistá zisková přirážka 

zkoumaného podniku spadá do obecného tržního rozpětí, které se pohybuje od minimální  

po maximální hodnotu čisté ziskové přirážky. V těchto případech se má za to, že by zjištěná 

přirážka mohla odpovídat principu tržního odstupu, je však důležité mít připravené vhodné 

vysvětlení a důkazy pro správce daně, protože záleží na jeho úsudku po prostudování 

společností připravených průkazných informací. 

K dalšímu zkoumání budeme pracovat pouze s upravenými hodnotami, tedy s tržním 

rozpětím 6,50 % až 25,33 % a mezikvartilovým rozpětím pohybujícím se v intervalu  

od 8,74 % do 12,61 %.  
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Z výše uvedeného lze konstatovat, že zkoumaná zisková přirážka 7,34 % splňuje 

princip tržního odstupu ve vztahu k tržnímu rozpětí, avšak do rozpětí mezikvartilového 

přirážka, vycházející ze srovnatelných informací, nespadá. Právě mezikvartilové rozpětí, 

jakožto jedna ze statistických metod, má vyšší vypovídací schopnost, neboť nezahrnuje 

výkyvy. 

4.3. Případná daňová kontrola 

 Jelikož zjištěná přirážka sice spadá do tržního rozpětí, ale do mezikvartilového nikoliv, 

bude správce daně při případné daňové kontrole požadovat dodatečné vysvětlení ze strany 

společnosti, zda jsou transakce řízené ohodnocené stejným způsobem, jako transakce 

nezávislé. 

 Při daňové kontrole, kdy důkazní břemeno leží na daňovém poplatníkovi, je 

doporučeno předložit Dokumentaci k převodním cenám, kterou sice není ze zákona nařízeno 

vést, ovšem její zřízení se důrazně doporučuje. Správně vedená dokumentace k převodním 

cenám je nejlepším důkazním prostředkem pro dokazování správci daně. Pokud společnost 

dokumentaci nevede, jako v našem zkoumaném případě, nezbývá jí než předat veškeré 

podklady správci daně a řádně a včas s ním komunikovat, případně reagovat na jeho výzvy 

při obhajování dat vykázaných v daňových přiznáních. 

4.3.1. Obhajoba stanovené přirážky ze strany společnosti MIM CZ, a.s. 

 Společnost MIM CZ, a.s. se v řízené transakci se svou dceřinou společností MIM SK, 

s.r.o. chová jako smluvní dodavatel s omezenými riziky. Nenese tedy veškerá rizika,  

jako v případě prodeje nezávislým subjektům, protože část z nich přechází na dceřinou 

společnost. Proto je v pořádku, že se zjištěná zisková přirážka pohybuje blíže k dolnímu 

kvartilu mezikvartilového rozpětí, než k hornímu, neboť v případě menšího rizika je nabízen  

i menší zisk, v našem případě v podobě čisté ziskové přirážky. 

 Rozdíl mezi zjištěnou přirážkou a dolní hranicí mezikvartilového rozpětí je 1,40 %, 

což lze vidět z Tab. 4.6. Hodnotu tohoto rozdílu si musí zkoumaná společnost obhájit  

při případné daňové kontrole ze strany správce daně. Pokud rozdíl dostatečně nevysvětlí, 
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může správce daně upravit základ daně o rozdíl jím zjištěný a doměřit subjektu daň a s tím 

související penále stanovené zákonem a úrok z prodlení.  

Tab. 4.6. Rozdíl v zjištěné ČZP a 25. kvartilem mezikvartilového rozpětí 

 Hodnota ČZP 

Zjištěná čistá zisková přirážka 7,34 % 

Hodnota dolního kvartilu 8,74 % 

Rozdíl 1,40 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Podnik na obranu nižší přirážky, která nespadá do mezikvartilového rozpětí, může 

použít tyto argumenty: 

