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1. ÚVOD 
 

Téma své diplomové práce jsem zacílila do oblasti transferových neboli převodních 

cen, a to hned z několika důvodů.  

Převodní ceny začínají být v současnosti považovány za největší daňový problém. 

Jejich aplikace se dotýká všech obchodních transakcí, které jsou uskutečňovány mezi 

spojenými osobami, což samo o sobě skýtá značný potenciál pro jejich užití v praxi.  

Od prodeje zboží fyzickou osobou do společnosti s ručením omezeným, kde je tato fyzická 

osoba zároveň jednatelem společnosti či naopak, až po ceny použité při obchodních 

transakcích v rámci holdingů ryze tuzemských i nadnárodních společností. A právě z tohoto 

pohledu při současné postupující globalizaci se téma transferových cen stává jednou 

z nejdůležitějších otázek finančních managerů.1 

Dále mám za to, že bez důkladného zamyšlení nad otázkou převodních cen a jejich 

odpovědnému řešení se všechny dotčené podnikající subjekty vystavují značnému riziku 

dodatečných nákladů, a to ve formě doměrků, včetně přináležejícího penále a úroků  

z prodlení, což v některých případech může pro společnosti znamenat skutečně značné 

finanční zatížení, se kterým nekalkulovala.  

Posledním důvodem pro volbu zvoleného tématu se stal fakt, že v současné době je 

stále tvorba transferových cen na základě vstupních informací, jejich analýzou s následně 

vhodně použitou metodou tvorby cen v praxi, značně podceňována.  

V teoretické části diplomové práce bych se ráda věnovala zásadám při tvorbě 

převodních cen včetně zasazení problematiky do právního rámce. Vysvětlila bych princip 

tržního odstupu a provedení samostatné srovnávací analýzy, na které je tento princip tržního 

odstupu založen. Při zjišťování převodních cen je Směrnicí OECD doporučeno několik 

metod. Každé z těchto pěti metod bych se ráda věnovala blíže, s popisem postupu, vhodnosti 

využití i případných úskalí spojených s aplikací dané metody. Směrnice OECD se rovněž 

zabývá dokumentací způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami. Přestože není pro Českou 

republiku tento dokument právně závazný, je v rámci EU považován za všeobecně uznávaný 

manuál sloužící jako návod pro řešení otázek tvorby převodních cen. Z tohoto důvodu  

bych jednu z kapitol diplomové práce věnovala i této otázce, tj. dokumentaci způsobu tvorby 

převodních cen včetně možnosti požádat správce daně v dané věci o závazné posouzení.      

                                                
1 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. 
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Praktickou část diplomové práce bych zaměřila na ověření transferových cen,  

které jsou používány ve společnosti se stoprocentní zahraniční účastí při obchodních 

transakcích mezi spřízněnými osobami. Ráda bych řešila konkrétní ekonomický vztah 

z praxe, kdy česká společnost na základě objednávek od sesterské zahraniční společnosti 

vyrábí sléváním za použití metody ztraceného vosku v malosériové výrobě konkrétní díly  

pro konečného zákazníka. Ve vybrané české společnosti v současné době schází ucelená 

dokumentace k převodním cenám a navíc společnost dlouhodobě vykazuje minusový 

výsledek hospodaření.  

Nejprve bych v praktické části popsala stávající situaci ve společnosti, současné 

principy tvorby ceny a nadstavené kalkulace. Dalším krokem by byl sběr informací s ohledem 

na možné provedení funkční a rizikové analýzy - identifikace ekonomicky významných 

činností a rozdělení odpovědností a rizik. Na základě hodnocení všech těchto vstupních 

faktorů bych dle vlastního uvážení zvolila nejvhodnější metodu pro stanovení transferových 

cen a tuto metodu i aplikovala. Analýzou a propočty získanou cenu bych ráda porovnala 

s cenou dosud používanou ve společnosti.  

Hlavním cílem mé diplomové práce bude zjistit, zda dosud používané ceny  

ve společnosti skutečně odpovídají zásadám tržního odstupu, a tudíž splňují podmínku cen 

obvyklých, tj. cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních 

vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Konečným výstupem by se tudíž mělo stát 

vyhodnocení přiměřenosti transferových cen v dané společnosti včetně případných dopadů  

do daňového základu a s tímto spojená i navržená doporučení.  

 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

 
Pro lepší orientaci v oblasti transferových cen nejprve osvětlím základní používané 

pojmy, právní normy, směrnice, pokyny.  

2.1. Základní používané pojmy  

2.1.1. Směrnice OECD 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je organizace, jejímž 

cílem je podporovat opatření vedoucí k dosažení co nejvyššího udržitelného růstu, 
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zaměstnanosti, stoupající životní úrovně, přispívat ke zdravému hospodářskému rozvoji 

členských i nečlenských zemí a přispívat k rozvoji světového obchodu na mnohostranném 

nediskriminačním základě.2 

Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 

(Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations). Tato 

směrnice má za úkol sjednotit postup sdružených podniků i daňových správ při řešení 

převodních cen, předcházet konfliktům mezi těmito stranami, a tím i minimalizovat náklady 

na případné soudní spory. Směrnice jako taková sice není součástí českého daňového práva, 

nicméně je uznávána jako výklad k článku 9 Vzorové smlouvy OECD o zamezení dvojího 

zdanění v oboru daní z příjmů a majetku.3 

Vzhledem k tomu, že problematika transferových cen v době světové globalizace hraje 

stále větší roli, organizace OECD (Centrum pro daňovou politiku a správu – CTPA) v roce 

2010 reagovala na danou situaci vydáním dokumentů s názvem: „Přehled srovnatelnosti  

a ziskových metod: Revize kapitol I-III Směrnice o převodních cenách“ a „Zpráva  

o aspektech převodních cen u podnikových restrukturalizací, Kapitola IX Směrnice  

o převodních cenách“.4  

Osobně bych výše zmiňované dokumenty v současné době označila za zásadní  

a klíčové. Proto pro větší přehlednost a úplnost přikládám tabulku souhrnu změn ve směrnici 

o převodních cenách jako přílohu č. 1 této diplomové práce. 

