
 



 



 

 



 



 

Abstrakt 

Diplomová práce na téma Transferové ceny ve strojírenském podniku se zabývá 

popisem a přiblížením problematiky transferových cen. Práce si klade za cíl navrhnout 

zlepšení stanovení a dokumentace převodních cen a vnitropodnikovou směrnici sdružených 

podniků pro oblast převodních cen. 
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Abstract 

The Diploma thesis Transfer Pricing in Engineering Copany is focused on description 

and approaching of issue transfer pricing. The aim of the thesis is to propose improvement of 

determination and documentation of transfer pricing and internal guideline for associated 

enterprises for the transfer pricing area. 
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1 Úvod 

Současná ekonomická situace a s ní související situace na trhu práce ukazuje důležitost 

kooperace vysokého školství se společnostmi působícími v daném oboru. Tato součinnost je 

oboustranně výhodná. Na jedné straně zajišťuje podnikům kvalifikované pracovníky, kteří 

mají znalosti, které sledují celosvětové trendy a jsou velmi dobře uplatnitelné ve firemním 

prostředí. Na druhé straně je uplatnitelností na trhu práce dávána zpětná vazba akademickému 

prostředí a zvyšuje se atraktivita studovaného oboru. Výše zmíněné se vztahuje k celé době 

studia. Zvláště důležité je u závěrečných prací, jež jsou vstupem do profesního života. 

Tato práce nejde cestou od nabídky k poptávce, neboli od tématu ke konkrétní 

společnosti, ale od poptávky k nabídce. Zjednodušeně řečeno vybraná společnost si zvolila 

téma v oblasti studijního oboru. Zvolený přístup k hledání tématu kopíruje reálnou situaci ve 

firmách, jelikož management si je vědom toho, co nejvíce potřebuje, lépe než někdo zvenčí, 

který danou společnost vůbec nezná. Práce řeší nejpalčivější a nejviditelnější problémy 

společnosti, na které jí nezbývá volná kapacita v personální oblasti. Pohled zvenčí má jednu 

nespornou výhodu, jelikož není zasažen tzv. „provozní slepotou.“ 

Téma transferových cen vzešlo z požadavku managementu zkoumané společnosti, 

jelikož se jedná o citlivou záležitost ukrývající spoustu rizik. V současné době je tato 

problematika velmi diskutovaná, což nepochybně souvisí i s ekonomickou situací v Evropě. 

V důsledku výpadků příjmů do státních rozpočtů se orgány státních správ snaží 

maximalizovat výběry daní, což vede ke zvýšené aktivitě firem, chránících si své zájmy ve 

vztahu k napadnutelnosti daňového přiznání. 

Tato práce je členěna na tří částí, které na sebe navzájem navazují a vytvářejí logický 

celek. První část práce se zabývá teorií a historií transferových cen. Vysvětluje důležité pojmy 

a činnosti, jež jsou nezbytné pro zvládání rizik. Zabývá se tématem s velmi širokým záběrem 

pro lepší pochopení problematiky a uvádí ji do širších souvislostí. Střední část popisuje 

konkrétní strojírenský podnik a jeho přístup k převodním cenám. Využívá popsaných a 

vysvětlených pojmů a činností a uvádí specifika dané společnosti, která mají spojitost 

tématem. Poslední velký celek je v návaznosti na oba předchozí zaměřen na zhodnocení 

stávajících postupů a návrh zlepšení v oblasti transferových cen zkoumaného podniku 

s praktickými příklady. 

Z výše uvedeného vyplývá, že cílem diplomové práce je komplexní návrh zlepšení 

v oblasti transferových cen pro zkoumanou společnost. Cílem je navržení univerzálních 
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mechanismů uvnitř společnosti, které mají za cíl lepší doložení správnosti stanovení 

transferových cen při kontrole daňové správy. 



 3 

2 Charakteristika a vývoj transferových cen 

Problematika transferpricingu vyplynula z rozvoje mezinárodního obchodu spojeného 

se vznikem sdružených subjektů (koncernů) a jejich lepší daňové výtěžnosti v určitých 

zemích. „Koncern je možno chápat jako určitý vztah, v rámci kterého osoby podléhající 

jednotnému řízení nepostupují ve svých obchodních transakcích ve svém vlastním zájmu, 

tedy postupují i proti sobě, naopak jejich konání směřuje k vzájemnému podporování jejich 

aktivit a prosazování společných zájmů.“ [2] Společným zájmem je většinou aplikace 

takových nástrojů, které vedou k maximalizaci zisku, v tomto případě zisku konsolidovanému 

za celou skupinu. To vychází ze samé podstaty ekonomických subjektů, jelikož jejich 

existence je přímo závislá na potřebě vytvářet zisk. Naproti tomu orgány státní správy jsou 

povinny zajišťovat v souladu s právními předpisy základní potřeby státu v drtivé většině 

z prostředků, jež vybere od jednotlivých subjektů ve formě daně. „Právní teorie definuje 

pojem „daň“ jako plnění, kde jde na rozdíl od plnění dobrovolného o nucený, autoritativně 

uložený závazek k plnění ve prospěch veřejnoprávní korporace, a to bez ohledu na vnější 

označení, jenž však musí být uložen na základě zákona.“ [4] Právní definice je velmi 

nesrozumitelná, proto je pro lepší pochopení vhodnější definice z finančního pohledu, která 

přibližuje vztah ekonomického subjektu k této platbě. „Finanční teorie definuje daň jako 

povinnou, zákonem sazbou předem stanovenou částku, kterou se více méně pravidelně 

odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve 

prospěch veřejného peněžního fondu.“ [11] 

Daňová soustava je velmi rozsáhlá, ale pro oblast transferových cen není její struktura 

podstatná, jelikož sjednané obchodní případy nemají vliv na celou soustavu, ale jen na určitý 

druh daní. V souvislosti se zkoumanou problematikou jsou podstatné daně z příjmů, protože 

se jedná o velký objem peněžních prostředků vybraných státem a plnící jeho rozpočet. „Daně 

z příjmů jsou z hlediska podílu na celkovém daňovém indexu druhou nejdůležitější položkou 

státního rozpočtu po nepřímých daních (daních z přidané hodnoty a spotřebních daních).“ [11] 

Při velmi zjednodušeném pohledu byly transferové ceny přes snahy některých států 

nejdříve upraveny na mezinárodní úrovni a poté došlo k rozpracování národních pravidel pro 

danou problematiku. Sdružením, které položilo základy transferpricingu bylo OECD 

(Organization for economic co-opeperation and development). Pro vysvětlení činnosti a cílů 

OECD je nejvhodnější použít popis manželů Romancových, kteří ve své knize Evropské 

politické a ekonomické instituce přibližují organizaci takto: „Organizace se všemožně snaží 
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podporovat zdravý hospodářský vývoj, a to jak v členských, tak nečlenských zemích, a 

podporovat světový obchod na multilaterálním nediskriminačním základě.“ [16] 

V současné době je problematika převodních cen velmi diskutovaná jak v odborných 

kruzích tak ve sdružených společnostech. Legislativa ke zkoumané problematice je celistvá a 

lze v příštích letech očekávat razantní postup finanční správy při kontrole transferových cen. 

Problémem v globalizovaném světě mezinárodního obchodu je stále získávání informací o 

srovnatelných transakcích mezi nespřízněnými subjekty i výsledky jejich hospodaření 

v rozvojových zemích, [13] jelikož konkurence pro západní firmy roste právě zde. 
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3 Legislativa a konvence 

3.1 Mezinárodní prostředí 

Jak již bylo řečeno, vychází pravidla pro transferové ceny primárně z mezinárodně 

dohodnutých norem. Pro české prostředí jsou důležité zejména dva mezinárodní dokumenty 

vydané mezinárodními institucemi. [20] Jsou to tzv. „Směrnice OECD“ a „Směrnice EU.“ 

Směrnice OECD [12] 

Organization for economic co-opeperation and development vydala Směrnici o 

převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations). Tento dokument řeší problematiku 

v obecné rovině mezinárodního prostoru, a proto se stal základem pro jiné mezinárodní i 

národní normy. Česká republika je členem OECD a platná právní úprava popsaná níže se na 

směrnici odkazuje. Organizace vydala také obsáhlou publikaci o dokumentaci převodních cen 

White Paper on Transfer Pricing Documentation. [14] 

Arbitrážní konvence EU 

Arbitrážní konvence, neboli Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s 

úpravou zisků sdružených podniků (90/436/EHS) z roku 1990 upravuje zdaňování 

mezinárodních korporací v členských zemích Evropské unie a problematiku dvojího zdanění. 

Konvence je prodlužována vždy na pětileté období. 

3.2 České prostředí 

Zákon o daních z příjmů [15] 

Zákon o daních z příjmů má souvislost s transferovými cenami v definici některých 

pojmů souvisejících s touto problematikou např. pojem „spojené osoby“ nebo „cena sjednaná 

v běžných obchodních vztazích.“ 

Obchodní zákoník 

Obchodní zákoník definuje podnikatelská seskupení a upravuje vztahy mezi 

ovládajícími a ovládanými subjekty. V průběhu tvorby této práce byl Obchodní zákoník 

zrušen a nahrazen novým Občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích. 
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Zákon o obchodních korporacích 

Zákon o obchodních korporacích [21] upravuje základní podmínky fungování 

především tuzemských právních forem subjektů ve větším či menším detailu. Pod pojem 

obchodní korporace zákon zahrnuje všechny formy obchodních společností i družstev. 

Metodické pokyny Ministerstva financí [18] 

Pokyn D 258 [5] 

Tento pokyn se zabývá aplikací základních principů z výše uvedené směrnice OECD 

do podmínek v České republiky v souvislosti s její právní úpravou. Věnuje se všeobecnému 

pohledu na problematiku a vysvětluje některé pojmy. 

Pokyn D 332 [8] 

Nahrazuje pokyn D 258. Také Tento pokyn se zabývá aplikací základních principů 

z výše uvedené směrnice OECD do podmínek v České republiky v souvislosti s její právní 

úpravou. Věnuje se všeobecnému pohledu na problematiku a vysvětluje některé pojmy, ale  na 

rozdíl od svého předchůdce uvádí větší podrobnosti. 

Pokyn D 333 [9] 

Pokyn D 333 nahrazuje pokyn D 292. [6] Popisuje pravidla spojené s posouzením 

převodní ceny správcem daně před uskutečněním transakce, upravuje platnost daného 

posudku a ostatní náležitosti. Hlavním významem pokynu je právní jistota daňových 

poplatníků. 

Pokyn D 334 [10] 

Pokyn D 334 nahrazuje pokyn D 293. [7] Zaměřuje se na sestavování dokumentací 

převodních cen daňovými subjekty v návaznosti na celosvětové i evropské mezinárodní 

normy. Jeho cílem je doporučení k rozsahu dokumentace k tvorbě transferových cen mezi 

závislými podniky. 

Shrnutí 

Výše uvedené právní normy upravují problematiku transferových cen na území České 

republiky. Je důležité zmínit nejdůležitější pojmy spojené s tématem pro lepší orientaci a 

pochopení jednotlivostí v textu. 

Spojenými osobami rozumíme ekonomicky a personálně spojené subjekty, prosazující 

společný zájem namísto zájmu jednotlivých subjektů. 
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Cena obvyklá neboli cena sjednaná v běžných obchodních vztazích [15] je 

zjednodušeně taková cena, která by byla sjednána mezi nezávislými subjekty a v souvislosti 

s řešeným tématem by měla být za obdobných podmínek ve stejné výši jako transferová cena. 

Transferová cena (převodní cena [5]) se uplatňuje v transakcích, při nichž do 

obchodního vztahu vstupují ekonomicky nebo personálně spojené subjekty. Tato cena musí 

splňovat princip tržního odstupu. 

„Správce daně je orgán veřejné moci vykonávající správu daně, čímž se rozumí 

oprávnění činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění 

daňových povinností daňovými subjekty. Tímto správcem jsou především územní finanční 

orgány, ale také celní orgány a jiné správní úřady, které zákon správou daně pověřil.“ [11] 

Daňovým řízením se rozumí prověřování daňové správnosti příslušným správcem 

daně. „Daňové řízení je postaveno na zásadě, že každý daňový subjekt má dvě základní 

povinnosti. První povinností je povinnost za podmínek stanovených zvláštním zákonem daň 

přiznat. Daňový subjekt tedy v této věci stíhá břemeno tvrzení. Druhou jeho povinností je 

povinnost toto své tvrzení doložit. Stíhá jej tedy břemeno důkazní. Toto své břemeno, pokud 

jde o výši daňové povinnosti, daňový subjekt plní v řízení či v daňové kontrole, případně 

v řízení o opravných prostředcích. Dokazování vede správce daně.“ [4] 

V neposlední řadě je třeba zmínit nadřazenost některých norem nad jinými. „Pokud je 

některý právní jev upraven jak v mezinárodní smlouvě, která je pro Českou republiku 

závazná, tak i v Zákonu o správě daní a poplatků, má přednost úprava obsažená v této 

mezinárodní smlouvě. Tato obecná zásada platí i pro zvláštní daňové zákony.“ [4] 
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4 Metody stanovování transferových cen 

Metody stanovování transferových cen rozdělujeme na dvě skupiny. Podle Směrnice 

OECD [12] jsou tradiční transakční metody z hlediska užití preferovanější než transakční 

ziskové metody, pokud to okolnosti daného obchodního případu dovolí. V následujících 

podkapitolách budou uvedeny všechny metody. 