1) dceřiná společnost MIM SK, s.r.o. je nově vzniklý podnik, který byl založen 

mateřskou společností MIM CZ, a.s. právě ve zkoumaném roce 2012 z důvodu získání 

nového a stabilního tržního podílu na Slovensku. Pro vzniklý subjekt je složité začít 

obchodovat, a jelikož mateřský podnik má zájem na získání silného tržního podílu  

na Slovensku, podporuje podnik a prodává mu zboží s nižší přirážkou, což  

pro společnost znamená konkurenční výhodu vůči ostatním subjektům na trhu, neboť 

má nižší vstupní náklady, 

2) u zkoumané řízené transakce je sjednán dlouhodobý nasmlouvaný kontrakt. Mateřská 

společnost při něm nemusí vydávat náklady na marketing a obchodní manažeři nejsou 

zaneprázdněni vytvářením nabídek a kalkulací cen. Díky těmto podmínkám a jistoty 

odběru zboží, mateřská společnost stanovila nižší přirážku než u nezávislých podniků, 

u kterých není prodej až tak jistý, 

3) ke společnosti MIM SK, s.r.o. se mateřská společnost chová jako smluvní distributor, 

vykonává tedy pouze omezené funkce a nese nižší rizika, než vůči nezávislým 

subjektům, jak už bylo popsáno výše. V případě nižších rizik, by měl být inkasován  

i menší zisk, 
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4) mezi zkoumanými společnostmi je v kupní smlouvě sjednána specifická podmínka  

a to ta, že slovenská společnost nesmí zboží odebrané od české společnosti 

distribuovat na území České republiky. Za toto omezení trhu, zvláště jedná-li se  

o sousední stát a tedy vhodný potenciál zákazníků, smí mateřská společnost žádat 

pouze omezenou výši zisku, oproti nezávislým subjektům, tedy smí si účtovat nižší 

přirážku. 

4.3.2. Názor odborníka na argumenty podporující současné stanovení přirážky 

Zdali by byly argumenty na obhajobu stanovené přirážky ve zkoumané transakci uznány 

ze strany správce daně a jak by daňový správce v námi zkoumaném podniku postupoval  

při kontrole, zjistíme od odborníka na převodní ceny na Finančním úřadě 

pro Moravskoslezský kraj – s územním pracovištěm ve Frýdku-Místku. 

Všechny výše zmíněné argumenty v Kap. 4.3.1. této diplomové práce by nejdříve prověřil 

a zjistil si k nim dodatečné informace přímo v podniku, až poté by rozhodl o dodržení nebo 

nedodržení principu tržního odstupu. U jednotlivých bodů by se konkrétně zaměřil: 

ad 1) argumentace získání nového, stabilního tržního podílu na Slovensku - k jakému 

skutečnému získání tržního podílu došlo a jakým způsobem se podnikání začalo rozvíjet. 

Uznání tohoto argumentu je velmi pravděpodobné, 

ad 2) sjednání dlouhodobého kontraktu – v jakém hospodářském období k uzavření 

kontraktu došlo. Zda v době konjunktury, kdy malá změna ceny respektive přirážky nemá tak 

velký vliv, jako v opačném období, v době krize. Dále by zjišťoval, co by se stalo, kdyby  

od sjednané smlouvy jeden ze subjektů odstoupil. I díky tomuto argumentu by správce daně 

obhajobu nižší přirážky s velkou pravděpodobností přijal, 

ad 3) vyhodnocení společnosti MIM CZ, a.s. jako distributora s omezenými funkcemi  

a riziky – v jakém přesném poměru se společnosti podílejí na rizicích a funkcích, 

ad 4) zákaz distribuce nakoupeného zboží do České republiky – k jak velkému omezení 

trhu skutečně dochází. 
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Po dodatečném vyhodnocení a zjištění odpovědí na doplňující otázky, správce daně 

rozhodne. Pro danou společnost mohou nastat dvě situace: 

 pozitivní – správce daně s nastavenou přirážkou souhlasí, argumenty přijal a pro firmu 

se nic nemění. Toto rozhodnutí je v případě zkoumané společnosti velmi 

pravděpodobné, hlavně z důvodu argumentu získání nového a stabilního tržního 

podílu, 

 negativní – správce daně zastává názor, že společností stanovena přirážka nesplňuje 

princip tržního odstupu. Pokud by došlo k tomuto rozhodnutí, byla by doměřena daň, 

předepsáno penále a úrok z prodlení.  