2.1.2. Modelová smlouva a smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Modelová (vzorová) smlouva o zamezení dvojího zdanění (Model Tax Convention 

on Income and on Capital) je zřejmě nejvýznamnějším dokumentem vypracovaným 

OECD v daňové oblasti. Zajišťuje jednotný výklad, stejnou terminologii a zmocňuje 

                                                
2 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
[online]. MZV [2008-12-16]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/oecd/index.html 
 
3 PEČENKOVÁ, Lucie. TRANSFER PRICING – „PŘEVODNÍ CENY“ [online]. AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. 
[2010-03-14]. Dostupné z: 
http://www.auditucetnictvi.cz/rs_soubory/smernice/Metodicka_smernice_Transfer_pricing_-_Prevodni_ceny.pdf 
 
4 FUČÍK, Ivan. Tisková zpráva: Revize směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové zprávy 
[online]. Fučík & partneři s.r.o. [2011-03-15]. Dostupné z:  
http://www.fucik.cz/aktualni-tema/23/tiskova-zprava-revize-smernice-o-prevodnich-cenach-pro-nadnarodni-
podniky-a-danove-zpravy/ 



- 8 - 
 

ministerstva financí smluvních stran pro řešení případných nejasností.5 Text této smlouvy 

spolu s Komentářem ke smlouvě Ing. Rylová označila jako podrobný návod ke sjednávání 

smluv o zamezení dvojího zdanění a zejména pak k jejich interpretaci.6     

Při uzavírání většinou dvoustranných smluv o zamezení dvojího zdanění (dále 

SZDZ)7 se vychází z této Vzorové smlouvy a z daňových zákonů jednotlivých smluvních 

států. Mezinárodní smlouva má vždy vyšší právní sílu. Nicméně nikdy nemůže nařídit 

daňovou povinnost, která by svým rozsahem byla nad vnitrostátními předpisy.  

Je zřejmé, že úprava cen – potažmo základu daně pouze u jedné z obchodních stran  

by vedla ke dvojímu zdanění téhož příjmu v rukou různých osob. Proto velmi zjednodušeně 

řečeno Článek 9 smluv o zamezení dvojího zdanění obsahuje zásadu, že druhý smluvní stát 

provede u svého daňového subjektu adekvátní úpravu základu daně tak, aby nedošlo 

ke dvojímu zdanění. Nicméně reciproční úprava základu daně není zdaleka automatická. 

Svou úlohu zde sehrává samozřejmě i argument, zda druhý smluvní stát výši snížené daně 

považuje za správnou, upravenou na základě tržního principu, v některých případech  

i argument, zda se nejednalo o podvod, vědomé zanedbání či hrubou nedbalost. Blíže se touto 

problematikou zabývá kapitola „Komentář k Článku 9 – zdanění sdružených podniků“  

str. 142 v publikaci Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku8  

a   Ing. Rylová na str. 280 ve své publikace Mezinárodní dvojí zdanění, kde podrobně uvádí 

úpravy textů Článku 9 smluv o zamezení dvojího zdanění, přehled smluv uzavřených mezi 

ČR a příslušným státem včetně vyznačení důležitých odlišností. 

 Jako hlavní důvody či význam uzavírání mezinárodních daňových smluv  

bych jmenovala snahu zamezit dvojímu zdanění příjmů, zabránit daňovým únikům  

a rozdělení podílu států na daňových výnosech. A řekla bych, že právě tento poslední v řadě 

jmenovaný důvod je i důvodem, proč se v poslední době stále častěji převodní ceny mezi 

spojenými osobami stávají předmětem daňových kontrol.   

                                                
5 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU + Chorvatska, legislativní 
základy daňové harmonizace  včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU. 5. vyd. Praha: 
Linde, 2012. 400 s. ISBN 978-80-7201-881-9. 
 
6 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. 
  
7 Dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.Dostupný z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv_3762.html 
 
8 NERUDOVÁ, Danuše a Kristýna ŠIMÁČKOVÁ. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a 
majetku. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 431 s. ISBN 978-80-7357-480-2. 
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2.1.3. Modelová smlouva a sdružené podniky 

Modelová smlouva mimo jiné vymezuje i podniky označované jako „sdružené 

podniky“ (viz článek 9, odst1 Modelové smlouvy) a dále definuje podmínky pro uplatnění 

principu tržního odstupu. Úprava základu daně z důvodu převodních cen na nadnárodní 

úrovni je tedy možná: „Jestliže 

a) se podnik jednoho smluvního státu podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole  

nebo jmění podniku druhého smluvního státu, nebo  

b) tytéž osoby se přímo nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění podniku 

jednoho smluvního státu, a jestliže v jednom i v druhém případě jsou oba podniky ve svých 

obchodních nebo finančních vztazích vázány podmínkami, které dohodly nebo jim byly 

uloženy, a které se liší od podmínek, které by byly sjednány mezi nezávislými podniky, mohou 

být jakékoli zisky, které nebýt těchto podmínek by byly docíleny jedním z těchto podniků,  

jež však vzhledem k těmto podmínkám docíleny nebyly, zahrnuty do zisků tohoto podniku  

a následně zdaněny.“ 9  

Z výše uvedeného vyplývá, že mezinárodně uznávaná a preferovaná zásada vychází 

z toho, že ke vztahům mezi členy sdružených podniků se přistupuje jako ke vztahům mezi 

nezávislými samostatnými subjekty. V Pokynu č. D-332 jsou výše uvedená ustanovení 

označena za obdobu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, a tudíž opravňují daňovou správu 

překontrolovat a případně stanovit základ daně i u sdružených nadnárodních podniků.10  

 

2.1.4. Spojené osoby 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění říká,  

že se jedná o osoby kapitálově nebo jinak spojené. Kapitálově spojenými osobami jsou 

osoby, které mají alespoň 25 % přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu  

nebo hlasovacích právech jiné osoby či osob. Jinak spojenými osobami jsou osoby,  

kdy se jedna podílí na vedení či kontrole jiné osoby či osob, případně kdy se osoby blízké 

podílejí na vedení nebo kontrole více osob; dále jsou to osoby ovládající i ovládané a osoby 

blízké (podle definice občanského zákoníku příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, 

                                                
9 SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů. 2. vyd. Praha: ASPI, 2008. 328 s. ISBN 978-80-7357-354-6. 
s.202 
 
10 Pokyn č. D–332: Sdělení MF k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými 
podniky – převodní ceny. Dostupný z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_D-332.pdf 
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registrovaný partner). Jinak spojenými osobami jsou i osoby, které vytvořily právní vztah 

převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.  

Zákon o daních z příjmů taktéž stanoví, že podíl na základním kapitálu nebo podíl 

s hlasovacím právem se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních stavů. Za podílení se  

na kontrole se nepovažuje účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu  

a provádění kontroly za úplatu. 

 

2.1.5. Cena obvyklá a cena tržní 

Přesnou definici „ceny obvyklé“ najdeme v ustanovení § 23 odst. 7 ZDP. Tento 

paragraf v podstatě říká, že za cenu obvyklou se považuje cena, za kterou by se srovnatelné 

transakce uskutečnily mezi nezávislými osobami za stejných anebo obdobných podmínek. 

Toto ustanovení ZDP dále stanovuje: „Nelze-li zjistit takto srovnatelnou cenu, použije se cena 

zjištěná podle zvláštního právního předpisu.“11 

Zvláštním právním předpisem se v tomto případě rozumí zákon č. 151/1997 Sb.,  

o oceňování majetku, v platném znění. Cenou obvyklou zjištěnou podle tohoto zákona je pak 

cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku nebo  

při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění, tzn. „cena tržní“.  