4.1 Tradiční transakční metody 

4.1.1 Metoda nezávislé srovnatelné ceny 

Metoda nezávislé srovnatelné ceny je nejvíce upřednostňovanou metodou při 

stanovování transferových cen. Vychází z předpokladu, že cena sjednaná s nezávislým 

partnerem je za určitých podmínek aplikovatelná na transakce mezi spojenými subjekty a 

cena se nejvíce se blíží reálné ceně. Využitelnost metody je závislá na míře shodnosti 

transakcí a možnosti přesně upravit všechny neshody. Ve své podstatě rozlišujeme dva druhy 

nezávislých cen: cena jiného dodavatele s nezávislým odběratelem nebo cena téhož 

dodavatele s nezávislým odběratelem. Z prosté logiky vyplývá, že pokud společnost 

obchoduje se spřízněnými i nezávislými partnery za obdobných podmínek, je pro ni vhodnější 

využít jako nezávislou srovnatelnou cenu právě cenu dosahovanou se svými nezávislými 

partnery. 

 

Obr. č. 1: Schéma metody nezávislé srovnatelné ceny 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.2 Metoda ceny při opětovném prodeji 

Další metodou vycházející z nezávislé ceny je tzv. metoda stanovení ceny při 

opětovném prodeji. Její použití předpokládá skutečnost, že je zboží prodáváno mezi 

spřízněnými subjekty a poté je bez většího zásahu do podstaty výrobku prodáváno 

nezávislému odběrateli. Transferová cena se vypočte z nezávislé ceny, od které se odečte 

marže pro společnost, která prodává nezávislému subjektu. Výše ohodnocení pro firmu 

distribuující zboží externímu zákazníkovi  se skládá z nákladů tohoto subjektu na transakci a 

přiměřeného zisku. 

 
Obrázek č. 2: Schéma metody ceny při opětovném prodeji 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.3 Metoda nákladů plus přirážky 

Opačným příkladem než „cena při opětovném prodeji“ je metoda nákladů plus 

přirážky neboli cost + metoda. Tato metoda vychází také z nezávislé ceny na trhu, ale zboží 

nebo služby putují od nezávislého subjektu ke dvěma spřízněným. Spřízněná společnost 1 

nakupuje zboží a prodává jej spřízněné společnosti 2. Transferová cena mezi společnostmi 1 a 

2 se stanoví jako náklady na pořízení zboží, ke kterým se přičte přirážka, která by měla pokrýt 

ostatní náklady a určitý zisk. Výše přirážky by však měla být tržně srovnatelná. 

 
Obrázek č. 3: Schéma metody nákladů plus přirážky 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 Transakční ziskové metody 

4.2.1 Transakční metoda rozdělení zisku 

Uskutečňované transakce mezi sdruženými subjekty mohou být složitější na určení 

transferové ceny. Tato metoda je založena na identifikaci funkcí a rizik jednotlivých 

spojených subjektů. Pojem riziko je velmi obsáhlý a zasahuje do všech oblastí lidské činnosti. 

V souladu se stanovováním transferových cen je důležité ho specifikovat na oblast ekonomie. 

Velmi jednoduše vysvětlují pánové Smejkal a Rais riziko ve své knize Řízení rizik. „V 

ekonomii je pojem „riziko“ užíván v souvislosti s nejednoznačností průběhu určitých 

skutečných ekonomických procesů a nejednoznačností jejich výsledků; obecně lze 

samozřejmě konstatovat, že se nemusí jednat pouze o riziko ekonomické.“ [17] Určením 

funkcí a rizik s nimi spojenými všech účastníků ve skupině lze věrohodněji stanovit podíl 

společností na celkovém zisku skupiny. Vhodnost metody pro stanovení transferových cen 

závisí na jedinečném přínosu jednotlivých subjektů. 

4.2.2 Transakční metoda čistého rozpětí 

Transakční metoda čistého rozpětí je založena na čistém zisku, který subjekt generuje 

v řízené transakci. Výpočet transferové ceny je dvojího druhu. Jeden, založený na prodejní 

ceně, je využitelný ve stejných případech jako metoda ceny při opětovném prodeji uvedená 

v kapitole 4.1.2. Transferová cena se pak vypočte: 

TC = nezávislá cena * (1 – zisková marže) – provozní náklady 

 Druhý výpočet, založený na nákladech, je využitelný ve srovnatelných případech jako 

metoda nákladů plus přirážky uvedená v kapitole 4.1.3. Transferová cena se pak vypočte: 

TC = (přímé náklady na výrobek + ostatní provozní náklady) * (1 + zisková marže) 

Stejně jako u ostatních metod je ziskové rozpětí poměřováno s vlastními transakcemi 

s nezávislými subjekty nebo s neřízenými transakcemi srovnatelných společností za 

obdobných podmínek. 
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5 Dokumentace způsobu tvorby transferových cen 

Snahou každého sdruženého podniku by mělo být co nejlépe doložit způsob tvorby 

transferové ceny. [4] K tomuto účelu existuje několik instrumentů, které při dokládání 

pomohou. Jedná se o odborný posudek znalecké kanceláře, dokumentaci k transferovým 

cenám a interní podnikovou směrnici. Je důležité zdůraznit, že ani jeden z výše zmiňovaných 

způsobů nemůže zajistit kladné vyjádření správních orgánů, ale mohou přispět jak k lepšímu 

výsledku při samotném stanovování cen, tak mohou mít jistou vypovídající schopnost při 

argumentaci před správcem daně. 

5.1 Odborný posudek 

Odborné posouzení je nejprokazatelnější ze všech výše zmíněných způsobů 

dokumentace transferových cen. Toto tvrzení vychází z předpokladu, že akreditovaná 

znalecká společnost pro posuzování mj. daňové a celní problematiky na základě rozhodnutí 

Ministra spravedlnosti České republiky má z důvodu své specializace lepší personální a 

technické zázemí než běžný výrobní podnik. 

V personální oblasti disponují odborníky, kteří se zabývají problematikou do hloubky 

při plnění zakázek pro podniky. Z toho vyplývá, že tito specialisté mohou velmi dobře 

sledovat novinky a trendy v dané oblasti a aplikovat je na podmínky zadavatele. Pro výrobní 

podniky je nehospodárné zaměstnávat odborníka pouze na tuto problematiku, jelikož typů 

závislých transakcí s odlišnými podmínkami nemusí být během jednoho roku mnoho. 

Technické zázemí je limitováno ochotou podniku investovat do specializovaného 

programu používaného při vytváření a hodnocení transferových cen. V zásadě firmy 

nenakupují software, který jim nepřináší dostatečný užitek ve formě přiměřené návratnosti 

investice. Program Amadeus, který se používá při práci s transferovými cenami, se vyplatí 

právě specializovaným znaleckým společnostem, které jej dokáží mnohem častěji využívat a 

u kterých je návratnost nákladů na pořízení mnohem rychlejší. Amadeus [1] je mezinárodní 

databáze cca 21 mil. společností a jejich ekonomických dat v jednotné strukturované podobě 

určená primárně k finanční analýze subjektů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je pro výrobní společnost výhodné spolupracovat se 

znalci v problematice transferových cen. Je nutno podotknout, že ani při zpracovaném 

posudku nepřechází odpovědnost za správnost výše ceny na třetí osobu. Pro zajištění právní 

jistoty existuje institut předběžného cenového ujednání [9], při kterém správce daně po úhradě 
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poplatku 10 000 Kč prozkoumá cenotvorbu závislé transakce. Pokud se jedná o již 

uskutečněný obchodní případ může správce daně na základě zjištěných skutečností provést 

daňovou kontrolu a provést doměření daně. 

5.2 Dokumentace k TC 

Vhodným nástrojem při dokazování správnosti zvolené výše  závislé ceny je 

zpracovaná dokumentace obchodního případu. „Naše právní předpisy, na rozdíl od předpisů 

celé řady jiných zemí, stále nestanoví povinnost zpracovávat dokumentaci převodních cen, 

přestože se daňová správa snaží ve svých metodických pokynech tvrdit opak.“ [18] 

Dokumentací převodních cen se zabývá výše uvedený pokyn D – 334. Pokyn  se odvolává na 

Koncept evropské dokumentace k převodním cenám (EU Transfer Pricing Documentation 

zkráceně EU TPD) a uvádí doporučený rozsah dokumentace pro celou skupinu podniků. Na 

základě tohoto dokumentu by měla základní dokumentace (Masterfile) [10] obsahovat: 

a) obecný popis činnosti, podnikatelské strategie skupiny a změny ve srovnání 

s předchozím daňovým rokem 

b) obecný popis organizační struktury skupiny včetně majetkové účasti v 

dceřinných společnostech 

c) obecný popis spojených osob, které se účastní obchodních případů v rámci 

EU 

d) obecný popis obchodních případů v EU, na nichž se podílejí spojené 

subjekty (tok transakcí, průběh fakturací, rozsah transakcí) 

e) obecný popis vykonávaných funkcí, rizik a změn ve srovnání s předchozím 

daňovým rokem 

f) vlastnictví nehmotného majetku  a placené nebo přijímané licenční poplatky 

g) politiku tvorby převodních cen nebo popis systému celé skupiny 

h) seznam pravidel, ujednání a předběžných cenových dohod souvisejících 

s transferovými cenami spojených osob v EU 

i) závazek o poskytnutí doplňujících informací 

Zmíněná norma předpokládá, že transferové ceny budou řešeny primárně na 

skupinové úrovni. Uvádí také doporučené náležitosti dokumentace jednotlivého podniku ze 
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skupiny vypracované na základě specifik jednotlivých zemí a doporučuje mít návaznost na 

výše uvedený Masterfile. Dokumentace jednotlivého podniku by měla obsahovat [10]: 

a) podrobný popis činnosti a strategie podniku skupiny a změny ve srovnání s 

předchozím daňovým rokem 

b) popis obchodních vztahů (tok transakcí, průběh fakturací, rozsah transakcí) 

c) srovnávací analýzu (charakteristické vlastnosti majetku, funkční analýzu, 

smluvní podmínky, zvláštní ekonomické okolnosti a obchodní strategie) 

d) okomentování výběru metod a tvorby transferových cen 

e) pokud jsou dostupné, tak informace srovnatelných údajích 

f) způsob, jakým je podnik začleněn do skupinové politiky transferových cen 

Zpracováním obou požadavků by vznikl ucelený obraz schematicky znázorněný na 

Obrázku č. 4, kde podřízené dokumenty mají návaznost na skupinový Masterfile. Z výše 

uvedeného vyplývá, že základní principy jsou při akceptaci EU TDP společné pro celou 

skupinu a pro dokumentaci TC je pro každou společnost či odlišné právní prostředí vytvářena 

specifická dokumentace, zahrnující zvláštní právní předpisy jednotlivých zemí. Při 

předkládání dokumentace pak společnost předkládá základní i vlastní specifickou 

dokumentaci k TC. 

 

Obrázek č. 4: Schéma hierarchie dokumentace celé skupiny dle EU TPD a Pokynu D –  

334 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud společnost popř. skupina sdružených subjektů nechce postupovat podle 

doporučení, EU TDP uvádí objem dokumentace, který by měl být dostačující pro příslušné 

správce daně při přezkumu převodních cen. Tato předkládaná dokumentace by měla 

obsahovat [10]: 

a) popis skupiny podniků 
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b) popis podniku 

c) informace o obchodní transakci 

d) další relevantní okolnosti 

e) okomentování výběru metod a tvorby transferových cen 

f) informativní deklarace, zdali bylo postupováno dle EU TPD 

Dokumentace transferových cen je cenným pomocníkem při vytváření a dokazování 

správnosti jejich určení. Zároveň je důležité zdůraznit, že samotná dokumentace nemusí být 

průkazná při daňovém řízení, jelikož samotný pokyn o tom nehovoří jasně a uvádí toto: 

„Takovýto obsah by měl být pro správce daně dostačující k určení, zda podnik jedná v 

souladu s principem tržního odstupu a zda tedy jím stanovené převodní ceny odpovídají 

cenám u srovnatelných obchodních vztahů nezávislých společností.“ [10] Užitý podmiňovací 

způsob nedává jistotu, že při vypracování dokumentace v plném rozsahu bude argumentace 

dostatečná. 

5.3 Interní podniková směrnice 

V každé střední a větší společnosti je vnitropodnikové prostředí upraveno psanými 

pravidly závaznými pro všechny zaměstnance. Vytvoření systému pravidel má svůj význam 

pro zkvalitnění procesů uvnitř firmy, jako návod pro zodpovědné zaměstnance a podklad pro 

různá kontrolní šetření. 

Při vytváření vnitropodnikové normy je potřeba mít na paměti, že sepisovaný text 

musí být zasazen do systému existujících pravidel, v němž všechny texty spolu korespondují. 

Důležitou vlastností normy je její kvalita, tedy srozumitelnost a informační vyváženost. 

Systém pravidel není neměnný, ale musí být periodicky kontrolovány všechny jeho součásti. 

Je potřeba aktualizovat legislativní změny a případné změny v podniku. Vše musí být 

zdokumentováno, očíslováno a bývá sjednoceno do jednotné podoby a v neposlední řadě 

schváleno příslušnou osobou. 

Typy podnikových směrnic [3]: 

o směrnice 

o organizační směrnice 

o vnitropodniková směrnice 

o pokyn (generálního ředitele, finančního ředitele, hlavního účetního…) 
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o rozhodnutí 

o metodická směrnice 

o oběžník 

o dopis, atd. 

 

Vnitropodnikové směrnice mají určitou strukturu a náležitosti, které by měly 

obsahovat. Tyto náležitosti poskytují důležité informace o životě normy a souvisejících 

okolnostech 

Směrnice by měla obsahovat [3]: 

o název jednotky 

o datum a místo vydání 

o název písemnosti a její číselné (jednoznačné) označení 

o název směrnice 

o schválení 

o revizi 

o změněné stránky 

o účinnost 

o vypracoval 

o vydal 

o kontrola 

o vyřizuje 

o rozdělovník 

Interní podniková směrnice umožňuje zkvalitnit a zpřehlednit proces tvorby 

transferových cen. Její význam spočívá v nastavení pravidel a určení odpovědnosti 

jednotlivých útvarů společnosti.  
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6 Charakteristika společnosti 

6.1 Obecný popis společnosti 

Zkoumaná společnost je akciovou společností zapsanou u místně příslušného soudu se 

základním kapitálem ve výši jednotek miliard korun, jejímž jediným akcionářem je mateřská 

společnost, která je součástí nadnárodní skupiny zahrnující více jak 20 firem s celosvětovou 

působností. 