Dále se budeme věnovat situaci, kdyby správce daně rozhodl o doměření daně z důvodu 

nízké přirážky.  

V Tab. 4.7. jsme vyčíslili doměřenou daň a penále s tímto související, pokud by daňový 

správce doměřil výši přirážky právě o námi zjištěný rozdíl, tedy o 1,40 %. Je důležité 

poznamenat, že pokud by správce daně neuznal argumenty a rozhodl by se doměřit daň podle 

jím zjištěných informací, mohl by zvýšit přirážku o více než 1,40 %, protože právě zvýšením 

o tuto hodnotu by se podnik dostal pouze na spodní okraj námi určeného intervalu za pomocí 

statistických metod. Pokud by zvýšil o více, přirážku by zacílil mezi 2. a 3. kvartil, tedy 

medián.  
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Tab. 4.7. Vyčíslení možné doměřené daně a souvisejících sankcí ke dni 30.06.2013 (v Kč) 

Typ dat 2012 

Provozní náklady 25 789 395,87  

Provozní výnosy 27 683 285,23 

Výše rozdílu čisté ziskové přirážky 1,40 % 

Nově vzniklé provozní výnosy 28 070 851,22 

Rozdíl v původních a nově určených výnosech 387 565,99 

Sazba daně z příjmů právnických osob 19 % 

Doměřená daň z příjmů právnických osob z rozdílů výnosů 73 637,54 

Penále (20 % dle § 251 DŘ)
44

 14 727,51 

Vyčíslení možné doměřené daně a souvisejícího penále 88 365,05 

Zdroj: Interní materiály, vlastní zpracování 

Penále je určeno jako 20 % z doměřené daně za to, že byla uhrazena daň nižší, než by 

měla správně, dle daňových zákonů, být. Penále by nebylo předepsáno, kdyby daňový subjekt 

podal dodatečné daňové přiznání. 

Další sankcí, kterou v případě doměření daně správce daně předepíše, je úrok 

z prodlení. Tento má pohyblivou výši dle počtu dnů po splatnosti a dle repo sazby České 

národní banky (dále jen ČNB), neboť sazba úroku je určena dle § 252 daňového řádu jako 

repo sazba prvního kalendářního dne příslušného pololetí vyhlašována ČNB plus 14 % 

bodů.
45

 

V následující Tab. 4.8. lze vidět výši úroku z prodlení, pokud by daňová kontrola byla 

ukončena k různým datům. Nejprve k 30.06.2013, což by z hlediska daňového subjektu byl 

ideální případ, neboť by společnosti naběhlo málo dnů od splatnosti, ale tento případ je málo 

pravděpodobný, neboť ke kontrole dochází většinou dva až tři roky zpětně. Proto jsou ostatní 

data stanovena po více letech od konce kontrolovaného hospodářského roku. U všech případů 

budeme předpokládat repo sazbu stanovenou ČNB jako 0,05 %. V posledním řádku  

Tab. 4.8. lze vidět sumu doměřené daně a sankcí. 

                                                           
44 § 251 zákona č. 280 ze dne 22. července 2009 daňový řád. In: Sbírka zákonů České republiky, 2009, částka 87, 

280-281. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5542 

45 § 252 zákona č. 280 ze dne 22. července 2009 daňový řád. In: Sbírka zákonů České republiky, 2009, částka 87, 

280-281. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5542 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5542
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5542
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Tab. 4.8. Součet doměřené daně a s tím souvisejících sankcí k různým datům (v Kč) 

Datum ukončení daňové kontroly 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 

Výše úroku z prodlení 2 352,69 12 698,74 23 044,82 33 390,89 

Doměřená daň a penále z Tab. 4.7. 88 365,05 

Suma doměřené daně a sankcí 90 717,74 101 063,79 111 409,87 121 755,94 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z Tab. 4.8. vyplývá, že se vzdalující se dobou od konce kontrolovaného 

hospodářského roku výše doměřené daně a příslušných sankcí stoupá z důvodu zvyšujícího se 

úroku z prodlení.  