Vzhledem k tomu, že do ocenění znaleckým posudkem se nepromítají vlivy 

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajících nebo kupujících, ani vliv 

zvláštní obliby12, při stanovení převodních cen ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP  

je nutno promítnout i tyto další okolnosti. Judikatura Nejvyššího správního soudu již 

hovoří o tom, že znalecký posudek ještě neznamená stanovení ceny na bázi tržního 

odstupu, nicméně znalecký posudek může však být jeho podpůrným argumentem.  

Jako příklad uvádím judikát vydaný Nejvyšší správním soudem 5 Afs 48/2004-89.13      

 

                                                
11 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dostupný z:  
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_795.html?year=0 
 
12 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Dostupný z: 
http://www.sbirkazakonu.info/zakon-o-ocenovani-majetku/  
 
13 NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD. Rozsudek jménem republiky, č.j. 5 Afs 48/2004-89 [online]. 2004 [cit. 2011-08-
11]. Dostupný z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2004/0048_5Afs_0400089A_prevedeno.pdf 
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2.2. Základní zásady a myšlenky „transferpricingu“ 

2.2.1. Obecně 

Transferové ceny se posuzují ve vnitrostátních i přeshraničních transakcích. 

V obou případech hlavní zásadou při zkoumání výše převodních cen je skutečnost,  

že na členy skupiny podniků / osob se pohlíží jako na samostatné daňové subjekty. 

Dále je třeba si uvědomit, že převodní ceny většinou nelze chápat jako „absolutní 

čísla“, nýbrž jako zkoumaná „cenová rozpětí“. Jedná se tudíž o posouzení toho, zda se ceny 

za srovnatelné výrobky a služby skutečně pohybují v rámci zjištěného cenového rozpětí.  

Tato míra přesnosti se většinou uvádí v procentech a je zpravidla uvedena i v dokumentaci 

k převodním cenám.14  

Aby sdružené podniky nebo finanční úřady mohly aplikovat princip tržního odstupu, 

potřebují získat relevantní ekonomické informace. Sběr a vyhodnocení většinou velkého 

množství údajů nejsou nikterak jednoduchou záležitostí. Potřebné informace mohou být 

neúplné, různě zkreslené či těžko interpretovatelné.15 

Daňový poplatník má lepší informace. Má lepší výchozí pozici pro objektivní 

stanovení ceny na základě tržního odstupu, neboť má lepší přístup k informacím uvnitř 

společnosti, potažmo i skupiny. 

Správce daně by měl vznášet přiměřené požadavky na dokumentaci k transferovým 

cenám. Vlastní výkon daňové kontroly při ověřování správného základu daně s ohledem  

na převodní ceny se odvíjí především od platných ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, ustanovení  

§ 85 až § 88 DŘ a do ustanovení § 92 odst. 3 a 4 DŘ, které říká: „Daňový subjekt prokazuje 

všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném daňovém tvrzení, dodatečném daňovém 

tvrzení a dalších podáních. Pokud to vyžaduje průběh řízení, může správce daně vyzvat 

daňový subjekt k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně, a to  

za předpokladu, že potřebné informace nelze získat z vlastní úřední evidence.“16  

                                                
14 PEČENKOVÁ, Lucie. TRANSFER PRICING – „PŘEVODNÍ CENY“ [online]. AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. 
[2010-03-14]. Dostupné z: 
http://www.auditucetnictvi.cz/rs_soubory/smernice/Metodicka_smernice_Transfer_pricing_-_Prevodni_ceny.pdf 
 
15 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. 
  
16 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.Dostupný z: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_11291.html?year=0. Ust. § 92 odst. 3 a 4. 
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V každém případě při tak složitých otázkách, jako transferové ceny jsou, se bude 

důkazní povinnost týkat obou stran, a to daňového subjektu i správce daně. 

 

2.2.2. Princip tržního odstupu 

Základem převodních neboli transferových cen je takzvaný princip tržního odstupu. 

Tento princip opět spočívá v tom, že transakce mezi spřízněnými podniky by měly být 

realizovány za stejných či srovnatelných cenových podmínek jako by byly uskutečněny mezi 

nezávislými podniky. Pokud vznikne mezi těmito cenami rozdíl, musí být ze strany spojených 

osob reálnými a relevantními důvody řádně doložen. Pokud se ceny mezi spojenými podniky 

odchylují od cen obvyklých bez racionálních podkladů, můžou finanční úřady při stanovení 

správné výše daně o takto vzniklý rozdíl zvýšit daňovým subjektem deklarovaný základ 

daně.17  

Jako hlavní důvod osvojení principu tržního odstupu Směrnice OECD uvádí: 

„…princip tržního odstupu staví sdružené a nezávislé podniky pro daňové účely do více 

rovnocenného postavení, zabraňuje tak vytváření daňových zvýhodnění či nezvýhodnění, 

která by jinak zkreslovala konkurenční postavení toho či onoho typu subjektu…“.
18  

Ing. Rylová ve své knize Mezinárodní dvojí zdanění píše: „Při kontrole převodních 

cen by měl daňový orgán vzít v úvahu celou řadu skutečností.“ Dále pak vysvětluje: „Ceny 

v rámci skupiny podniků nemusejí být zcela identické s cenami mezi nezávislými subjekty, 

neboť s určitým výrobkem nebo službou v rámci skupiny podniků může být současně 

poskytována i řada informací a služeb za účelem jeho úspěšného odbytu, což mezi nezávislými 

subjekty nebývá zvykem.“19  Jako důvod pro nižší cenu za určitých podmínek vyjmenovává 

například snahu proniknout na trh s novým výrobkem, snahu zvýšit podíl výrobku na trhu,  

ale i špatné vedení, neočekávané události či recesi trhu.  

Přikláněla bych se k názoru, že samozřejmě lze po určitou dobu akceptovat 

kompenzaci současné nižší ceny s výhledem na vyšší zisky v budoucnu. Nicméně každý 
                                                                                                                                                   
 
17 TOMEŠ, Petr. Transferové ceny noční můra finančních managerů [online]. NSG Morison [cit. 2011-25-11]. 
Dostupné z: 
htpp://www.nsgmorison.cz/dokuments/prikladovestudie/prakticky%20priklad%20transferovych%20cen.pdf 
 
18 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy OECD. Dostupný z: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/mezinarodni_spoluprace_599.html?year=0. s.7 
 
19 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. s.278 
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podnikatelský subjekt by měl ke své společnosti přistupovat „s péčí řádného hospodáře“, 

podnikat „za účelem zisku“, a tudíž že podnikatelský subjekt nemůže ani nebude trvale jako 

výsledek hospodaření vykazovat ztrátu.   

 

2.3. Právní úprava převodních cen 

2.3.1. Zákonná úprava v ČR 

V českých podmínkách je princip tržního odstupu upraven: 

a) v § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Toto ustanovení ZDP stanovuje podmínky pro aplikaci „ceny obvyklé“ mezi 

spojenými osobami pro účely tohoto zákona, tzn. pro správné stanovení základu daně 

mezi kapitálově spojenými osobami a jinak spojenými osobami,    

b) ve Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 

(Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations). 