V rámci skupiny i mimo ni se soustřeďuje zvláště na speciální strojírenské 

komponenty větších rozměrů, které jsou technologicky velmi náročné. V oblasti činností se 

věnuje hlavně rozvoji engineeringu jako budoucnosti společnosti. Hlavními zákazníky tohoto 

pro-exportně orientovaného podniku jsou evropské společnosti. Důležitými jsou hlavně do 

budoucna také zákazníci z Asie a severní a jižní Ameriky. 

6.2 Finanční údaje daňového subjektu 

Přesné finanční ukazatele zkoumané společnosti nelze z důvodu utajení identity 

subjektu zveřejnit, proto jsou v textu níže uváděna pouze hrubá čísla a meziroční procentuální 

změny. 

V letech 2009-2013 dosahovala společnost tržeb ve výši jednotek miliard Kč 

s provozním výsledkem hospodaření dosahujícím kladných i záporných hodnot. Oběžná 

aktiva v jednotkách miliard byla o 5-26% vyšší než vlastní kapitál. 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2009-

2013 

Tržby za vlastní výrobky a služby -17% 7% 4% -9% -16% 

Provozní výsledek hospodaření -118% -138% 91% -1200% -128% 

Aktiva celkem -1% -3% 3% -6% -7% 

Oběžná aktiva -8% -7% 21% -5% -2% 

Vlastní kapitál -1% -6% 2% -9% -13% 

Tabulka č. 1: Změna vybraných ukazatelů mezi léty 2009-2013 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

Z procentuálních změn vybraných finančních ukazatelů uvedených v Tabulce č. 1 je 

patrný vliv hospodářského poklesu v daném odvětví v uplynulých letech a následné mírné 

oživení. Výrazný procentuální pokles nastal u provozního výsledku, zvláště výrazný byl mezi 

lety 2009-2011. Mezi lety 2009-2010 byl pokles způsoben snížením tržeb za vlastní výrobky a 

služby a stejně jako v následujících letech nárůstem cen některých surovin. Aktiva mezi lety 

2009-2011 poklesla, největší úbytek nastal mezi lety 2010-2011. Naopak mezi lety 2011-2012 
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se objem aktiv zvětšil téměř na původní výši roku 2009. Pokles mezi lety 2012-2013 byl 

způsoben přetrvávajícími problémy ve sledovaném odvětví po velmi mírném oživení. 

Procentuální zastoupení vybraných aktiv v celkových aktivech je uveden v Tabulce č. 2. 

Vybraná aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 47% 44% 42% 49% 49% 

Vlastní kapitál 42% 42% 41% 40% 39% 

Tabulka č. 2: Procentuální vyjádření vybraných aktiv k celkovým aktivům v roce 2009-

2013 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

Zastoupení oběžných aktiv v letech 2010-2011 mělo sestupnou tendenci, avšak mezi 

lety 2011-2012 došlo k navýšení této složky na vyšší úroveň než byl stav v roce 2009 

z objemového i percentuálního hlediska a na stejné hodnotě zůstaly oběžná aktiva i v roce 

2013. Vlastní kapitál se mezi lety 2009-2013 snížil o 13% a jeho zastoupení kleslo o 3% 

z celkových aktiv. 

6.3 Strategie společnosti 

Společnost usiluje o zvyšování podílu výroby strojírenských produktů s vysokou 

přidanou hodnotou s důrazem na kvalitu jako rozhodujícího prvku dosažení úspěchu. Dále 

stanovuje rozhodující záměry pro neustálé zlepšování výkonnosti a podílí se na rozvoji 

regionu ve kterém působí (cíle jakosti společnosti). 

Společnost si klade závazky také v oblasti environmentu a BOZP. Cílem je 

minimalizovat negativní dopady průmyslové činnosti na životní prostředí a maximalizovat 

míru ochrany a bezpečnosti zaměstnanců ve výrobním procesu. 

6.4 Organizační struktura společnosti 

Základní rysy organizační struktury vycházejí z toho, že je právní forma subjektu 

akciová společnost, za kterou navenek jedná představenstvo. Konkrétně jménem společnosti 

jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva 

členové představenstva společně. Složení představenstva odpovídá požadavku skupiny na 

provázanost holdingových struktur. O stupeň níže se v podnikové hierarchii nalézá generální 

ředitel, kterému je přímo podřízený firemní právník zajišťující právní služby na základě 

smlouvy s mateřskou společností. Generálnímu řediteli je podřízeno 7 úseků, v jejichž čele 

stojí příslušný ředitel a které zajišťují nezbytný chod společnosti. Schématické zobrazení 

organizační struktury se základním popisem činností jednotlivých úseků je na obrázku č. 5. 
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Obrázek č. 5: Organizační struktura společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.5 Informace o spojených subjektech vstupujících do transakcí 

V souvislosti s tématem práce je důležité přiblížit spojené subjekty se zkoumanou 

společností. V následující podkapitole přiblížím jejich podnikatelskou činnost a počty smluv 

realizovaných se zkoumaným subjektem v oblasti nákupu a prodeje z pohledu výše uvedené 

společnosti. 

Představenstvo 

společnosti 

Generální ředitel 

-Kancelář generálního ředitele 

-Právní vztahy 
Úsek jakosti 

-Systémy zabezpečování jakosti a environmentu 

-Kontrola jakosti a přejímky 

Personální úsek 

-Personalistika a odměňování 

Technický úsek 

-Operativní technologie 

-Rozvoj technologie 

-Investice 

Finanční úsek 
-Controlling 

-Financování 

Obchodní úsek 

-PBU 

-Expedice a celní řízení 

Úsek nákupu 

-materiál a suroviny 

-kooperace a služby 

-nákup pro engineering 

Výrobní úsek 
-Logistika a plánování výroby 

-Nákladová střediska 
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6.5.1 Podrobné informace o realizovaných transakcích za rok 2009-2012 

Společnost S1 

Hlavní podnikatelskou činností Společnosti S1 je výroba speciálních výrobků 

s vysokými požadavky na technické vlastnosti určených pro další zpracování. Zkoumaná 

společnost realizovala se Společností S1 v letech 2009-2012 celkem 23 smluv v oblasti 

prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 3. Většina smluv v úhrnu 16 kontraktů se týkala 

poskytnutých služeb Společnosti S1. Až na rok 2011 je počet smluv na služby poměrně 

vyrovnaný. Počty smluv v jednotlivých letech nevykazují trend. 

V oblasti nákupu od Společnosti S1 je dominantní nákup výrobků, materiálu a surovin 

viz Příloha č.1 Tabulka č. 4. Tento segment čítá 97 smluv z celkových 106. Mezi údaji 

dominuje rok 2011, kdy se realizovalo 89 nákupních smluv na výrobky, materiál a suroviny. 

Porovnáním prodeje a nákupu můžeme odvodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako 

zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S2 

Hlavní podnikatelskou činností Společnosti S2 je stejně jako u předchozího subjektu 

výroba speciálních výrobků pro další zpracování s vysokými požadavky na technické 

vlastnosti. Zkoumaná společnost realizovala se Společností S2 v letech 2009-2012 celkem 12 

smluv v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 5. Až na rok 2009 byl celkový počet smluv 

vyrovnaný. V posledních 2 letech je množství kontraktů vyrovnané, jak do počtu, tak jejich 

druhu. 

V oblasti nákupu od Společnosti S2 je stejně jako u Společnosti S1 dominantní nákup 

výrobků, materiálu a surovin viz Příloha č.1 Tabulka č. 6. Tento segment čítá 380 smluv z 

celkových 388. Mezi lety 2009-2012 bylo realizováno každý rok mezi 49 a 126 nákupními 

smlouvami na výrobky, materiál a suroviny. Porovnáním prodeje a nákupu můžeme odvodit, 

že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S3 

Společnost S3 se zabývá kompletací finálních výrobků a prodej služeb pro koncové 

zákazníky ať už fyzické či právnické osoby. Zkoumaná společnost realizovala se Společností 

S3 v letech 2009-2012 pouze 1 smlouvu v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 7. 

Zmíněná smlouva se týkala nájmu a byla realizovaná v roce 2009. V posledních 3 letech již 

nebyly žádné smlouvy realizovány. 
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V oblasti nákupu od Společnosti S3 byly realizovány kontrakty pouze na výrobky, 

materiál a suroviny a služby viz Příloha č.1 Tabulka č. 8. Segment nákupu služeb je až na rok 

2012 třetinový s porovnáním se segmentem výrobků, materiálu a surovin, který se ročně 

pohyboval mezi 9 a 13 nákupními smlouvami. Porovnáním prodeje a nákupu můžeme 

odvodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S4 

Společnost S4 působí jako podpůrný a kontrolní subjekt pro vybrané společnosti 

v holdingu, což se vztahuje i na zkoumanou společnost. Zkoumaná společnost realizovala se 

Společností S4 v letech 2009-2012 celkem 17 smluv v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka 

č. 9. Až na rok 2009 je počet nákupních smluv poměrně vyrovnaný. Počty smluv 

v jednotlivých letech vykazují sestupný trend. 

V oblasti nákupu od Společnosti S4 je dominantní nákup služeb viz Příloha č.1 

Tabulka č. 10. Tento segment čítá 20 smluv z celkových 46. Mezi údaji dominuje rok 2009, 

kdy se realizovalo 23 nákupních smluv. Počty smluv mají sestupnou tendenci až na 

postoupení pohledávek, které má opačný trend. Porovnáním prodeje a nákupu můžeme 

dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S5 

Hlavní náplní Společnosti S5 je zajišťování stavební činnosti na klíč. Zkoumaná 

společnost realizovala se Společností S5 v letech 2009-2012 31 smluv v oblasti prodeje viz 

Příloha č.1 Tabulka č. 11. Většina smluv v úhrnu 25 kontraktů se týkala vlastních výrobků, 

které se realizovaly v roce 2012. Až na rok 2011 je počet smluv na služby poměrně 

vyrovnaný. Počty smluv v jednotlivých letech ukazují nastartování obchodní aktivity v roce 

2012. 

V oblasti nákupu od Společnosti S5 je stejně jako u Společnosti S1 dominantní nákup 

výrobků, materiálu a surovin viz Příloha č.1 Tabulka č. 12. Tento segment čítá 298 smluv z 

celkových 301. Mezi lety 2009-2012 bylo realizováno každý rok mezi 47 a 88 nákupními 

smlouvami na výrobky, materiál a suroviny. Počty smluv v oblasti nákupu mají až na propad 

v roce 2011 vzestupnou tendenci. Porovnáním prodeje a nákupu můžeme dovodit, že 

zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 
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Společnost S6 

Společnost S6 zajišťuje stavební činnosti pro sdružené subjekty i pro externí 

zákazníky. Zkoumaná společnost realizovala se Společností S6 v letech 2009-2012 pouze 2 

smlouvy v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 13. Smlouvy byly realizovány 

v posledních dvou letech. 

V oblasti nákupu od Společnosti S6 je dominantní nákup služeb viz Příloha č.1 

Tabulka č. 14. Tento segment čítá 4 smlouvy z celkových 6. Po útlumu v roce 2010 došlo 

k realizaci 1 nákupní smlouvy na služby ročně. Porovnáním prodeje a nákupu můžeme 

dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S7 

Posláním Společnosti S7 je vývoj v oblasti strojírenské výroby. Zkoumaná společnost 

realizovala se Společností S7 v letech 2009-2012 pouze 1 smlouvu v oblasti nákupu viz 

Příloha č.1 Tabulka č. 15 a v oblasti obchodu žádnou. Zmíněná smlouva se týkala 

poskytnutých služeb. Zkoumaná společnost vystupuje výhradně jako zákazník. 

Společnost S8 

Společnost S8 zajišťuje nevýrobní služby jak pro celou skupinu, tak pro externí 

zákazníky v oblasti podpory jejich podnikatelské činnosti. Uvedené údaje jsou konsolidované 

za všechny subjekty, které v průběhu sledovaného období spolu fúzovaly. Zkoumaná 

společnost realizovala se Společností S8 v letech 2009-2012 pouze 1 smlouvu na služby 

v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 16. Od té doby nebyla žádná smlouva realizována. 

V oblasti nákupu od Společnosti S8 je dominantní nákup výrobků, materiálu a surovin 

viz Příloha č.1 Tabulka č. 17. Tento segment čítá 256 smlouvy z celkových 315. Po úplném 

útlumu v roce 2010 došlo k realizaci 129 nákupních smluv v tomto segmentu v roce 2011 a 

následném snížení o 25 smluv v následujícím roce. Porovnáním prodeje a nákupu můžeme 

dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S9 

Společnost S9 zajišťuje služby pro celou skupinu související s jejich výrobky.  

Zkoumaná společnost realizovala se Společností S9 v letech 2009-2012 8 smluv v oblasti 

prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 18. Většina smluv v průběhu sledovaných let se týkala 

prodeje služeb Společnosti S9 v úhrnu 5 kontraktů, které byly rozloženy do všech 4 let. Až na 

rok 2009 je počet smluv na služby poměrně vyrovnaný. 
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V oblasti nákupu od Společnosti S9 jsou dominantní nákupy služeb a výrobků, 

materiálu a surovin viz Příloha č.1 Tabulka č. 19. Tyto segmenty čítají v úhrnu 77 smluv z 

celkových 78. Mezi lety 2009-2012 došlo k nárůstu, následnému poklesu a stagnaci v oblasti 

služeb. Ve smlouvách na výrobky, materiál a suroviny došlo mezi lety 2010-2011 ke 

značnému navýšení počtu smluv a v následujícím roce k mírnému zvýšení. Počty smluv 

v oblasti nákupu mají v součtu meziroční vzestupnou tendenci. Porovnáním prodeje a nákupu 

můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S10 

Společnost S10 zajišťuje údržbu a opravy strojů pro širokou škálu zákazníků. Uvedené 

údaje jsou konsolidované za všechny subjekty, které v průběhu sledovaného období spolu 

fúzovaly. Zkoumaná společnost realizovala se Společností S10 v letech 2009-2012 204 smluv 

z celkových 273 na služby v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 20. Počet smluv 

v oblasti prodeje má meziročně sestupnou tendenci. 