Je nutné podotknout, že pokud kontrolovaná společnost bude muset zvýšit přirážku  

o stanovený rozdíl, a tím pádem zvýšit základ daně pro stanovení daně z příjmů právnických 

osob, bude slovenská dceřiná společnost žádat o snížení daňového základu ve výši rozdílu, 

aby nedocházelo ke dvojímu zdanění. Aby toto snížení daňový správce povolil, muselo by  

u slovenské společnosti dojít také ke kontrole stanovení převodních cen.  

4.3.3. Vyhodnocení případné daňové kontroly 

 Je dost pravděpodobné, po vyjádření odborníka na převodní ceny, že správce daně 

stanovenou čistou ziskovou přirážku uzná vzhledem k argumentům, které předložila 

kontrolovaná společnost. V tomto případě, i přesto, že přirážka nespadá do vyjádřeného 

mezikvartilového rozpětí, by nedošlo ke zvýšení základu daně. 

 Pokud by ovšem k uznání přirážky nedošlo, daňový správce by o rozdíl v přirážce 

zvýšil základ daně, ze kterého by doměřil daň z příjmů právnických osob a zároveň by došlo 

k předepsání penále a úroku z prodlení, výpočty lze vidět v Tab. 4.7. a Tab. 4.8. O toto 

zvýšení zisku mateřské společnosti má právo snížit svůj základ daně slovenský dceřiný 

podnik, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění. 

 Jestliže podnik nesouhlasí s rozhodnutím daňového správce o doměření daně, může se 

odvolat k místně příslušnému správci daně. Jestliže neuspěje, smí podat odvolání k vyšší 

instanci, kterou je místně příslušné finanční ředitelství. Dalším stupněm je stížnost  

ke krajskému soudu a v poslední řadě žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu. 
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4.4. Doporučení zkoumané společnosti MIM CZ, a.s. 

 Aby společnost MIM CZ, a.s. předešla nejistotě, zda její stanovení přirážky splňuje 

princip tržního odstupu, zmíníme některá doporučení. 

 Společnost by si měla vyhotovit Dokumentaci k převodním cenám, což je dokument, 

který se předkládá správci daně v případě daňové kontroly. Obsahuje argumenty podporující 

obchodování za stanovené ceny a nastavenou přirážku, tedy prokazuje se v ní, že se ceny 

sjednané mezi sdruženými subjekty neliší od cen sjednaných pro nezávislé podniky. 

Společnost si Dokumentaci může vytvořit sama, má-li dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, 

nebo si ji může nechat zpracovat specializovaným externím subjektem. 

Dále bychom doporučili zažádat o Závazné posouzení způsobu stanovení převodní 

ceny přímo správce daně. Toto rozhodnutí by mělo poplatníkovi zajistit vyšší právní jistotu, 

že jim použitý způsob je správný a splňuje tedy princip tržního odstupu. K žádosti  

o posouzení je nutno doložit popis společnosti a výše zmíněnou Dokumentaci. 

 Zjištěný rozdíl v čisté ziskové přirážce, který nám v analýze vyšel, by společnost 

s velkou pravděpodobností obhájila před finančním úřadem argumentem nastavení přirážky 

pro nově vzniklý podnik, jehož snahou je získání stabilního tržního podílu na Slovensku  

a argumentem sjednání dlouhodobého kontraktu mezi sdruženými podniky. Pro další roky 

bychom navrhli zvýšení přirážky na spodní hranici mezikvartilového rozpětí, aby společnost 

předešla vyjednávání se správcem daně o výši správné přirážky a zamezila tak případným 

doměrkům a sankcím. 
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5. Závěr 

 Téma převodních cen je v dnešní době velmi rozšířené a nabývá na významu. Z tohoto 

důvodu dochází častěji ke kontrolám ze strany správce daně. 

Častější kontroly způsobu stanovení převodní ceny v nadnárodních podnicích jsou 

také způsobeny rostoucím rozpočtovým deficitem jednotlivých zemí, které jej chtějí 

kompenzovat příjmy z výběru daní.  