Jak již bylo uvedeno dříve, tato směrnice má za úkol sjednotit postup daňových správ  

i sdružených podniků při řešení převodních cen. Nové „revidované“ znění obsahuje 

nejen detailně zpracovaný teoretický základ, ale popisuje i praktické příklady použití 

transakčních a ziskových metod, 

c) v dvoustranných smlouvách o zamezení dvojího zdanění, které jsou sjednávány mezi 

Českou republikou a příslušným státem. Článek 9 SZDZ obsahuje zásadu, že druhý 

smluvní stát provede u svého daňového subjektu adekvátní úpravu základu daně tak,  

aby nedošlo ke dvojímu zdanění. Toto ustanovení lze označit za obdobu ustanovení § 23 

odst. 7 ZDP, ovšem vždy při účasti tuzemského a zahraničního daňového subjektu. 

Rozdíl je zejména v definici spojených osob, kdy v ZDP je širší pojetí, tj. včetně osob 

blízkých a jinak spojených – viz kapitola 2.1.4. diplomové práce, 

d) v metodických pokynech vydaných Ministerstvem financí. Pokyn č. D–332 (obecný - 

nahradil pokyn č. D–258) k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování 

transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny, kde jsou uvedeny doporučené 

postupy vycházející ze Směrnice OECD.  Pokyn č. D–333 (nahradil pokyn č. D–292) 

k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými 

osobami, který řeší jednotný postup při vydání rozhodnutí ze strany správce daně v této 

věci. Pokyn č. D-334 (nahradil pokyn č. D–293) k rozsahu dokumentace způsobu 
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tvorby cen mezi spojenými osobami. V rámci tohoto sdělení jsou popsána doporučení a 

zásady uplatňované při dokumentaci tvorby transferových cen v ČR. Nelze opomenout 

Pokyn č. GFŘ-6  (nahradil Pokyn č. D–300) k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení ZDP. Zde je uvedeno, že při posouzení cen obvyklých sjednaných 

mezi spojenými osobami (ust. § 23 odst. 7 ZDP) se mimo jiné postupuje podle zásad 

zakotvených ve Směrnici OECD.     

Mezi další významné zdroje poučení a zjištění vývoje náhledu na transferové ceny 

bych na tomto místě zařadila i judikaturu Nejvyššího správního soudu, která je dostupná na 

oficiálním portále www.nssoud.cz. Jedná se například o vybrané Rozsudky jménem republiky 

č.j. 8 Afs 152/2005-72, č.j. 1 Afs 60/2006-94, č.j. 5 Afs 143/2006-72, č.j. 2 Afs 42/2008-62, 

č.j. 9 Afs 30/2008-86, č.j. 9 Afs 98/2008-137, č.j. 8 Afs 51/2009-61, č.j. 2 Afs 37/2010-70,  

č.j. 8 Afs 19/2010-125, č.j. 7 Afs 74/2010-81.  

 

2.3.2. Dokumentace k převodním cenám 

 Otázka nadstavení převodních cen není nikterak jednoduchá a navíc důsledky jejího 

nesprávného určení mohou mít pro daňový subjekt až nedozírné následky ve formě doměrků 

a dalších návazných sankcí ze strany správce daně. Přestože vytvoření ucelené dokumentace 

není v ČR zatím povinné, je velmi prozíravé se převodními cenami zaobírat v předstihu  

a vztahy mezi spřízněnými osobami správně identifikovat, analyzovat, zaznamenat  

a okomentovat právě ve zmiňované dokumentaci. Tato je pak velmi užitečná při dokazování 

daňové povinnosti, případně při podání žádosti podle ustanovení § 38nc ZDP o vydání 

závazného posouzení způsobu tvorby ceny sjednané mezi spojenými osobami  

nebo při zahájení řízení vedoucího k vyloučení dvojího zdanění dle smluv o zamezení dvojího 

zdanění nebo dle Úmluvy o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků 

spojených podniků 90/436/EHS (Arbitrážní konvence, Článek 25 dvoustranných smluv  

o zamezení dvojího zdanění).20  

V tomto ohledu všem uživatelům nabízí poměrně přesný návod pátá kapitola Směrnice 

OECD o převodních cenách a Pokyn č. D–334 - Sdělení MF k rozsahu dokumentace 

způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami, který z této Směrnice vychází. Jsou zde 

zveřejněny zásady uplatňované při dokumentování správnosti tvorby transferových cen mezi 

                                                
20 Pokyn č. D–334: Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami. Dostupný 
z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_D-334.pdf 
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tuzemskými spojenými osobami i v rámci mezinárodních obchodních vztahů tak,  

aby vyhověly ustanovení § 23 odst. 7 ZDP (ceně obvyklé) a principu tržního odstupu 

zakotveného v článku 9 většiny dvoustranných smluv o zamezení dvojího zdanění.  

Přípravnou dokumentaci k transferovým cenám v souladu s principem „EU TP 

Documentation“ dělíme na dvě části, a to dokumentaci základní (tzv. „Master-file“)  

a dokumentaci specifickou pro konkrétní podnik a stát, ve kterém je podnik rezidentem  

– viz obrázek č. 2.3.1. této diplomové práce.  

„Základní dokumentace“ je balíčkem informací o celé skupině spojených podniků a je 

při řešení transferových cen plně akceptována všemi členskými státy EU. V rámci tohoto 

balíčku je zdokumentována politika převodních cen pro celou skupinu a jsou zde vysvětleny 

všechny interní obchodní vztahy. Obsahuje namátkou obecný popis podnikatelské činnosti  

a strategie celé skupiny podniků, organizační a provozní struktury, obecný popis obchodních 

vztahů, vykonávaných funkcí, předpokládaných rizik, seznam pravidel uvnitř skupiny 

ukazující na tvorbu převodních cen v souladu s principem tržního odstupu.21 

V návaznosti na tuto základní dokumentaci by měla být vytvořena dokumentace 

„specifická“, který by měla být již zcela konkrétní s popisem, analýzou a hodnocením 

obchodů týkajících se dané společnosti. 