V oblasti nákupu od Společnosti S10 je dominantní nákup služeb viz Příloha č.1 

Tabulka č. 21. Tento segment čítá 736 smluv z celkových 939. Počty smluv mají sestupnou 

tendenci až na segment výrobků, materiálu a surovin, který má opačný trend. Porovnáním 

prodeje a nákupu můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, 

než jako prodejce. 

Společnost S11 

Hlavní podnikatelskou aktivitou Společnosti S11 je výroba strojních dílů pro 

strojírenskou výrobu. Uvedené údaje jsou konsolidované za všechny subjekty, které v průběhu 

sledovaného období spolu fúzovaly. Zkoumaná společnost realizovala se Společností S11 

v letech 2009-2012 166 kontraktů na nákupy služeb a výrobků, materiálu a surovin viz 

Příloha č.1 Tabulka č. 22. Segment služeb čítá 85 smluv a vlastní výrobky čítají 81 smluv. 

Celkový počet smluv v oblasti prodeje má meziročně sestupnou tendenci až na zvýšení počtu 

mezi lety 2010-2011. 

V oblasti nákupu od Společnosti S11 je dominantní nákup služeb viz Příloha č.1 

Tabulka č. 23. Tento segment čítá 421 smluv z celkových 444. Počty smluv měly mezi lety 

2009-2011 sestupnou tendenci, mezi lety 2011-2012 došlo ke zvýšení počtu smluv. 

Porovnáním prodeje a nákupu můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako 

zákazník, než jako prodejce. 
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Společnost S12 

Společnost S12 se zabývá službami a vývojem v oblasti logistiky. Zkoumaná 

společnost realizovala se Společností S12 v letech 2009-2012 32 smluv v oblasti prodeje viz 

Příloha č.1 Tabulka č. 24. Většina smluv v průběhu sledovaných let se týkala prodeje služeb 

Společnosti S9 v úhrnu 13 kontraktů a v kategorii ostatní 16 smluv. 

V oblasti nákupu od Společnosti S12 jsou dominantní nákupy služeb viz Příloha č.1 

Tabulka č. 25. Tento segmenty čítají v úhrnu 371 smluv z celkových 388. Mezi lety 2009-

2010 došlo k výraznému poklesu a mezi lety 2010-2012 ke značnému navýšení počtu smluv, 

hlavně mezi lety  2011-2012. a v následujícím roce k mírnému zvýšení. Porovnáním prodeje a 

nákupu můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako 

prodejce. 

Společnost S13 

Činností Společnosti S13 je výstavba průmyslových a stavebních celků. Zkoumaná 

společnost realizovala se Společností S13 v letech 2009-2012 100 kontraktů viz Příloha č.1 

Tabulka č. 26. Nejpočetnější segment služeb čítá 45 smluv následovaný prodejem vlastních 

výrobků čítajících 37 smluv. Celkový počet smluv v oblasti prodeje má po propadu mezi lety 

2009-2010 meziročně vzestupnou tendenci. 

V oblasti nákupu od Společnosti S13 je dominantní nákup služeb viz Příloha č.1 

Tabulka č. 27. Tento segment čítá 477 smluv z celkových 553. Počty smluv měly mezi lety 

2009-2011 sestupnou tendenci, mezi lety 2011-2012 došlo ke zvýšení počtu smluv. 

Porovnáním prodeje a nákupu můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako 

zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S14 

Společnost S14 poskytuje nevýrobní služby pro sdružené subjekty. Zkoumaná 

společnost realizovala se Společností S14 v letech 2009-2012 7 smluv v oblasti prodeje viz 

Příloha č.1 Tabulka č. 28. Většina smluv v úhrnu 3 kontraktů se týkala nájmu, které se 

realizovaly v roce 2009 a 2011. Počty smluv v jednotlivých letech nevykazují žádný trend. 

V oblasti nákupu od Společnosti S14 je dominantní nákup služeb a výrobků, materiálu 

a surovin viz Příloha č.1 Tabulka č. 29. Segment  služeb čítá 13 smluv a segment výrobky 

materiál a služby 12 z celkových 29. Počty smluv v oblasti nákupu mají sestupnou tendenci. 
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Porovnáním prodeje a nákupu můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako 

zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S15 

Hlavní náplní Společnosti S15 je zajištění služeb v oblasti personálního zajištění pro 

sdružené podniky. Zkoumaná společnost realizovala se Společností S15 v letech 2009-2012 

pouze smlouvy v oblasti nákupu viz Příloha č.1 Tabulka č. 30. Většina smluv v úhrnu 7 

kontraktů se týkala nákupu služeb. Počty smluv nevykazují trend. Zkoumaná společnost 

vystupuje výhradně jako zákazník. 

Společnost S16 

Společnost S16 se zabývá mezinárodním obchodem. Zkoumaná společnost realizovala 

se Společností S16 v letech 2009-2012 pouze 1 smlouvu v oblasti nákupu viz Příloha č.1 

Tabulka č. 31 a v oblasti obchodu žádnou. Zmíněná smlouva se týkala poskytnutých služeb a 

byla realizována v roce 2012. Zkoumaná společnost vystupuje výhradně jako zákazník. 

Společnost S17 

V rámci skupiny sdružených subjektů i mimo ni zpracovává druhotné suroviny. 

Zkoumaná společnost realizovala se Společností S17 v letech 2009-2012 8 smluv v oblasti 

prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 32. Většina smluv v úhrnu 7 kontraktů se týkala segmentu 

ostatních smluv realizovaných mezi lety 2010-2012. Počty smluv v jednotlivých letech 

nevykazují žádný trend. 

V oblasti nákupu od Společnosti S17 je dominantní nákup výrobků, materiálu a 

surovin viz Příloha č.1 Tabulka č. 33. Segment  služeb čítá 23 smluv a segment výrobky, 

materiál, suroviny z celkových 31. Počty smluv v oblasti nákupu měly mezi lety 2009-2010 

vzestupnou tendenci a mezi lety 2011-2012 sestupnou tendenci. Porovnáním prodeje a nákupu 

můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S18 

Společnost S18 se zabývá metalurgickou činností. Zkoumaná společnost realizovala se 

Společností S18 v letech 2009-2012 3 smlouvy v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 34. 

Všechny smlouvy spadaly do kategorie ostatní. Počty smluv v jednotlivých letech nevykazují 

žádný trend. 

V oblasti nákupu od Společnosti S18 byly realizovány pouze nákupy výrobků, 

materiálu a surovin viz Příloha č.1 Tabulka č. 35. Tento segment čítá v úhrnu 113 smluv. V 
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období 2009-2011 došlo k výraznému poklesu, hlavně mezi lety 2010-2011. Mezi lety 2011-

2012 pak došlo k mírnému navýšení počtu smluv a v následujícím roce opětovně k mírnému 

zvýšení. Porovnáním prodeje a nákupu můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje 

spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S19 

Hlavní činností Společnosti S19 byly až do jejího zániku montáže a opravy všeho 

druhu. Zkoumaná společnost realizovala se Společností S19 v letech 2009-2012 6 kontraktů 

viz Příloha č.1 Tabulka č. 36. Nejpočetnější segment ostatních smluv čítá 3 smlouvy. Celkový 

počet smluv v oblasti prodeje má meziročně sestupnou tendenci. 

V oblasti nákupu od Společnosti S19 je dominantní segment ostatních smluv 

následovaný nákupem služeb viz Příloha č.1 Tabulka č. 37. Služby čítají 7 smluv, ostatní pak 

13, z celkových 20. Počty smluv měly mezi lety 2009-2011 sestupnou tendenci, mezi lety 

2011-2012 došlo ke zvýšení počtu smluv. Porovnáním prodeje a nákupu můžeme dovodit, že 

zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S20 

Společnost S20 je obchodně technickou společností zabývající se mj. výstavbou. 

Zkoumaná společnost realizovala se Společností S20 v letech 2009-2012 pouze 1 kontrakt 

v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 38. Jednalo se o nájemní smlouvu realizovanou 

v roce 2009. Od té doby neproběhl žádný prodejní kontrakt z pohledu zkoumané společnosti. 

V oblasti nákupu od Společnosti S20 byly realizovány pouze nákupy služeb viz 

Příloha č.1 Tabulka č. 39. Tento segment čítá 3 smlouvy z let 2009 a 2012 Porovnáním 

prodeje a nákupu můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, 

než jako prodejce. 

Společnost S21 

Hlavním posláním Společnosti S21 je obchodní zastoupení v mezinárodním obchodě. 

Zkoumaná společnost realizovala se Společností S21 v letech 2009-2012 pouze 1 smlouvu 

v oblasti nákupu viz Příloha č.1 Tabulka č. 40 a v oblasti obchodu žádnou. Zmíněná smlouva 

se týkala poskytnutých služeb a byla realizována v roce 2011. Zkoumaná společnost 

vystupuje výhradně jako zákazník. 
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Společnost S22 

Společnost S22 je servisní organizací pro vybrané společnosti ve skupině v oblasti 

nevýrobních služeb. Zkoumaná společnost realizovala se Společností S22 v letech 2009-2012 

pouze 2 smlouvy v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 41. Obě smlouvy byly 

realizovány v roce 2009 a vztahovaly se k prodeji služeb a nájemnému. 

V oblasti nákupu od Společnosti S22 byly uzavřeny také pouze 2 smlouvy viz Příloha 

č.1 Tabulka č. 42. Obě smlouvy byly realizovány v roce 2009 a vztahovaly se k prodeji 

služeb. Počty smluv prodeje a nákupu ve sledovaném období byly vyrovnané. 

Společnost S23 

Společnost S23 působí jako podpůrný a kontrolní subjekt pro sdružené společnosti. 

Zkoumaná společnost realizovala se Společností S23 v letech 2009-2012 pouze 1 kontrakt 

v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 43. Jednalo se o smlouvu na služby realizovanou 

v roce 2010. Od té doby neproběhl žádný prodejní kontrakt z pohledu zkoumané společnosti. 

V oblasti nákupu od Společnosti S23 je dominantní segment služeb čítající 5 ze 6 

smluv viz Příloha č.1 Tabulka č. 44. Počty smluv měly mezi lety 2009-2011 vzestupnou 

tendenci, mezi lety 2011-2012 došlo ke snížení počtu smluv. Porovnáním prodeje a nákupu 

můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako prodejce. 

Společnost S24 

Hlavní činností Společnosti S24 je obchodní zastoupení a zprostředkovatelské služby 

v mezinárodním obchodě. Zkoumaná společnost realizovala se Společností S24 v letech 

2009-2012 4 kontrakty viz Příloha č.1 Tabulka č. 45. Segment služeb čítá 2 smlouvy 

realizované v roce 2010 a segment vlastních výrobků čítá 2 smlouvy realizované v roce 2011. 

Celkový počet smluv v oblasti prodeje nevykazuje žádný trend. Zkoumaná společnost 

vystupuje výhradně jako prodejce. 

Společnost S25 

Společnost S25 se zaměřuje na výrobu výrobků jako polotovaru pro další využití ve 

strojírenství. Zkoumaná společnost realizovala se Společností S25 v letech 2009-2012 celkem 

783 smluv v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 46. Většina smluv v úhrnu 609 

kontraktů se týkala prodeje vlastních výrobků. Významným je ještě segment poskytnutých 

služeb se 172 smlouvami. Celkový počet smluv v oblasti prodeje má meziročně vzestupnou 

tendenci. 
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V oblasti nákupu od Společnosti S25 je dominantní nákup služeb a výrobků, materiálu 

a surovin viz Příloha č.1 Tabulka č. 47. Z celkových 13 smluv čítá segment služeb 6 smluv a 

dalších 6 smluv je realizováno na výrobky, materiál a suroviny. Celkový počet smluv v oblasti 

nákupu má meziročně vzestupnou tendenci. Porovnáním prodeje a nákupu můžeme dovodit, 

že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako prodejce, než jako zákazník. 

6.5.2 Shrnutí transakcí za rok 2009-2012 

Zkoumaná společnost realizovala se Společnostmi S1-S25 v letech 2009-2012 celkem 

2944 smluv v oblasti prodeje viz Příloha č.1 Tabulka č. 48. Většina smluv v úhrnu 1630 

kontraktů se týkala prodeje vlastních výrobků. Významným je ještě segment poskytnutých 

služeb s 1115 smlouvami. Mezi lety 2009-2010 došlo k výraznému poklesu a mezi lety 2010-

2012 ke značnému navýšení počtu smluv, převážně pak v období 2011-2012. 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 247 216 180 472 1115 

Vlastní výrobky 206 70 440 914 1630 

Nájem 30 6 6 4 46 

Postoupení pohledávek 10 6 0 0 16 

Ostatní 32 40 40 25 137 

Celkem 525 338 666 1415 2944 

Tabulka č. 48: Prodej sdruženým společnostem za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

Nejvýznamnějším zákazníkem co do počtu uzavřených prodejních smluv byla 

v období 2009-2012 Společnost S25 se 783 kontrakty. 