V teoretické části této diplomové práce byly vysvětleny základní pojmy týkající se 

převodních cen a principu tržního odstupu. Následně byly nastíněny postupy a jednotlivé 

kroky, jak vyhodnotit stanovení cen respektive přirážky ve zkoumané společnosti. 

Praktická část byla prováděna v české společnosti MIM CZ, a.s., která se zabývá 

nákupem a prodejem hutního materiálu. Tato vstupuje do dvou řízených transakcí. První je 

mezi ní a belgickou společností MIM NV, která je majoritním vlastníkem české společnosti  

a dodává českému podniku část materiálu. Druhá transakce, námi vybraná pro další analýzu, 

je prodej zboží dceřiné společnosti MIM SK, s.r.o., která byla založena v roce 2012  

na Slovensku. Jedná se o řízenou transakci mezi sdruženými podniky a právě cílem této 

diplomové práce bylo zjistit, zda ceny sjednané mezi spojenými podniky MIM CZ, a.s.  

a MIM SK, s.r.o. splňují princip tržního odstupu. Abychom mohli o tomto rozhodnout, museli 

jsme dodržet několik dílčích kroků. 

 Došlo k provedení funkční analýzy řízené transakce, abychom podnikům přiřadili 

vykonávané funkce ve zkoumané transakci a zjistili, kdo podstupuje jaká rizika. Dle této 

analýzy byl mateřskému podniku přidělen funkční profil smluvního distributora s omezenými 

riziky v obchodech se sdruženým podnikem. S nezávislými subjekty se společnost MIM CZ, 

a.s. chová jako plnohodnotný dodavatel. Z předešlého vyplývá, že by zkoumaný podnik měl 

inkasovat v řízené transakci nižší zisk než v případě transakcí s nezávislými podniky, neboť 

za nižší riziko je nabízen nižší zisk. Dalším krokem bylo vyhodnocení pěti faktorů, které nám 

určují srovnatelnost, mezi něž patří i výše zmiňovaná funkční analýza. 

 Po provedení srovnávací analýzy, která zahrnuje také analýzu funkcí a rizik, jsme byli 

schopni vybrat nejvhodnější metodu, pomocí níž následně došlo k ověření, zda má zkoumaný 

podnik ceny v transakcích s dceřinou společností nastavené obdobně, jako v obchodech 

s nezávislými subjekty. K tomuto účelu byla vybrána Metoda nákladů a přirážky s tím, že 
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došlo k její modifikaci a jako přirážku jsme místo hrubé ziskové přirážky srovnávali čistou 

ziskovou přirážku používanou u Transakční metody čistého rozpětí. K úpravě jsme přistoupili 

z důvodu nižšího apelu na rozdíly ve funkcích a rizicích, které byly zjištěny ve srovnávací 

analýze. 

 K aplikaci metody bylo nutné vybrat srovnatelné podniky, díky kterým jsme určili 

tržní interval přirážek k nákladům, který jsme následně ještě zúžili za pomocí statistické 

metody mezikvartilového rozpětí, které eliminuje výskyt extrémních hodnot. Pokud by 

zjištěná čistá zisková přirážka do rozpětí spadala, lze konstatovat, že byl dodržen princip 

tržního odstupu. K porovnávání byly vybrány interní srovnatelné transakce, tzn. podniky, se 

kterými společnost MIM CZ, a.s. obchoduje se stejným zbožím a ve srovnatelných objemech 

jako s dceřiným podnikem. 

 Čistá zisková přirážka zkoumané společnosti v analyzovaném hospodářském roce 

2012 byla 7,34 %, což spadá do určeného tržního rozpětí přirážek, které jsme vymezili 

intervalem od 6,50 % do 25,33 %. Lze konstatovat, že z širšího hlediska společnost princip 

tržního odstupu splňuje. Ovšem zúžený interval za pomocí mezikvartilového rozpětí byl určen 

v rozmezí od 8,74 % do 12,61 %. Do tohoto rozhraní vypočtená přirážka 7,34 % nespadá, 

neboť je nižší než spodní hranice intervalu. Mohlo by se stát, že by správce daně tuto situaci 

vyhodnotil tak, že zkoumaná společnost část zisku, který je v tržních podmínkách obvyklý, 

nerealizuje, z důvodu manipulace s převodními cenami.  