Obr. 2.3.1. Dokumentace k převodním cenám 

 

Zdroj: Pokyn č. D–334: Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu 

 tvorby cen mezi spojenými osobami – vlastní interpretace 
                                                
21 FUČÍK, Ivan. Daňové aspekty podnikání v koncernu. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 236 s. ISBN 978-80-7357-
323-2. 
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  Nicméně minimální rozsah dokumentace, která by měla prokázat, že daný podnik 

jedná v souladu s tržním principem, a tudíž uskutečňované převodní ceny jsou srovnatelné 

s cenami ve vztazích mezi nezávislými subjekty, by měla obsahovat zejména následující 

informace: 

• informace o skupině – popis podnikatelské činnosti skupiny, organizační a vlastnické 

struktury, informace o spojených osobách, rozdělení funkcí a rizik, vlastnictví hmotného  

a nehmotného majetku, ujednání o podílu nákladech, přijaté strategie, atd., 

• informace o podniku – informace o přesné funkci podniku ve skupině, kompletní 

struktura podniku (vlastnická, organizační), výsledky hospodaření a finanční ukazatele 

minulých let, představení uskutečňované politiky převodních cen, atd., 

• informace o obchodním vztahu (transakci) – informace o odvětví a trhu, přesný popis 

obchodovaného produktu, ekonomické a obchodní podmínky řízené transakce, detailní 

popis poskytovaných služeb – nehmotná plnění, atd., 

• informace o ostatních okolnostech transakce – objem dodávek, splatnosti dodávek, 

prováděný marketing, atd., 

• informace o způsobu tvorby převodních cen - funkční a riziková analýza, vysvětlení 

důvodu pro zvolení konkrétní metody stanovení převodních cen, informace o interních  

a externích srovnatelných vztazích, vysvětlení a aplikace úpravy srovnání, atd.22  

Vytvořené dokumenty by společnost měla archivovat minimálně po dobu, pro kterou 

lze doměřit daňovou povinnost a současně po dobu určenou zákonem o účetnictví (10 resp.  

5 let). 

U mezinárodních transakcí s ohledem na uplatňování mezinárodních smluv může být tato 

doba delší.23  

Přestože vyhotovení dokumentace k transferovým cenám v písemné podobě se zdá 

přinejmenším velmi obezřetné a může pomoci dopředu si ujasnit daňové dopady z transakcí 

s podniky ve skupině, troufám si tvrdit, že management valné většiny podniků,  

                                                
22 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. 
  
23 Pokyn č. D–334: Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami. Dostupný 
z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_D-334.pdf 
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kterých se převodní ceny týkají, zatím na výše uvedené adekvátně nereagoval. Nutno dodat, 

že i daňový správa má co dohánět.  

 

2.3.3. Předběžné cenové dohody – závazná posouzení  

 
Od 1. ledna 2006 podle ustanovení § 38nc ZDP mohou společnosti správce daně 

požádat o vydání závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná 

mezi spojenými osobami, ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP. Zavedením pojmu 

závazné posouzení byly do českého daňového práva implementovány principy  

tzv. předběžných cenových dohod ve smyslu Směrnice OECD a dalších mezinárodních 

standardů (tzv. APA – z anglického Advance Pricing Agreement).  

Ministerstvo financí ke zmiňované otázce vydalo Pokyn č. D–333, kterým objasňuje 

postup při aplikaci tohoto zákonného ustanovení v ČR.24 Uvedu alespoň několik základních 

bodů: 

• pokud společnost sjednává ceny v obchodních vztazích mezi spojenými osobami, může 

v těchto případech požádat o závazné posouzení,  

• posouzení způsobu tvorby převodních cen lze žádat u transakcí, které probíhají v daném 

zdaňovacím období či proběhnou v budoucnu; v žádném případě se závazné posouzení 

nevydává u transakcí z let minulých, které již základ daně ovlivnily dříve, 

• žádost o závazné posouzení předkládají společnosti místně příslušnému správci daně, 

• správce daně je povinen prověřit srovnatelné podmínky a zhodnotit, zda poplatníkem 

navrhovaný způsob tvorby ceny je v souladu s principem tržního odstupu, 

• platnost rozhodnutí je pro zdaňovací období uvedená v rozhodnutí, maximálně 3 roky  

od konce kalendářního roku, v němž rozhodnutí nabylo právní moci. 

Titul závazného posouzení poskytuje sdruženým podnikům možnost ověřit si předem, 

zda způsob tvorby cen v řízených transakcích je pro účely stanovení základu daně 

akceptovatelný, tj. v souladu s principem tržního odstupu. Na základě tohoto rozhodnutí 

poplatník získá určitý stupeň jistoty. Pokud budou naplněny všechny podmínky, na jejichž 

základě správce daně rozhodl, a zásadně se nezmění okolnosti ovlivňující způsob tvorby ceny, 

                                                
24 Pokyn č. D–333: Sdělení MF k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi 
spojenými osobami. Dostupný z: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_D-333.pdf 
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bude správce daně (např. při daňové kontrole) takto vytvořenou cenu považovat za cenu 

obvyklou ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP. 

 

3. METODY PRO ZJIŠTĚNÍ PŘEVODNÍCH CEN  

 

3.1. Srovnávací analýza 

3.1.1. Obecně  

Princip tržního odstupu je založen na porovnání podmínek tzv. řízených a nezávislých 

transakcí. Děje se tak provedením samostatné srovnávací analýzy, která zjišťuje, jestli jsou 

charakteristiky srovnávaných situací dostatečně srovnatelné. Se srovnávací analýzou  

se ve Směrnici OECD setkáme v kapitole I (Princip tržního odstupu) a dále v kapitole III 

(Srovnávací analýza), jež se zaměřuje na aplikaci v praxi.25  

Pojem „srovnatelný“ je zde vysvětlen takto: „Být srovnatelný znamená, že žádný 

z rozdílů (pokud nějaké existují) mezi srovnávanými situacemi by nemohl závažně ovlivnit 

podmínku, která je v metodologii prověřována (např. cenu nebo rozpětí), nebo že mohou být 

učiněny přiměřeně přesné úpravy, aby byly vyloučeny dopady takových rozdílů.“26   

V praxi plně srovnatelné transakce lze najít pouze sporadicky. V opačném případě,  

tj. když mezi srovnávanými situacemi existují rozdíly, je pro zvýšení spolehlivosti srovnání 

nezbytné provést „úpravy srovnatelnosti“. Proto i ustanovení § 23 odst. 7 ZDP připouští 

možnost, že převodní ceny nejsou stanoveny ve výši cen mezi nezávislými subjekty, ovšem 

za podmínky, že poplatník tento rozdíl uspokojivě doloží.  

 

3.1.2.  Faktory určující srovnatelnost  

Při provádění srovnávací analýzy je nutno zohlednit zejména pět faktorů, které jsou 

důležité pro určení srovnatelnosti – viz Směrnice OECD, kapitola I, část D, str. 13: 

                                                
25 SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 5, s. 11-21. ISS 1804-2996.  
 
26 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy OECD. Dostupný z: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/mezinarodni_spoluprace_599.html?year=0. s.12 
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a) charakteristika převáděného majetku či služeb, 

b) funkce vykonávané stranami,  

c) smluvní podmínky, 

d) ekonomické okolnosti stran, 

e) podnikatelské strategie sledované stranami.   