V oblasti nákupu od Společností S1-S25 je dominantní nákup služeb a výrobků, 

materiálu a surovin viz Příloha č.1 Tabulka č. 49. Z celkových 3849 čítá segment služeb 2186 

smluv, výrobky, materiál a suroviny pak 1538 smluv. Mezi lety 2009-2010 došlo k výraznému 

poklesu a mezi lety 2010-2012 ke značnému navýšení počtu smluv. Porovnáním prodeje a 

nákupu můžeme dovodit, že zkoumaná společnost vystupuje spíše jako zákazník, než jako 

prodejce. 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 653 437 400 696 2186 

Výrobky, materiál, suroviny 337 343 483 375 1538 

Nájem 8 3 7 11 29 

Postoupení pohledávek 1 2 1 5 9 

Ostatní 48 11 14 14 87 

Celkem 1047 796 905 1101 3849 

Tabulka č. 49: Nákup od sdružených společností za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Nejvýznamnějším zákazníkem co do počtu uzavřených nákupních smluv byla 

v období 2009-2012 Společnost S10 se 939 kontrakty. 

Na rozdíl od let 2009-2012 v dostupné výroční zprávě z roku 2013 nejsou uvedeny 

počty spřízněných transakcí, ale celkové objemy finančních prostředků vyřízených 

transakcích. Ve srovnání s rokem 2012 došlo o rok později k nárůstu řízených prodejů o 16% 

a nárůstu řízených nákupů o 23%. 

6.6 Stávající politika transferových cen ve společnosti 

Stávající politika transferových cen ve zkoumané společnosti byla zjišťována na 

základě relevantních dokumentů a pomocí kvalitativního výzkumu formou řízeného 

rozhovoru s příslušnými vedoucími pracovníky, kteří zodpovídají za jednotlivé náležitosti 

daného obchodního případu. 

Z analýzy výše uvedených zdrojů vyplynula skutečnost, že zkoumaná společnost má 

problematiku převodních cen v souladu s legislativní úpravou České republiky. Velmi 

důležitou oblastí v souvislosti s TC je cenotvorba. Cenotvorba obchodních případů mezi 

sdruženými podniky ve skupině leží z větší části na prodávající společnosti, která vstupuje do 

jednání o ceně s jasnou představou o její struktuře a výši. Následně je přijata či rozporována 

zákazníkem a nakonec potvrzena správnost ceny v souvislostí s metodou tržního odstupu 

mateřskou společností. Mateřská společnost vstupuje do procesu pouze tehdy, když jde o 

transakci, která není srovnatelná s již dříve potvrzenou transakcí. Celý proces je schématicky 

znázorněn na obrázku č.6. 
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Obrázek č. 6: Schéma obchodního případu mezi sdruženými subjekty 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.7 Metody stanovení transferových cen 

Zkoumaná společnost využívá ke stanovení transferových cen především nezávislou 

cenu na trhu. Nejčastěji jde o cenu sjednanou společností s nezávislými zákazníky. Tato cena 

je pak korigována na základě identifikovaných odchylek od srovnávaného obchodního 

případu. Některé transakce jsou dále srovnávány s odbornými posudky auditorské společnosti. 
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Z hlediska popsání stávajícího procesu tvorby transferových cen je klíčová úloha 

obchodního oddělení, které navrhuje cenu a následně ji dává k posouzení a schválení 

managementu a zainteresovaným útvarům společnosti. 
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způsobů nemůže zajistit kladné vyjádření správních orgánů, mohou přispět k obrazu 

obchodního případu při samotné argumentaci před správcem daně. 

Zkoumaná společnost dokumentuje všechny obchodní případy se svými zákazníky. Ke 

kalkulaci zakázek používá software, který při zadání vstupních dat spočítá plánované náklady 

společně s plánovanou rentabilitou zakázky. Správnost výpočtů je kontrolována pověřenými 

pracovníky. Dokumentace tvorby cen obchodních případů je dvojího druhu. Za prvé jsou 

používána elektronická data z podnikových informačních systémů a za druhé je pro každou 

zakázku vedená samostatná složka s veškerými dokumenty s ní související. Do složky je 

zakládána i vybraná  elektronická komunikace se zákazníkem a mezi podnikovými útvary. 

Všechny změny a rozhodnutí v daném obchodním případu jsou zdokumentovány a 

archivovány. 

6.9 Celkový přehled řízených transakcí 

Významný podíl realizovaných transakcí realizuje každým rokem zkoumaná 

společnost se sdruženými subjekty. Rozbor počtu smluv v období 2009-2012 je uveden v 

kapitole 6.5. Oficiální počty smluv za rok 2013 nebyly v době tvorby tohoto textu ještě 

k dispozici, ale neoficiální čísla naznačují posilování vazeb mezi spojenými subjekty. Tyto 

obchody mají v podstatě dvojí důvod. Prvním z nich je naplnění volných výrobních kapacit ve 

skupině a druhým důvodem je při vzájemných obchodech využití zápočtu pohledávek, jako 

vhodného nástroje při nedostatku peněžních prostředků. Nejvíce transakcí probíhá 

s nejbližšími společnostmi ve struktuře skupiny. U zkoumané společnosti dominují 2 

segmenty řízených transakcí. Jedná se o služby a výrobky. 

Služby nakupované i poskytované zaujímají podstatnou část řízených transakci 

zkoumané společnosti. V drtivé většině se jedná o výrobní služby, kdy se využívá volná 

kapacita nebo know-how spřízněného subjektu. V budoucnu lze očekávat pokračování 

v započatém trendu maximálního využití možností spřízněných společností z důvodu úspory 

finančních prostředků ve skupině. 

Výrobky nakupované i prodávané zaujímají také podstatnou část řízených transakci 

zkoumané společnosti. Výrobkové transakce mohou být různé povahy. Jedná se buď o 

výrobky pro vlastní potřebu nebo výrobky určené pro kontrakty s finálním zákazníkem. Stejně 

jako u služeb se využívá volná kapacita nebo know-how spřízněného subjektu pro uspokojení 

finálního zákazníka. 
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Ostatní segmenty smluv nejsou tak zásadní jako výše zmiňované. V souvislosti 

s tématem je vhodné zmínit ještě 2 druhy zvláštních transakcí, které společnost realizuje. 

Zaprvé poskytuje mandátní služby a zadruhé pronajímá výrobní zařízení. Obojí je 

uskutečňováno se společností zmíněnou v kapitole 6.5 pod označením Společnost 25. 

Mandátní služby jsou poskytovány ve všech oblastech, což vyplývá z nedostatečného 

personálního zajištění ovládané společnosti viz Obrázek č. 7. Výkon mandátních služeb je dán 

velkou vzájemnou závislostí společností na sobě a spojen s náklady na synchronizaci obou 

společností pro správné fungování. Pronájem výrobních zařízení umožňuje za jistých 

předpokladů lepší využití nájemcem než pronajímatelem. V budoucnu nelze vyloučit vývoj 

v poskytování mandátních služeb a pronájmu výrobních zařízení z důvodu úspory finančních 

prostředků ve skupině. 

 

Obrázek č. 7: Organizační struktura Společnosti S25 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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7 Zhodnocení dokumentace společnosti k obhajobě transferových cen 

V kapitole 5 jsem uvedl několik instrumentů, které pomohou při dokazování. Jedná se 

o odborný posudek znalecké kanceláře, dokumentaci k transferovým cenám a interní 

podnikovou směrnici. Jak jsem již uvedl, je důležité zdůraznit, že ani jeden z výše 

zmiňovaných způsobů nemůže zajistit kladné vyjádření správních orgánů, ale mohou mít 

jistou vypovídající schopnost při argumentaci před správcem daně.  

Problematika transferových cen byla ve společnosti zkoumána v letech 2013 – 2015. 

V oblasti transferových cen nenastal v podniku žádný vývoj. Poslední iniciativou společnosti 

bylo zadání znaleckého posudku viz následující text. V následujících podkapitolách 

zhodnotím stav všech 3 instrumentů ve zkoumané společnosti. 

7.1 Odborný posudek auditorské firmy 

Zkoumaná společnost si v roce 2013 nechala od auditorské společnosti vypracovat 

odborný posudek k transferovým cenám. Šetření znalce se vztahovalo na transakce 

realizované se Společností S25 a zabývalo se poskytováním mandátních služeb, prodejem 

surovin a výrobků, kooperacemi ve výrobním procesu a pronájmem výrobního zařízení. Celý 

text se skládá z 9 částí, které zaujímají 132 stran. 

První částí je zpráva objednateli, kde jsou shrnuty výsledky šetření a základní 

informace o zkoumaných transakcích. Tato zpráva vychází z textu, který v posudku následuje, 

což není zcela logické a hlavně dubluje zjištění uvedené v závěru práce. Z tohoto důvodu je 

tato část zbytečná. Následují základní informace o objednateli, zhotoviteli, obecné 

předpoklady a definice převodních cen. V úvodu do znaleckého posudku je dále použití a 

rozsah znaleckého posudku, což je obhajoba zpracovatele před námitkami na zpracovaný text. 

Pro zadavatele nemá tato kapitola žádný význam. Třetí kapitola shrnuje informace o 

zkoumané společnosti a Společnosti S25, které jsou dostupné na jejich internetových 

stránkách, obchodním rejstříku a výročních zprávách za poslední 4 roky. 

Následující Analýza relevantního trhu definuje odvětví působnosti, identifikuje vlivy 

prostředí na tvorbu cen v daném odvětví a uvádí význam možných podnikatelských rizik. 

Tento 19 stránkový materiál shrnuje informace z Ministerstva financí, Českého statistického 

úřadu a využita je i databáze AMADEUS ke zjištění provozní marže na relevantním trhu. 

Kapitola funkční a riziková analýza identifikuje činnosti, zodpovědnosti a rizika v daném 

obchodním případu. Tato kapitola je spolu s předchozí kapitolou klíčová pro posouzení ceny. 
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Následuje text obsahující vyhledávací strategii srovnatelných subjektů na trhu, u kterých je 

předpoklad externích srovnatelných transakcí. Vyhledávání je prováděno pomocí databáze 

AMADEUS. Vše je popsáno pro každou transakci zvlášť. Kapitola Problematika 

transferových cen přibližuje legislativu transferových cen a metody používané k výpočtu 

ceny. Jedná se o obecný text přibližující problematiku v celé její šíři. Analýza převodní ceny 

je nejdůležitější kapitolou, jelikož zde jsou na základě analýzy uvedeny výroky o správnosti 

určení ceny všech sledovaných transakcí, ale z celkového rozsahu 132 stran zabírá pouze 6 

stran. Závěr a výrok znalce je už jen shrnutím informací z předchozích kapitol. 

7.2 Dokumentace k TC 

V současné době existuje ve zkoumané společnosti posudek auditorské společnosti 

k dokumentaci transferových cen a doprovodných materiálů k transakcím. V současnosti jsou 

v souvislosti s touto prací analyzovány možnosti pro zdokonalení stávajících podkladů a 

mechanismů. Do budoucna chce společnost rozšířit podklady pro doložení správnosti 

stanovení transferových cen, a to jak v oblasti systému, tak univerzálních mechanismů. 

Dokumentace cen se skládá z většího množství materiálů, proto může být časově i personálně 

náročné poskytnout příslušným orgánům všechny potřebné dokumenty obratem pro přenesení 

důkazního břemene na správce daně. 

7.3 Interní podniková směrnice 

Systém směrnic a ostatních závazných vnitropodnikových dokumentů je velmi 

rozsáhlý. Systém směrnic je centrálně řízen z mateřské společnosti a schvalován 

představenstvy jednotlivých dceřinných společností. Všechny normy jsou nově ukládány do 

sdíleného prostředí Share Point. Dokumenty jsou periodicky aktualizovány a doplňovány. 

Systém vytváření těchto dokumentů je standardizovaný a pracuje dobře. Množství dokumentů 

a jejich rozsah znesnadňuje dobrou orientaci ve všech právech a povinnostech jednotlivých 

pracovníků společnosti. Z důvodu velkého množství vnitropodnikových předpisů a 

rozvětvenosti podnikových struktur jsou v současnosti uskutečňovány změny v informování 

zaměstnanců o působnosti směrnic pomocí systémové podpory. Jelikož je předpokládána 

orientace pracovníků v podnikových předpisech, každý zaměstnanec je informován o 

vnitropodnikových dokumentech, které se vztahují k jeho pracovní pozici a obecně ke všem 

zaměstnancům společnosti. 

Obecná směrnice k vedení obchodního případu není jako celistvý dokument 

v holdingu zpracován, ale pravidla jsou upravena ve větším množství dokumentů. Nejvíce se 
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jí blíží směrnice zabývající se projektovým řízením, tedy zaměřená jen na jeden typ 

obchodního případu. Udává všechny důležité povinnosti v průběhu celého projektu od 

koncepční fáze až po jeho ukončení. Spolu s opatřením zabývajícím se zařazení odběratelů do 

skupin podle bonity určují jasný směr pro řízení projektového obchodního případu. 

Vnitropodnikový předpis k řízení obchodních případů se spojenými subjekty je 

v současné době ve společnosti zpracováván na základě doporučení této práce. Součástí této 

práce je návrh interní podnikové směrnice, který by měl být nápomocen k lepšímu prokázání 

transferových cen. 
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8 Návrhy a doporučení 

Cílem této práce je uvést návrhy a doporučení pro zlepšení práce s transferovými 

cenami. Pozornost je zaměřena na 3 oblasti. První oblastí jsou odborné posudky auditorské 

firmy, druhou oblastí je dokumentace k transferovým cenám na základě legislativních 

požadavků a poslední je interní podniková směrnice, která jasně vymezuje povinnosti 

jednotlivých útvarů společnosti. 

8.1 Odborný posudek auditorské firmy 

Odborný posudek transferových cen mezi spojenými subjekty by se měl dělat pro 

každý obchodní případ, který vykazuje významné rozdíly proti již posuzovanému případu. 