 Pokud je zkoumaná společnost přesvědčena o správnosti nastavení přirážky, musí 

vypočtený rozdíl mezi zjištěnou přirážkou a spodní hranici mezikvartilového rozpětí, který 

činí 1,40 %, obhájit při případné daňové kontrole.  

Došlo k sepsání argumentů, které by společnost při obhajování čisté ziskové přirážky 

mohla použít. Jeden z hlavních důvodů nižší přirážky byl zmíněn fakt, že je snahou získat 

nový, stabilní tržní podíl na Slovensku, díky nově vzniklému podniku. Tento subjekt je 

mateřskou společností podporován právě menší přirážkou, z důvodu lepší 

konkurenceschopnosti. Dalším silným argumentem je fakt, že mezi sdruženými podniky je 

nasmlouván dlouhodobý kontrakt. Na uznatelnost argumentů z pohledu správce daně jsme se 

byli zeptat odborníka zabývajícího se převodními cenami na Finančním úřadě 

pro Moravskoslezský kraj – s územním pracovištěm ve Frýdku-Místku. 
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 Ze schůzky s odborníkem vyplynulo, že je velmi pravděpodobné uznání zmíněných 

argumentů z pohledu finančního úřadu, a u společnosti by nedošlo ke zvýšení daňového 

základu pro doměření daně, jako by tomu bylo v případě záporného stanoviska daňového 

správce. Přesto pro názorný příklad byla v další části práce vyčíslena negativní situace  

a to doměření daně a s tím souvisejícího penále a úroku z prodlení. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě určení tržního rozpětí přirážek, zkoumaná 

společnost princip tržního odstupu splňuje. Dojde-li k zúžení intervalu, nelze jednoznačně 

rozhodnout, zda by správce daně při eventuální daňové kontrole stanovenou přirážku uznal. 

Muselo by dojít k argumentaci a dokazování ze strany daňového subjektu podporujícího 

stanovení ceny. Je ovšem velmi pravděpodobné uznání hlavních argumentů, a to argumentu 

usilování o získání nového, stabilního tržního podílu na Slovensku a uznání skutečnosti, že 

mezi mateřským a dceřiným podnikem došlo k nasmlouvání dlouhodobého kontraktu. 

S velkou mírou určitosti lze tvrdit, že by k doměření daně a k předepsání sankcí nedošlo. 

Po vyhodnocení zjištěné situace bylo zkoumané společnosti doporučeno vedení 

Dokumentace k převodním cenám dle Směrnice OECD, aby měla vytvořené podklady  

pro možnou daňovou kontrolu. V případě snahy získat maximální jistotu správnosti stanovení 

převodních cen by bylo vhodné zažádat správce daně o Závazné posouzení způsobu stanovení 

převodní ceny. I k tomuto posouzení je třeba předložit vyhotovenou Dokumentaci. 

Pro další roky jsme společnosti navrhli zvýšení přirážky na úroveň spodní hranice 

mezikvartilového rozpětí, aby se předešlo vyjednávání a dokazování výše správné přirážky 

správci daně a abychom zamezili možným doměrkům a sankcím. 

Význam diplomové práce je spatřován v možnosti využití zjištěných informací přímo 

ve zkoumaném podniku. Po analýze je jasné, že by se měl zkoumaný podnik převodními 

cenami začít zabývat, pokud nechce přetrvávat v nejistotě z případné daňové kontroly. 
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Seznam zkratek 

CPM    Metoda nákladů a přirážky 

CUP    Metoda srovnatelné nezávislé ceny 

ČNB   Česká národní banka 

ČZP    Čistá zisková přirážka 

DŘ    Daňový řád 

EU    Evropská unie 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PSM    Metoda rozdělení zisku 

RPM    Metoda ceny při opětovném prodeji 

TNMM   Transakční metoda čistého rozpětí  

ZDP    Zákon o daních z příjmů 

ZOM    Zákon o oceňování majetku 



 

 

 

 