 

ad a) Charakteristika převáděného majetku či služeb – u hmotného majetku a zboží  

je třeba posoudit například jeho fyzické vlastnosti, kvalitu, dostupnost na trhu, spolehlivost  

a množství dodávky. U poskytovaných služeb vycházíme z jejich povahy a rozsahu, v jakém 

jsou poskytovány. V této souvislosti je však nutné upozornit, že nelze srovnávat například 

cenu služby podnikového právníka s cenou za služby poskytnuté renomovanou právní 

kanceláří. U nehmotného majetku pak vyhodnocujeme formu transakce (např. poskytnutí 

licence či prodej licence), typ nehmotného majetku (know-how, patent), právní ochranu  

a dobu jejího trvání, předpokládaný užitek – zisk z využití tohoto majetku.27  

A právě v této oblasti spatřuji velké úskalí. Např. poskytovaná databáze odběratelů  

či dodavatelů je pro vyčíslení a srovnání velmi těžce uchopitelná, přičemž může až zásadním 

způsobem ovlivnit ekonomické fungování té které společnosti. 

 

ad b) Funkce vykonávané stranami – nebo-li funkční analýza. „Tato funkční analýza  

se snaží identifikovat a srovnat ekonomicky významné realizované činnosti a odpovědnosti, 

použitý majetek a rizika podstoupená stranami příslušných transakcí“, Směrnice OECD 

vysvětluje a dále pokračuje: „Mezi funkce, které by daňoví poplatníci a daňové správy měli 

identifikovat a porovnat, patří například navrhování, výroba, montáž, výzkum a vývoj, 

poskytování služeb, nákup, distribuce, marketing, propagace, doprava, financování  

a řízení.“28  

V praxi jsou mezi výrobní funkce řazeny: nákup materiálu, řízení zásob materiálu, 

výrobní zařízení, plánování výroby, řízení výroby, montáž, balení, kontrola kvality, 

                                                
27 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. 
 
28 Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy OECD. Dostupný z: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/mezinarodni_spoluprace_599.html?year=0. s.14-15 
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vyskladnění a dodávka. Marketing a distribuce v sobě zahrnují řízení prodeje, řízení zásob, 

kontrolu kvality, montáž a pozáruční servis, marketing a reklamu. Fungování podniku  

se neobejde ani bez tzv. podpůrné činnosti, která čítá například administrativu, cenové 

kalkulace, právní a daňové služby včetně účetnictví, software a výpočetní techniku, finanční 

řízení, personální řízení, správu majetku, apod. 

Aby byly ceny mezi spřízněnými a nespřízněnými stranami srovnatelné, musí být 

provedeny úpravy směřující k odstranění podstatných odchylek mezi zkoumanými cenami. 

Při funkční analýze je potřeba brát v úvahu nejen typ a povahu používaného majetku, 

srovnávané funkce, ale i podstoupená rizika, např. rizika trhu, rizika zásob, rizika úspěchu 

či neúspěchu investice do výzkumu, úvěrová rizika, atd. V otevřeném tržním prostředí platí, 

že jednotlivé funkce na sebe vážou zisk a stupeň zapojení spřízněných společností 

v transakcích by se měl projevit v rozdělení zisku. V tomto ohledu podstoupení zvýšeného 

rizika by mělo být kompenzováno zvýšeným výnosem.29 

 Dle mého soudu nesená rizika mohou být klíčovým parametrem pro stanovení cen  

na bázi tržního odstupu, přičemž srovnatelné jsou takové transakce, které obnáší srovnatelné 

riziko. V praxi lze určitě nalézt přímou úměru mezi vykonávanými funkcemi a neseným 

rizikem. Příkladem může být riziko pohledávek, zásob, změny ceny, vlastnictví aktiv, výrobní 

závazky, kurzové či úrokové riziko, riziko vývoje, regulace, apod.    

 

ad c) Smluvní podmínky – smluvní podmínky definují, jak budou při nezávislém 

obchodování mezi stranami rozděleny odpovědnosti, rizika a výnosy – přínosy z prováděných 

transakcí. Příkladem se může stát přesně definovaná sleva z ceny zboží.  

U nespřízněných osob by odběratel na slevě při nekvalitní dodávce trval. Naproti tomu  

u spřízněných podniků, kdy chování dcery je pod kontrolou, a tudíž i ovlivněno matkou, 

nemusí být zájem slevu z ceny poskytnout. V tom případě se jedná o formální, zastřený 

přístup k plnění smlouvou ujednaných závazků a je potřeba se s tímto rozdílem vypořádat.30  

Mezi zkoumané smluvní podmínky bych zařadila také dobu trvání smlouvy, objem 

transakcí, garanci odbytu, právo update, zajištění, platební podmínky, apod. 

                                                
29 SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 5, s. 11-21. ISS 1804-2996.  
  
30 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. 
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ad d) Ekonomické okolnosti stran – hodnotí se zejména srovnatelnost/odlišnost trhů,  

na kterých podniky fungují. Mezi relevantní faktory pro určení srovnatelnosti trhů můžeme 

zařadit geografické umístění a s tím například spojené náklady na dopravu, velikost trhu, 

dostupnost substitučního zboží či služeb, rozsah a vzájemné postavení konkurence, stupeň 

obchodní činnosti (maloobchod, velkoobchod), kupní síla spotřebitele, ale také skutečnosti 

s vazbou na výrobní náklady, tj. náklady na pracovní sílu, výrobní stroje a prostředky  

a kapitál. Svou roli může sehrát i fakt, zda jde o trh s volně dostupnou měnou či o trh 

ovlivněný vládní politikou jako například s cenovou regulací, dotacemi a daňovým 

zvýhodněním, licenčními poplatky. V současné době nelze opominout ani vliv 

hospodářského, podnikatelského či výrobního cyklu.  

 

ad e) Podnikatelské strategie sledované stranami -  můžeme označit za důležitý faktor 

stanovení cen na základě tržního odstupu, kdy se bere v úvahu celá řada aspektů podniku. 

Můžeme zde namátkou jmenovat strategii při zavádění nového produktu, strategii  

při obsazování trhu, míra rozšíření výrobního programu, míra diverzifikace produktu, strategii 

maloserióvosti, inovaci a vývoji nového produktu nebo naopak nechuti riskovat či hodnocení 

politických změn, pracovních zákonů, apod. Výše jmenované strategie pochopitelně můžou 

dočasně snížit zisky společností, ovšem vždy s výhledem v delším časovém horizontu  

na budoucí zisky vyšší. Výše uvedené Solilová na str. 13 komentuje takto: „Obecně se vždy 

posuzuje, zda u zkoumané strategie lze očekávat, že bude v budoucnu zisková (uznává se 

 i možnost neúspěchu strategie) a že nezávislá strana by byla ochotna obětovat ziskovost  

po obdobný časový úsek za stejných ekonomických okolností a konkurenčních podmínek.“31 

Pro mne zajímavý příklad je uveden i v knize Mezinárodní dvojí zdanění  

od Ing. Rylové. Zde prezentovaná distribuční společnost při zavádění nového výrobku na trh 

provedla kalkulaci prodejní ceny a počítá s tím, že tato transakce bude zisková až od určitého 

prodaného množství. Pokud se však prodej v kalkulovaném objemu nezdaří a společnost 

nedosáhne zisku, nutně to ještě nemusí znamenat neúspěšnost výrobku jako takového.  