Měl by se nechat zpracovávat periodicky nikoliv jen jednou, jelikož podmínky na trhu se 

mění a do výpočtu vstupují vnější okolnosti. Vhodná perioda je obecně jednou ročně, ale u 

některých typů obchodů je možné zvolit i delší časové období. Odborný posudek nemusí být 

v rozsahu jak je uvedeno v kapitole 7.1. Materiál by měl o cenách informovat v plném 

rozsahu, ale věcně a stručně, aby čtenář dostal informace v požadované kvalitě v co 

nejkratším čase. Považuji za nevhodné zpracovávat posudek až po sjednání obchodních 

případů. Z důvodů vyhnutí se problémům je lepší si nechat posoudit zamýšlenou cenu 

předem. Jak již bylo zmíněno dříve je v tomto případě možné využít pro zajištění právní 

jistoty institut předběžného cenového ujednání prováděného správcem daně za úplatu. Pokud 

se jedná o dlouhodobé smlouvy (rámcové smlouvy, nájemní smlouvy atd.), je vhodné 

posuzovat cenu auditorem opakovaně. Z důvodu vysoké ceny některých odborných posudků 

je potřeba vždy uvážit, zdali případný daňový doměrek je vyšší, než odměna auditorovi za 

zhodnocení transakce. Je nutno dodat, že odborný posudek je částečně subjektivní záležitostí 

a není sám o sobě důkazem správného určení ceny pro státní orgány. Z toho důvodu je vhodné 

jej doplnit o další nástroje. 

8.2 Příklad tvorby a dokumentace k TC na obchodních případech s vybraným 

spojeným subjektem 

Dokumentace k TC, jak již bylo zmíněno, není povinná a dostatečná k obhajobě před 

správcem daně, ale její zpracování je pro podnik výhodou. Senior Manager Daniel 

Szmaragowski ze společnosti KPMG uvádí k dokumentaci toto: „Předložením dokumentace 

převodních cen a prokázáním realizace transakce dochází k přenosu důkazního břemene na 

správce daně. Správce daně se musí s argumenty poplatníka vypořádat, a pokud s nimi 
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nesouhlasí, musí uvést konkrétní důvody zpochybňující původní data, aby bylo jeho 

rozhodnutí přezkoumatelné.“ [19] Jelikož společnost musí předložit požadované doložení 

výpočtu cen v krátkém čase, je dobré mít vše připraveno předem. Vzhledem ke 

specializovaným činnostem výpočtu ceny je pravděpodobné, že byl prováděn jedincem, který 

v době kontroly nemusí být už zaměstnancem společnosti. Tato skutečnost může být 

problémem pro doložení správnosti výpočtu v závislosti na rozsahu dokumentace výpočtu. Na 

základě legislativních doporučení v kapitole 5.2 jsou níže uváděné příklady zaměřené přímo 

na jednotlivé typy obchodních případů, jsou zpracovány na základě minimalistického 

doporučení uvedeného v pokynu MF ČR D-334 a neobsahují pouze popis skupiny podniků a 

popis podniku, jelikož by byl u všech totožný a shoduje se s již dříve uvedenými informacemi 

v textu. Řízené obchody porovnávané se srovnatelnými nezávislými transakcemi by měly být 

dokladovány přiloženými materiály o srovnatelných transakcích. Níže jsou uvedeny u tvorby 

jednotlivých transferových cen pouze zjištění o srovnatelných transakcích, ale k nim by měly 

být ještě přiloženy podrobné materiály, jak se k nim dospělo (např. kalkulace, sazby 

výrobních zařízení a režií). 

8.2.1 Prodej výrobků 

Informace o obchodní transakci 

Zkoumaná společnost prodává jako smluvní výrobce Společnosti S25 výrobky, které 

Společnost S25 nakupuje jako základní materiál za účelem dalšího zpracování. Jedná se o 

stabilní objem produkce, který je ale závislý na zakázkové náplni Společnosti S25. Ceny 

jednotlivých jakostí materiálu jsou vyhlašovány vždy k určitému datu a jsou platné po dané 

období. Do cen výrobků se promítá rozdíl ceny vratného materiálu oproti nezávislým 

dodavatelům, který je předmětem transakce mezi Společností S25 a zkoumanou společností. 

Obchodní případy jsou uskutečňovány na základě specifikované objednávky. Funkční analýza 

níže určuje rozdělení funkcí v transakci. 
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Funkce 
Společnost 

ZS S25 

Výzkum a vývoj     

         rozhoduje o výběru produktu --- 100% 

         vykonává činnost výzkumu a vývoje 100% --- 

         financuje činnost výzkumu a vývoje 100% --- 

         vlastní výsledky výzkumu a vývoje (patenty, specifické a unikátní know-
how, design atd.)

100% --- 

         odpovídá za ochranu nehmotného majetku 100% --- 

         používá výsledky výzkumu a vývoje při výrobě 100% --- 

         využívá rutinní know-how při výrobě 100% --- 

         platí licenční poplatky  --- --- 

Pořizovací aktivity     

         vyjednává smlouvy s dodavateli --- --- 

         stanovuje potřebu materiálu --- 100% 

         skladuje materiál --- 100% 

         zařizuje dopravu materiálu --- 100% 

         hradí dopravu materiálu --- 100% 

         vlastní pořízený materiál --- 100% 

         vykonává analýzy dodavatelů --- --- 

 

Na základě analýzy rizik bylo u zúčastněných společností identifikováno vysoké riziko 

(V), průměrné riziko (P) a žádné riziko (---). U společností nebyla identifikována žádná 

používaná aktiva (---). 

RIZIKA 
Společnost 

ZS S25 

Tržní riziko     

         nese riziko volatility poptávky V --- 

         nese riziko volatility tržní ceny --- V 

Operativní riziko P V 

Finanční riziko --- --- 

 

AKTIVA 
Společnost 

ZS S25 

Hmotná aktiva --- --- 

Nehmotná aktiva --- --- 
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Okomentování výběru metod a tvorby transferových cen 

Na základě charakteru obchodní transakce byla zvolena metoda srovnatelné nezávislé 

ceny. Zkoumaná společnost realizuje srovnatelné transakce s nezávislými subjekty. 

Transferová cena = nezávislá cena –rozdíl ceny vratného materiálu 

Oproti nezávislé ceně je cena se Společností S25 nižší o rozdíl ceny vratného 

materiálu nakupovaného zkoumanou společností od Společnosti S25 ve srovnání 

s transakcemi s nezávislým subjektem. Zkoumaná společnost prodává výrobky Společnosti 

S25 a nakupuje od ní nazpět materiál, který vzniká jako odpad při dalším zpracování výrobků. 

Pokud bereme obě transakce dohromady, jsou transakce srovnatelné s nezávislými subjekty a 

je dodržen princip tržního odstupu. Odborný posudek se na cenu díval z trochu jiného 

pohledu. V databázi Amadeus vyhledali auditoři srovnatelné subjekty a stanovili rozmezí čisté 

ziskové přirážky k nákladům mezi 0,77 % a 3,94 %. Tomu vyhovuje čistá zisková přirážka 

realizovaných transakcí stanovená ve výši 1 %. 

8.2.2 Nákup výrobních služeb 

Informace o obchodní transakci 

Společnost S25 prodává jako smluvní výrobce zkoumané společnosti výrobní služby, 

které Společnost S25 nakupuje za účelem opracování vlastních výrobků na cizích zařízeních. 

Jedná se o stabilní objem produkce, který je ale závislý na zakázkové náplni Společnosti S25. 

Smluvní cena za poskytnuté výrobní služby je stanovena ve výší skutečně naběhlých 

nákladů na základě platných minutových sazeb výrobních zařízení. K nákladům je připočtena 

1% čistá zisková přirážka. Doba splatnosti je 90 dnů od vystavení faktury a úrok z prodlení je 

0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 

Všechny výše uvedené informace o transakci jsou uvedeny v příslušné smlouvě a lze ji 

k dokumentaci pouze přiložit. Funkční analýza níže určuje rozdělení funkcí v transakci. 
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Funkce 
Společnost 

ZS S25 

Výzkum a vývoj     

         rozhoduje o výběru produktu 100% --- 

         vykonává činnost výzkumu a vývoje --- 100% 

         financuje činnost výzkumu a vývoje --- 100% 

         vlastní výsledky výzkumu a vývoje (patenty, specifické a unikátní know-
how, design atd.)

--- 100% 

         odpovídá za ochranu nehmotného majetku --- 100% 

         používá výsledky výzkumu a vývoje při výrobě --- 100% 

         využívá rutinní know-how při výrobě --- 100% 

         platí licenční poplatky  --- 100% 

Výrobní aktivity     

         plánuje produkci (co, kolik, kdy) 50% 50% 

         vlastní stroje a zařízení --- 100% 

         provádí údržbu strojů a zařízení --- 100% 

         vyrábí produkty --- 100% 

         kompletuje a balí výrobky --- 100% 

         skladuje hotové výrobky 100% --- 

         kontroluje kvalitu 50% 50% 

         vlastní hotové výrobky 100% --- 

         zařizuje dopravu hotových výrobků --- 100% 

         hradí dopravu hotových výrobků --- 100% 

 

Na základě analýzy rizik bylo u zúčastněných společností identifikováno vysoké riziko 

(V), průměrné riziko (P) a žádné riziko (---). Používaná aktiva byla identifikována pouze u 

Společnosti S25, jedná se o hlavní aktiva (H). U zkoumané společnosti nebyla identifikována 

žádná aktiva (---). 

RIZIKA 
Společnost 

ZS S25 

Tržní riziko     

         nese riziko volatility poptávky --- V 

         nese riziko volatility tržní ceny V --- 

Operativní riziko V P 

Finanční riziko --- --- 

 

AKTIVA 
Společnost 

ZS S25 

Hmotná aktiva --- H 

Nehmotná aktiva --- --- 
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Okomentování výběru metod a tvorby transferových cen 

Na základě charakteru obchodní transakce byla zvolena metoda čistého rozpětí 

založená na nákladech. Ukazatelem ziskovosti byla zvolena čistá zisková přirážka 

k provozním nákladům. 

Transferová cena = Provozní náklady * (1 + čistá zisková přirážka) 

V odborném posudku k transferovým cenám mezi zmíněnými společnostmi nebyly 

tyto obchody zkoumány. Na základě průzkumu trhu a zhodnocení rizik, vyplývajících pro 

zkoumanou společnost, byla stanovena čistá zisková přirážka k nákladům ve výši 1%. Tvorba 

ceny se odvíjela od funkční a rizikové analýzy. Jelikož srovnatelné subjekty operují na trhu 

s čistou ziskovou přirážkou cca mezi 1 % - 5 % u prodeje výrobků stejných technických 

vlastností, bylo pracováno s tímto rozmezím. Nízká výše přirážky vyplývá z faktu, že se 

v případě S25 jedná o smluvního výrobce poskytujícího službu na materiálu zákazníka, který 

na sebe bere podstatně menší rizika, než zkoumaná společnost. Obchod s tímto segmentem 

výrobku není primárně nastaven jako prodej služeb, ale jako prodej hotových výrobků včetně 

materiálu. Z tohoto důvodu poskytují tuto službu společnosti v oboru jen jako doplňkovou pro 

využití volných kapacit výrobních zařízení. Pro tyto smluvní výrobce je velmi výhodné 

prodávat pouze službu byť s minimálním ziskem, jelikož největším problémem je výše a 

pohyb ceny vstupního materiálu. Na druhou stranu společnost nakupující tuto službu nese 

podstatná rizika, a zároveň doplňkový charakter služby omezuje její využití. 

8.2.3 Prodej výrobních služeb 

Informace o obchodní transakci 

Zkoumaná společnost prodává jako smluvní výrobce Společnosti S25 výrobní služby, 

které Společnost S25 nakupuje za účelem opracování vlastních výrobků. Jedná se o stabilní 

objem produkce, který je ale závislý na zakázkové náplni Společnosti S25. 

Smluvní cena za poskytnuté výrobní služby je stanovena na částce 50 Eur za 

hmotnostní jednotku vstupní hmotnosti výrobku bez DPH u jednoduše opracovatelných 

výrobků na výrobních zařízeních a je vypočtena jako průměrná cena opracování. Cena je na 

základě platných minutových sazeb výrobních zařízení přepočtena na hmotnostní jednotku 

vstupní hmotnosti výrobku do kooperace. U tvarově složitějších výrobků je smluvní cena 

stanovena ve výší skutečně naběhlých nákladů. K nákladům je připočtena 1% čistá zisková 
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přirážka. Doba splatnosti je 90 dnů od vystavení faktury a úrok z prodlení je 0,03% z dlužné 

částky za každý den prodlení. 

Všechny výše uvedené informace o transakci jsou uvedeny v příslušné smlouvě a stačí 

ji k dokumentaci pouze přiložit. Funkční analýza níže určuje rozdělení funkcí v transakci. 

Funkce 
Společnost 

ZS S25 

Výzkum a vývoj     

         rozhoduje o výběru produktu --- 100% 

         vykonává činnost výzkumu a vývoje 100% --- 

         financuje činnost výzkumu a vývoje 100% --- 

         vlastní výsledky výzkumu a vývoje (patenty, specifické a unikátní know-
how, design atd.)

100% --- 

         odpovídá za ochranu nehmotného majetku 100% --- 

         používá výsledky výzkumu a vývoje při výrobě 100% --- 

         využívá rutinní know-how při výrobě 100% --- 

         platí licenční poplatky  100% --- 

Výrobní aktivity     

         plánuje produkci (co, kolik, kdy) 50% 50% 

         vlastní stroje a zařízení 100% --- 

         provádí údržbu strojů a zařízení 100% --- 

         vyrábí produkty 100% --- 

         kompletuje a balí výrobky 100% --- 

         skladuje hotové výrobky --- 100% 

         kontroluje kvalitu 50% 50% 

         vlastní hotové výrobky --- 100% 

         zařizuje dopravu hotových výrobků 100% --- 

         hradí dopravu hotových výrobků 100% --- 

 

Na základě analýzy rizik bylo u zúčastněných společností identifikováno vysoké riziko 

(V), průměrné riziko (P) a žádné riziko (---). Používaná aktiva byla identifikována pouze u 

zkoumané společnosti, jedná se o hlavní aktiva (H). U Společnosti S25 nebyla identifikována 

žádná aktiva (---). 

RIZIKA 
Společnost 

ZS S25 

Tržní riziko     

         nese riziko volatility poptávky V --- 

         nese riziko volatility tržní ceny --- V 

Operativní riziko P V 

Finanční riziko V V 
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AKTIVA 
Společnost 

ZS S25 

Hmotná aktiva H --- 

Nehmotná aktiva --- --- 

 

Okomentování výběru metod a tvorby transferových cen 

Na základě charakteru obchodní transakce byla zvolena metoda čistého rozpětí 

založená na nákladech. Ukazatelem ziskovosti byla zvolena čistá zisková přirážka 

k provozním nákladům. 

Transferová cena = Provozní náklady * (1 + čistá zisková přirážka) 

V odborném posudku k transferovým cenám mezi zmíněnými společnostmi byly tyto 

obchody zkoumány a byly identifikovány srovnatelné čisté ziskové přirážky v rozmezí 0,95 

% - 5,59 %. Na základě průzkumu trhu a zhodnocení rizik vyplývajících pro zkoumanou 

společnost byla stanovena čistá zisková přirážka k nákladům ve výši 1%. Tvorba ceny se 

odvíjela od funkční a rizikové analýzy. Nízká výše přirážky vyplývá z faktu, že zkoumaná 

společnost vystupuje v roli smluvního výrobce poskytujícího službu na materiálu a bere na 

sebe podstatně menší rizika než odběratel služby a poskytuje tuto službu jen jako doplňkovou 

pro využití volných kapacit výrobních zařízení úhradu části režie. Mimo posudek byla cena 

srovnávána s konkurencí ve své absolutní výši. Lze konstatovat, že subjekty s totožným 

portfoliem služeb v regionu mají srovnatelnou cenu. 

8.2.4 Prodej nevýrobních služeb 

Informace o obchodní transakci 

Zkoumaná společnost prodává jako poskytovatel sofistikovaných služeb Společnosti 

S25 nevýrobní služby, které Společnost S25 nakupuje za účelem zajištění správy a řízení 

podniku. Odpovědní pracovníci zkoumané společnosti vystupují za Společnost S25 ve funkci 

mandatáře. 

Společnost zajišťuje mandátní služby v oblastech personalistiky, řízení jakosti, IT, 

výroby a plánování, financování, controllingu, nákupu, obchodu a ostatní podpůrné služby. 

Smluvní cena za poskytnuté mandátní služby je stanovena na fixní měsíční částce v 

Kč bez DPH a je vypočtena jako součet osobních nákladů zaměstnanců zkoumané společnosti 

vykonávajících zmíněné mandátní služby. K nákladům je připočtena 3% čistá zisková 
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přirážka. Doba splatnosti je 30 dnů od vystavení faktury a úrok z prodlení je 0,02% z dlužné 

částky za každý den prodlení. 

Všechny výše uvedené informace o transakci jsou uvedeny v příslušné smlouvě a stačí 

ji k dokumentaci pouze přiložit. Na základě analýzy rizik bylo u zúčastněných společností 

identifikováno vysoké riziko (V), průměrné riziko (P) a žádné riziko (---). Používaná aktiva 

byla identifikována pouze u zkoumané společnosti, jedná se o hlavní aktiva (H). U 

Společnosti S25 nebyla identifikována žádná aktiva (---). 

RIZIKA 
Společnost 

ZS S25 

Tržní riziko     

         nese riziko volatility poptávky P --- 

         nese riziko volatility tržní ceny --- V 

Operativní riziko V --- 

Finanční riziko --- --- 

 

AKTIVA 
Společnost 

ZS S25 

Hmotná aktiva --- --- 

Nehmotná aktiva H --- 

 

Okomentování výběru metod a tvorby transferových cen 

Na základě charakteru obchodní transakce byla zvolena metoda čistého rozpětí 

založená na nákladech. Ukazatelem ziskovosti byla zvolena čistá zisková přirážka 

k provozním nákladům. 

Transferová cena = Provozní náklady * (1 + čistá zisková přirážka) 

V odborném posudku k transferovým cenám mezi zmíněnými společnostmi byly tyto 

obchody zkoumány a byly identifikovány srovnatelné čisté ziskové přirážky v rozmezí 2,32 

% - 7,09 %. Na základě průzkumu trhu a zhodnocení rizik vyplývajících pro zkoumanou 

společnost byla stanovena čistá zisková přirážka k nákladům ve výši 3%. Do výpočtu ziskové 

přirážky vstupuje hlavně faktor know – how a vysokého operativního rizika, jelikož 

společnost může být vystavena soudním sporům. Na druhou stranu zkoumaná společnost není 

specializovanou společností zabývající se v prvé řadě touto činností a ovládaná společnost je 

vedle mandatáře řízena také vlastním manažerem s výraznými rozhodujícími pravomocemi. 
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8.2.5 Pronájem výrobních zařízení 

Informace o obchodní transakci 

Zkoumaná společnost pronajímá Společnosti S25 výrobní zařízení z důvodu lepšího 

využití těchto zařízení. 

Všechny výše uvedené informace o transakci jsou uvedeny v příslušné smlouvě a lze ji 

k dokumentaci pouze přiložit. Na základě analýzy rizik bylo u zúčastněných společností 

identifikováno vysoké riziko (V), průměrné riziko (P) a žádné riziko (---). Používaná aktiva 

byla identifikována pouze u zkoumané společnosti, jedná se o hlavní aktiva (H). U 

Společnosti S25 nebyla identifikována žádná aktiva (---). 

RIZIKA 
Společnost 

ZS S25 

Tržní riziko --- V 

Operativní riziko --- V 

Finanční riziko --- --- 

 

AKTIVA 
Společnost 

ZS S25 

Hmotná aktiva H --- 

Nehmotná aktiva --- --- 

 

 

Okomentování výběru metod a tvorby transferových cen 

Na základě charakteru obchodní transakce byla zvolena metoda čistého rozpětí 

založená na nákladech. Ukazatelem ziskovosti byla zvolena čistá zisková přirážka 

k provozním nákladům. 

Transferová cena = Provozní náklady * (1 + čistá zisková přirážka) 

V odborném posudku k transferovým cenám mezi zmíněnými společnostmi byl 

obchodní případ zkoumán a byl identifikován jako vyhovující principu tržnímu odstupu. 

Tvorba ceny se odvíjela od nedostatečného využívání zařízení zkoumanou společností a 

z toho vyplývající ztráty z režie z důvodu nevyužitých kapacit. Cena ve výši výkonových 

odpisů zařízení umožňuje pronajímateli realizovat zisk formou úhrady části fixních nákladů. 

Zkoumaná společnost neregistruje žádné dodatečné náklady na zařízení a včetně oprav si je 

hradí nájemce. 
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8.3 Interní podniková směrnice 

Vnitropodnikový předpis k řízení obchodních případů se spojenými subjekty je velmi 

cenným dokumentem v holdingovém uspořádání. Jak již bylo uvedeno výše není ve 

zkoumané strojírenské skupině zpracován. Neexistuje samostatně a ani není součástí jiného 

dokumentu. Součástí této práce je v Příloze č. 2 dokument, který by měl být nápomocen 

k lepšímu prokázání stanovení správnosti transferových cen. Subtilní dokument je navržen 

tak, aby bylo uděláno pro správnost výpočtu transferové ceny maximum. Směrnice je 

navržena tak, aby byla přijata nejen ve zkoumané společnosti, ale v celém holdingu. 

V navrženém textu stojí u spřízněných transakcí větší váha na straně prodejce než na straně 

kupujícího, ale do mechanizmu výpočtu ceny jsou zahrnuty obě strany a dokonce i mateřská 

společnost, která periodicky potvrzuje správnost výpočtu u typově odlišných transakcí. 
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9 Závěr 

Problematika transferových cen je v současnosti velmi diskutovaná a rychle 

zpracovávaná ve sdružených společnostech. Vyplývá to ze skutečnosti, že legislativa je již 

uváděna v život dobře vyškolenými pracovníky finanční správy a v příštích letech lze 

očekávat razantní postup specializovaných týmů při kontrole transferových cen za účelem 

vyššího daňového výnosu pro státní pokladnu. Nespokojenost s výší daňového výnosu nyní 

rezonuje na všech vrcholných postech státní moci a pozornost ze zaměřuje hlavně na 

podnikatelské subjekty. 

Téma této práce zaměřené na transferové ceny vzešlo z požadavku managementu 

zkoumané společnosti. Představitelé subjektu považovali za svou povinnost udělat vše pro to, 

aby měli tuto citlivou záležitost ukrývající spoustu rizik v naprostém pořádku ve vztahu ke 

státu. Tato práce členěná na tři části si kladla za cíl komplexní návrh řešení problematiky 

transferových cen pro zkoumanou společnost. Cílem bylo navržení univerzálních mechanismů 

uvnitř společnosti, které mají za cíl lepší doložení správnosti výpočtu transferových cen při 

kontrole daňové správy. 

Řešená problematika je velmi složitá a náročná z pohledu získání relevantních 

informací. Velkým pomocníkem pro správné určení převodních cen je databáze AMADEUS a 

odborné posudky auditorské společnosti. Jako součást práce byly analyzovány převodní ceny 

mezi zkoumanou společností a Společností S25. Na základě provedených analýz nebyly 

identifikovány chybně určené převodní ceny mezi zkoumanou společností a Společností S25. 

Při hodnocení a návrhu zlepšení jsem pozornost zaměřil na 3 oblasti spojené s řešenou 

problematikou. První oblastí byly odborné posudky auditorské firmy k transferovým cenám, 

druhou oblastí byla dokumentace k transferovým cenám na základě legislativních požadavků 

a poslední byla existence interní podniková směrnice, která jasně vymezuje povinnosti 

jednotlivých útvarů společnosti. 

Odborné posouzení transferových cen (posudek auditora nebo předběžné cenové 

ujednání) je nejprokazatelnější ze všech výše zmíněných způsobů dokumentace transferových 

cen z důvodu specializace pracoviště, lepšího personálního a technického zázemí oproti 

běžnému výrobnímu podniku. Tito specialisté mohou velmi dobře sledovat novinky 

v legislativě a aplikovat je na podmínky zadavatele. Posudek je vhodné dělat periodicky 

z důvodu měnících se podmínek na trhu a pro každý obchodní případ, který vykazuje 

významné rozdíly proti již posuzovanému případu. Odborné posouzení typu transakce je 
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vhodné nechat vypracovávat před jeho realizací, jelikož v závislosti na právním prostředí 

jednotlivých zemí mohou některé typy transakcí být problematické. Typickým příkladem je 

smlouva o zprostředkování obchodu, kde zprostředkovatel je závislý pouze na jednom 

smluvním partnerovi. 

Dokumentace k transferovým cenám není povinná a dostatečná k obhajobě před 

správcem daně, ale jelikož společnost musí předložit požadované doložení výpočtu cen, což 

může být problém v případě, kdy byl výpočet prováděn jedincem, který v době kontroly už 

není zaměstnancem společnosti. 

Jak už bylo uvedeno výše předložením dokumentace k transferovým cenám dochází k 

přenosu důkazního břemene ze společnosti na příslušného správce daně, který se musí 

s předloženými argumenty poplatníka vypořádat a zpochybnit předložené informace. 

Shromáždění informací do ucelené dokumentace je nespornou výhodou, jelikož společnost je 

schopna reagovat na výzvu daňové správy v krátkém čase, jelikož má vše připravené předem. 

Součástí dokumentace by měly být přiložené podrobné materiály, aby nevznikla pochybnost 

ze strany orgánu a neprodlužovalo se šetření problematiky v dané společnosti. Vždy by měl 

subjekt v první řadě hledat srovnatelné nezávislé transakce, jelikož u nich je zachováván 

princip tržního odstupu. Řízené transakce porovnávané se srovnatelnými nezávislými 

transakcemi by měly být dokladovány přiloženými materiály o srovnatelných transakcích. 

Interní podniková směrnice umožňuje zkvalitnit a zpřehlednit proces tvorby 

transferových cen. Její význam spočívá v nastavení pravidel, určení odpovědnosti 

jednotlivých útvarů společnosti a podklad pro různá kontrolní šetření. Při vytváření 

vnitropodnikové normy je potřeba mít na paměti, že sepisovaný text musí být zasazen do 

systému existujících pravidel, v němž všechny texty spolu korespondují. Návrh směrnice 

přiložené k této práci si klade za cíl doplnit existující interní dokumenty podniku a podchytit 

řešenou problematiku transferových cen. V souvislosti s řešením interního předpisu 

k transferovým cenám bylo zjištěno, že podniková pravidla k řízení obchodního případu jsou 

obsažena ve větším množství dokumentů, což se nejeví pro uživatele komfortně. Na základě 

toho doporučuji zjednodušení interních předpisů a vytvoření přehledné směrnice k řízení 

obchodního případu. 