Avšak ztráta z prodeje výrobku po delší časové období by nezávislou společnost přiměla 

změnit podnikatelskou strategii, například by výrobek inovovala či od prodeje výrobku 

upustila. Ing. Rylová na str. 289 ve své knize dále vysvětluje: „Prodává-li sdružený podnik 

                                                
31 SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 5, s. 11-21. ISS 1804-2996. s.13 
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 za této situace výrobek dále, je zřejmé, že jeho podnikatelská strategie je ovlivněna jinými 

faktory, než je ziskovost. V daném případě lze předpokládat, že distribuční společnost 

záměrně nadhodnotila možnosti trhu, protože nakupuje výrobek za tak vysokou cenu,  

že s přiměřeným ziskem je na daném trhu neprodejný. Vysoká nákupní cena svědčí o tom, 

 že skutečný zisk z této transakce je realizován u dodavatele.“ 32 

Při posuzování, zda sjednané ceny jsou stanoveny v souladu s tržním principem mimo 

jiné Směrnice OECD uvádí další faktory, které je potřeba brát v úvahu. Například 

identifikovat - rozpoznat, zda řízená transakce skutečně proběhla (otevřeně, v kombinaci,  

ve vzájemné kompenzaci), porovnat zisky a ztráty společnosti za více zdaňovacích období  

a tyto porovnat i v rámci dotčené skupiny, vzít v úvahu dopady vládních intervencí. 

3.1.3. Postup při provádění srovnávací analýzy 

Samotná analýza stojí na základě určení rozhodujících podmínek transakce  

(viz faktory srovnatelnosti – kapitola 3.1.2.) a na způsobu kvantifikace podmínek rozdílných, 

které ovlivňují srovnání obchodních transakcí na základě principu tržního odstupu. A právě 

tato úprava má být aplikována s ohledem na konkrétní vybranou metodou převodních cen  

a samozřejmě v kontextu se zkoumaným obchodním případem.  

Obr. 3.1.1. Jednotlivé kroky srovnávací analýzy  

 

Zdroj: KPMG - prezentace ze školení, vlastní interpretace 

                                                
32 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. s.289 
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Novela Směrnice OECD (kapitola III, část A)33 s sebou přinesla poměrně detailní 

popis postupu provádění srovnávací analýzy, tzv. typický proces, který pojmenovává 

jednotlivé kroky srovnávací analýzy – viz obrázek č. 3.1.1. Nutno dodat, že uvedený postup 

není závazný. Jakýkoliv přístup, který vede k identifikaci nejvhodnějších srovnatelných 

transakcí je akceptovatelný.  

V praxi se mohou jednotlivé kroky (zejména 5 až 7) opakovat, až je nalezeno vhodné 

řešení – vybrána nejvhodnější metoda pro stanovení převodních cen.  

 

3.2. Jednotlivé kroky srovnávací analýzy 

3.2.1. Určení rozsahu zkoumaného období 

V praxi je velmi vhodné zkoumat údaje za několik let. Pohled na podnik je pak 

celistvější a může se eliminovat zkreslení hledaného tržního rozpětí z důvodu krátkodobých  

či nahodilých účetních rozdílů, ekonomických propadů. Potřebný počet zkoumaných let není 

dán normativně, nicméně z osobní praxe soudím, že je velmi vhodné zkoumat období po sobě 

jdoucích alespoň tří až pěti let. Problémem však je vůbec vyzískat relevantní informace. 

 

3.2.2. Obecná analýza podmínek společnosti 

Tento krok má napomoci pochopení podstaty a podmínek transakce řízené i nezávislé. 

Identifikují a hodnotí se prvky, které mají vliv na ekonomické prostředí podnikajících 

společností; například odvětví, trh, konkurence, regulace. 

 

3.2.3. Pochopení podstaty transakcí mezi spojenými osobami 

Zde přichází na řadu funkční analýza, jejímž cílem je volba testované strany 

s výhledem na výběr nejvhodnější metody stanovení ceny obvyklé (získání a vyhodnocení 

informací o funkcích, majetku, rizicích všech stran zúčastněných na zkoumané transakci). 

Testovanou stranou se pak stává ta, která v řízené transakci vykonává pokud možno běžné, 

rutinní, přehledné funkce (výrobce, distributor, komisionář apod.), neboť k těmto je  

                                                
33 Přehled srovnatelnosti a ziskových metod: Revize kapitol I-III Směrnice o převodních cenách. Dostupný z: 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Prehled_srovnatelnosti_a_ziskovych_metod.pdf 
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pak možno nejspolehlivěji nalézt vhodnou metodu stanovení ceny obvyklé i srovnatelné 

transakce. Podstatné je určení funkčního profilu testované strany.  

Uvedu jednoduchý příklad publikovaný Ing. Solilovou: „Společnost A vyrábí výrobek 

X pomocí hodnotných a jedinečných nehmotných aktiv, která patří společnosti B. Výroba je 

prováděna v souladu s technickými specifikacemi stanovenými společností B. Společnost A 

v rámci této transakce vykonává pouze rutinní (základní) funkce a v souvislosti s danou 

transakcí nemá žádný hodnotný přínos. Z hlediska této transakce by nejčastěji byla testována 

společnost A.“34   

Teoreticky tedy můžeme rozlišit rutinní a strategické entity. Obecně rutinní entita  

by měla dosahovat přiměřeného stabilního zisku, a neměla by se dostávat do ztrát. V případě 

výroby se jedná o zakázkového výrobce, smluvního výrobce; v případě distributora pak  

o komisionáře, agenta, distributora s omezenými riziky. Naproti tomu strategický výrobce  

či strategický distributor - strategická entita pak podstupuje zvýšená rizika, která jsou 

„v dobrých časech“ zaslouženě kompenzována i vyššími odměnami.35  

Obr. 3.2.1. Vztah funkčního profilu a míry rizika  

 

Zdroj: Deloitte, prezentace ze školení 

                                                
34 SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 5, s. 11-21. ISS 1804-2996. s.15 
 
35 SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 5, s. 11-21. ISS 1804-2996. 
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V praxi však nejspíš nalezneme kombinovanou či smíšenou podobu profilu testované 

jednotky. O to důležitější je pak podrobná kompletní analýza funkcí a rizik všech 

zúčastněných stran.  

Vztah podstupované míry rizika a očekávaného zisku společnosti lze velmi dobře 

vyčíst z výše uvedeného obrázku č. 3.2.1. 

 

3.2.4. Posouzení interních srovnatelných transakcí  

Pokud daňový subjekt uskutečňuje srovnatelné obchody s nezávislou stranou  

i se spřízněnými osobami, nabízí se velmi vhodné řešení v podobě použití interních 

srovnatelných údajů. Finanční analýza je spolehlivější, rychlejší, méně nákladná,  

neboť se pracuje s dostupnějšími a úplnějšími informacemi. Nicméně stále musíme pamatovat 

na souměřitelnost údajů a v tomto duchu provést případné spolehlivé úpravy srovnatelnosti. 