Ačkoliv jsem neidentifikoval nedostatky, které by mohly být pro společnost 

problematické při dokazování před správcem daně je záměrem společnosti a výsledkem této 

práce, vedle zhodnocení výpočtů cen, zlepšení vedoucí ke zjednodušení a strukturalizaci 
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činností související s řešenou problematikou. Přestože jsou uvedené navržené instrumenty 

nápomocny při dokazování, je důležité zdůraznit, že ani jeden z výše zmiňovaných způsobů 

nemůže zajistit kladné vyjádření správních orgánů. Mohou mít pouze jistou vypovídající 

schopnost při argumentaci před správcem daně. 
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10 Přílohy 

10.1 Příloha č.1 Počty smluv řízených transakcí 2009-2012 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 4 3 7 2 16 

Vlastní výrobky 2 1  1 4 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek 1    1 

Ostatní 1   1 2 

Celkem 8 4 7 4 23 

Tabulka č. 3: Prodej společnosti S1 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 2  5  7 

Výrobky, materiál, suroviny 3 4 89 1 97 

Nájem 1    1 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 1    1 

Celkem 7 4 94 1 106 

Tabulka č. 4: Nákup od společnosti S1 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 3    3 

Vlastní výrobky 4    4 

Nájem  1   1 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní   2 2 4 

Celkem 7 1 2 2 12 

Tabulka č. 5: Prodej společnosti S2 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby   5 1 6 

Výrobky, materiál, suroviny 116 126 89 49 380 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní  1  1 2 

Celkem 116 127 94 51 388 

Tabulka č. 6: Nákup od společnosti S2 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby     0 

Vlastní výrobky     0 

Nájem 1    1 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 1 0 0 0 1 

Tabulka č. 7: Prodej společnosti S3 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 3 4 7  14 

Výrobky, materiál, suroviny 9 10 13 9 41 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní   1  1 

Celkem 12 14 21 9 56 

Tabulka č. 8: Nákup od společnosti S3 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 6    6 

Vlastní výrobky     0 

Nájem 2    2 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 2 4 2 1 9 

Celkem 10 4 2 1 17 

Tabulka č. 9: Prodej společnosti S4 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 11 2 7  20 

Výrobky, materiál, suroviny 5 2 1 1 9 

Nájem 5 3 1  9 

Postoupení pohledávek   1 4 5 

Ostatní 2 1   3 

Celkem 23 8 10 5 46 

Tabulka č. 10: Nákup od společnosti S4 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby    2 2 

Vlastní výrobky    25 25 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek  3   3 

Ostatní    1 1 

Celkem 0 3 0 28 31 

Tabulka č. 11: Prodej společnosti S5 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 1    1 

Výrobky, materiál, suroviny 76 87 47 88 298 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 1   1 2 

Celkem 78 87 47 89 301 

Tabulka č. 12: Nákup od společnosti S5 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby   1  1 

Vlastní výrobky     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní    1 1 

Celkem 0 0 1 1 2 

Tabulka č. 13: Prodej společnosti S6 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 2  1 1 4 

Výrobky, materiál, suroviny     0 

Nájem 1   1 2 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 3 0 1 2 6 

Tabulka č. 14: Nákup od společnosti S6 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby    1 1 

Výrobky, materiál, suroviny     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 0 0 0 1 1 

Tabulka č. 15: Nákup od společnosti S7 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 1    1 

Vlastní výrobky     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 1 0 0 0 1 

Tabulka č. 16: Prodej společnosti S8 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 15 9 13 5 42 

Výrobky, materiál, suroviny 23  129 104 256 

Nájem   3 1 4 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 4 1 6 2 13 

Celkem 42 10 151 112 315 

Tabulka č. 17: Nákup od společnosti S8 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 2 1 1 1 5 

Vlastní výrobky     0 

Nájem 3    3 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 5 1 1 1 8 

Tabulka č. 18: Prodej společnosti S9 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 6 11 8 8 33 

Výrobky, materiál, suroviny 1 1 20 22 44 

Nájem    1 1 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 7 12 28 31 78 

Tabulka č. 19: Nákup od společnosti S9 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 71 56 39 38 204 

Vlastní výrobky 25 18 5 3 51 

Nájem 5 1   6 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 2 7 2 1 12 

Celkem 103 82 46 42 273 

Tabulka č. 20: Prodej společnosti S10 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 195 160 196 185 736 

Výrobky, materiál, suroviny 8 39 49 66 162 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek 1    1 

Ostatní 24 7 5 4 40 

Celkem 228 206 250 255 939 

Tabulka č. 21: Nákup od společnosti S10 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 19 26 22 18 85 

Vlastní výrobky 46 11 17 7 81 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 65 37 39 25 166 

Tabulka č. 22: Prodej společnosti S11 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 215 108 46 52 421 

Výrobky, materiál, suroviny 10 1 7 5 23 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 225 109 53 57 444 

Tabulka č. 23: Nákup od společnosti S11 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 6 6 1  13 

Vlastní výrobky  1  1 2 

Nájem  1   1 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 3 5 5 3 16 

Celkem 9 13 6 4 32 

Tabulka č. 24: Prodej společnosti S12 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 25 8 29 309 371 

Výrobky, materiál, suroviny   3 1 4 

Nájem   3 8 11 

Postoupení pohledávek    1 1 

Ostatní   1  1 

Celkem 25 8 36 319 388 

Tabulka č. 25: Nákup od společnosti S12 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 12 12 12 9 45 

Vlastní výrobky 24 2 4 7 37 

Nájem   1 2 3 

Postoupení pohledávek 4    4 

Ostatní 6 1 2 2 11 

Celkem 46 15 19 20 100 

Tabulka č. 26: Prodej společnosti S13 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 167 124 67 119 477 

Výrobky, materiál, suroviny 31 22 15 1 69 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek  2   2 

Ostatní 2   3 5 

Celkem 200 148 82 123 553 

Tabulka č. 27: Nákup od společnosti S13 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 1    1 

Vlastní výrobky 1    1 

Nájem 1  2  3 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 2    2 

Celkem 5 0 2 0 7 

Tabulka č. 28: Prodej společnosti S14 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 5 5 2 1 13 

Výrobky, materiál, suroviny 7 2 2 1 12 

Nájem 1    1 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 3    3 

Celkem 16 7 4 2 29 

Tabulka č. 29: Nákup od společnosti S14 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 2  4 1 7 

Výrobky, materiál, suroviny   1  1 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní    1 1 

Celkem 2 0 5 2 9 

Tabulka č. 30: Nákup od společnosti S15 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby    1 1 

Výrobky, materiál, suroviny     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 0 0 0 1 1 

Tabulka č. 31: Nákup od společnosti S16 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby   1  1 

Vlastní výrobky     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní  2 4 1 7 

Celkem 0 2 5 1 8 

Tabulka č. 32: Prodej společnosti S17 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 1 4 2 1 8 

Výrobky, materiál, suroviny 2 6 8 7 23 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 3 10 10 8 31 

Tabulka č. 33: Nákup od společnosti S17 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby     0 

Vlastní výrobky     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní  2 1  3 

Celkem 0 2 1  3 

Tabulka č. 34: Prodej společnosti S18 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby     0 

Výrobky, materiál, suroviny 46 43 9 15 113 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 46 43 9 15 113 

Tabulka č. 35: Nákup od společnosti S18 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby  1   1 

Vlastní výrobky     0 

Nájem 2    2 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 1 1 1  3 

Celkem 3 2 1 0 6 

Tabulka č. 36: Prodej společnosti S19 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby  1 2 4 7 

Výrobky, materiál, suroviny     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní 11 1  1 13 

Celkem 11 2 2 5 20 

Tabulka č. 37: Nákup od společnosti S19 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby     0 

Vlastní výrobky     0 

Nájem 1    1 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 1 0   1 

Tabulka č. 38: Prodej společnosti S20 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 1   2 3 

Výrobky, materiál, suroviny     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 1 0  2 3 

Tabulka č. 39: Nákup od společnosti S20 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby   1  1 

Výrobky, materiál, suroviny     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 0 0 1  1 

Tabulka č. 40: Nákup od společnosti S21 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 1    1 

Vlastní výrobky     0 

Nájem 1    1 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 2    2 

Tabulka č. 41: Prodej společnosti Společnost S22 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby 2    2 

Výrobky, materiál, suroviny     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 2    2 

Tabulka č. 42: Nákup od společnosti S22 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby  1   1 

Vlastní výrobky     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 0 1 0 0 1 

Tabulka č. 43: Prodej společnosti S23 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby  1 3 1 5 

Výrobky, materiál, suroviny     0 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní    1 1 

Celkem 0 1 3 2 6 

Tabulka č. 44: Nákup od společnosti S23 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby  2   2 

Vlastní výrobky   2  2 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní     0 

Celkem 0 2 2  4 

Tabulka č. 45: Prodej společnosti S24 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 

 

Prodej 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby   6 166 172 

Vlastní výrobky 1 2 193 413 609 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní   2  2 

Celkem 1 2 201 579 783 

Tabulka č. 46: Prodej společnosti S25 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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Nákup 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Služby   2 4 6 

Výrobky, materiál, suroviny   1 5 6 

Nájem     0 

Postoupení pohledávek     0 

Ostatní   1  1 

Celkem 0 0 4 9 13 

Tabulka č. 47: Nákup od společnosti S25 za rok 2009-2012 

Zdroj: Vlastní zpracování z materiálů společnosti 
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10.2 Příloha č.2 Interní podniková směrnice 

Interní podniková směrnice XX/01/2015 

Metodika tvorby a dokumentace transferových cen 

 

I. Základní ustanovení 

Tato interní podniková směrnice(dále jen směrnice) je vydána v souladu s českou legislativou.  

 

- zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

- Pokyn č. D-258, Ministerstvo financí České republiky, 

- Pokyn č. D-332, Ministerstvo financí České republiky, 

- Pokyn č. D-333, Ministerstvo financí České republiky, 

- Pokyn č. D-334, Ministerstvo financí České republiky, 

- Zákon o obchodních korporacích, 

- směrnicí OECD (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations; 2001) 

- zpráva EU (Report of an activities of the EU joint transfer pricing forum in the field of 

documentation requirements, EU jont transfer pricing forum, Commision of the european 

communities). 

 

Směrnice vymezuje pravidla a povinnosti zaměstnanců společnosti X ČR při tvorbě a 

dokumentaci transferových cen a je závazná pro všechny zaměstnance. 

 

II.Vymezení pojmů 

SPOJENÁ OSOBA 

Spojenými osobami rozumíme ekonomicky a personálně spojené subjekty, prosazující 

společný zájem namísto zájmu jednotlivých subjektů. 

TRANSFEROVÉ CENY 

Transferová cena (převodní cena) se uplatňuje v transakcích, při nichž do obchodního 

vztahu vstupují ekonomicky nebo personálně spojené subjekty. Tato cena musí splňovat 

princip tržního odstupu. 
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TRŽNÍ ODSTUP 

Princip tržního odstup je chování subjektu v transakcích mezi spojenými osobami, 

které odpovídá tržním podmínkám a zjednodušeně ceně obvyklé za srovnatelných podmínek. 

CENA OBVYKLÁ 

Cena obvyklá neboli cena sjednaná v běžných obchodních vztazích je zjednodušeně 

taková cena, která by byla sjednána mezi nezávislými subjekty a v souvislosti s řešeným 

tématem by měla být za obdobných podmínek ve stejné výši jako transferová cena. 

DOKUMENTACE ZPŮSOBU TVORBY CENY MEZI SPOJENÝMI OSOBAMI 

Dokumentace způsobu tvorby ceny mezi spojenými osobami se využívá při 

dokazování správci daně při daňové kontrole. Obsah dokumentace je popsán v legislativě a 

zahrnuje charakteristiku firmy, její obchodní vztahy se spojenými subjekty, funkční a 

rizikovou analýz ovlivňující výši ceny a metodu a určení transferové ceny. 

III. Vymezení práv a povinností zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci jsou povinni se chovat v souladu s výše uvedenými právními 

předpisy a v souladu s interními podnikovými předpisy. 

 

IV. Jednotlivé fáze procesu 

(1) 

Obchodní oddělení vybere potencionální obchodní případy se spojenými osobami a 

k jednotlivým transakcím, zjistí srovnatelnou cenu na trhu, případně zhodnotí výši ziskové 

přirážky na daném trhu. Oddělení nákupu poskytne obchodnímu úseku informace o 

srovnatelných realizovaných transakcích pomocí výběrových řízení. Obchodní úsek vypracuje 

funkční a rizikovou analýzu. Poté předá obchodní oddělení finančnímu oddělení informace o 

obchodním případu se spojeným subjektem pro vyčíslení nákladů a stanovení metody tvorby 

transferové ceny. 

(2) 

Finanční oddělení rozhodne o vhodné metodě tvorby transferové ceny pro 

uskutečňovanou transakci na základě provedené funkční a rizikové analýzy daného 

obchodního případu, dostupných auditorských posudků a dalších informací od obchodního 

oddělení. Stanoví rozmezí ziskové přirážky a vyčíslí náklady podniku, které slouží jako 
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podklad pro stanovení transferové ceny a jejich výpočet je shodný s výpočtem pro externího 

odběratele. Všechny zjištěné skutečnosti předá obchodnímu oddělení. 

 

(3) 

Obchodní oddělení vyčíslí konečnou cenu na základě podkladů dodaných finančním 

oddělením, na základě informací z oddělení nákupu a na základě obchodních případů 

s externími zákazníky.  

(4) 

Obchodní oddělení předá podklady k danému obchodnímu případu spřízněnému 

subjektu ke schválení navrhované ceny. Pokud není cena schválena spřízněným subjektem 

nebo transakce se typově odlišuje od již realizovaných transakcí, předá obchodní oddělení 

pracovníkovi pověřeného finančním ředitelem mateřské společnosti všechny podklady ke 

zhodnocení. 

(5) 

Pověřený pracovník finančního ředitele mateřské společnosti zhodnotí správnost 

určené marže na základě dostupných auditorských posudků. V případě neshody posudků 

s cenou na trhu či v případě jiných nesrovnalostí případně nechá vyhotovit nový posudek 

k obchodnímu případu. O správnosti stanovené ceny informuje příslušného referenta 

obchodního úseku. 

(6) 

Obchodní oddělení nechá vyhotovit smlouvu k obchodnímu případu. 

(7) 

Finanční oddělení připraví dokumentaci k tvorbě transferové ceny pro kontrolu 

příslušnými státními orgány v rozsahu, který je doporučen pokynem D – 334 MF ČR. 

(8) 

Pověřený pracovník finančního ředitele mateřské společnosti 1 ročně vydá doporučení 

k výpočtu a dokumentaci transferových cen. 
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V. Závěrečná ustanovení 

Tento závazný předpis nabývá účinnosti dne X.X.2015 s platností na dobu neurčitou. 

Dokument je vyhotoven v počtu X ks a uložena do kartotéky interních předpisů. Zároveň je v 

elektronické podobě umístěna do sdíleného prostředí Share Point, které je dostupné pro 

všechny zaměstnance. 
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