 

3.2.5. Určení dostupných zdrojů informací o externích srovnatelných transakcích 

K provedení srovnávací analýzy potřebujeme skutečně velké množství informací. 

Jestliže tyto nezískáme přímo u poplatníka z interních zdrojů, musíme se při hledání 

srovnatelných údajů obrátit do zdrojů externích. V praxi se nejčastěji k tomuto účelu 

využívají komerční databáze Amadeus či Bloomberg, které shromažďují  

a v elektronické podobě prezentují účetní informace společností podnikajících v různých 

oblastech podnikání v rámci EU. Doplňující informace se taktéž snažíme vyzískat z internetu, 

z obchodního rejstříku, dostupných ceníků apod. Pro zvýšení spolehlivosti srovnávací analýzy 

je možné použít i srovnatelné zahraniční údaje.36  

 

3.2.6. Výběr nejvhodnější metody a finančních ukazatelů v případě TNMM 

metody 

Volba nejvhodnější metody a určení relevantního finančního ukazatele u metody 

TNMM je prováděna v závislosti na funkčním a rizikovém profilu zkoumané společnosti. 

Nikde není striktně určeno, kdy která metoda se má použít. Směrnice OECD hovoří v tom 

                                                
36 SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 5, s. 11-21. ISS 1804-2996. 
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smyslu, že výběr metody při stanovení ceny obvyklé má být posuzován vždy  

podle individuálních okolností případu. Obecně vzato všechny metody by měly dospět 

k velmi obdobným, ne-li stejným závěrům. Proto volba té které metody vychází z podstaty 

získaných informací a identifikace potenciálních srovnatelných transakcí. Nutno mít  

na paměti, že dále má vliv i na rozsah provedení nutných úprav srovnatelnosti.  

 

3.2.7. Identifikace potenciálně srovnatelných transakcí 

Identifikace potenciálně srovnatelných transakcí musí být prováděna s cílem nalezení 

nejspolehlivějších údajů. V tomto kroku se nachází snad nejkritičtější místo srovnávací 

analýzy. V odborné literatuře jsou publikovány dva způsoby, jak tento proces uskutečnit,  

a to „aditivní způsob“ a „deduktivní způsob“.  

V prvním případě se vychází ze seznamu konkurentů působících na trhu, kteří by měli 

realizovat potenciálně srovnatelné transakce se zkoumanou společností. Informace o těchto 

transakcích, a to interní i externí údaje, se pak následně posoudí a upraví vzhledem 

k srovnatelným faktorům.  

V druhém případě se shromáždí široký soubor společností ze stejného sektoru 

podnikání, s předpokladem podobných funkcí a ekonomických vlastností. Pomocí 

kvantitativních kritérií (nejčastěji velikost tržeb, aktiv, počet zaměstnanců, podíl exportu,  

ale i podíl nehmotných aktiv) i kvalitativních kritérií (např. portfolio výrobků, podnikatelské 

strategie) je výběr vhodných společností zúžen na podniky s potenciálně srovnatelnými 

transakcemi, se kterými se ve srovnávací analýze dále pracuje.   

Vždy, ať je použit aditivní či deduktivní způsob identifikace srovnatelných transakcí, 

mělo by se jednat o proces systematický, transparentní a ověřitelný.37  

 

3.2.8. Provedení úprav pro zajištění srovnatelnosti transakcí  

V rámci tohoto kroku se provádí úpravy pro zajištění srovnatelnosti transakcí. 

Vzhledem k tomu, že Směrnice OECD neuvádí požadavek na vyčerpávající zkoumání všech 

relevantních zdrojů informací, je úprava srovnatelnosti ovlivněna vlastním úsudkem 

hodnotitele, a to jak ze strany daňových poplatníků tak i později ze strany správce daně.  

                                                
37 SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 5, s. 11-21. ISS 1804-2996. 
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Za příklad úpravy srovnatelnosti je možno uvést eliminaci rozdílů vzniklých odlišnou účetní 

praxí mezi nezávislou a řízenou transakcí nebo z finančních údajů vyloučení významně 

nesrovnatelné transakce. Zvýšenou pozornost si zaslouží i extrémní výsledky, a to na straně 

ztrát i zisků. Obecně nelze říci, že jakákoli ztrátová činnost je nesrovnatelná, neboť v delším 

časovém horizontu mohou být i nezávislými subjekty očekávány budoucí zisky.  

Oba identifikované extrémy by se měly vyloučit ze seznamu srovnatelných údajů, pokud  

by neodrážely běžné podnikatelské podmínky se srovnatelnou úrovní podstupovaného rizika. 

Taktéž i jiné úpravy by se měly týkat rozdílů s podstatným dopadem na srovnání. Nicméně je 

třeba pamatovat, že určité rozdíly budou existovat vždy. 

 O úpravách srovnatelnosti je více než vhodné vést dokumentaci, kde budou 

zaznamenány důvody úprav a způsoby výpočtů tak, aby byla zajištěna transparentnost  

a přezkoumatelnost provedených úprav.38  

 

3.2.9. Interpretace a použití shromážděných dat a určení ceny obvyklé 

Posledním krokem je interpretace a použití shromážděných dat a určení ceny obvyklé. 

Zcela ojediněle může nastat situace, kdy výsledkem analýzy bude jediná cena či marže.  

Na základě této zjištěné hodnoty se určí, zda cena sjednaná mezi spojenými osobami je 

srovnatelná s cenou mezi nezávislými subjekty. Ve většině případů však bude výsledkem 

zjištěné tržní rozpětí hodnot s tím, že částky nacházející se v rámci této relace budou 

hodnoceny jako relativně stejně spolehlivé.  

I v této situaci však mohou stále přetrvávat některé vady srovnatelnosti, které nelze 

přesně identifikovat či kvantifikovat a na pomoc zvýšení spolehlivosti analýzy mohou přispět 

statistické nástroje – mezikvartilové rozpětí, medián, vážené průměry i jiné percentily – 

viz níže uvedený obrázek č. 3.2.2.  

Pomocí simulované tabulky zde uvádím názorný příklad tržního rozpětí, kdy 

vyjádřením mezikvartilového rozpětí hodnot mezi 1. kvartilem (25. percentil) a 3. kvartilem 

(75. percentil) jsou eliminovány extrémní hodnoty s cílem minimalizace chyb, jejichž 

důsledkem jsou neznámé případně nevyčíslitelné nesrovnalosti.  

 

                                                
38 SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 5, s. 11-21. ISS 1804-2996. 



- 28 - 
 

Obr. 3.2.2. Statistické nástroje - mezikvartilové rozpětí 

 

Zdroj:Deloitte,, prezentace ze školení, vlastní interpretace 

 
V tabulce jsou zpracovány údaje shromážděné pomocí interního či externího srovnání. 

Vzhledem k tomu, že provozní zisková marže testované společnosti se pohybuje v rámci 

ročního rozpětí i v rámci tříletého průměru, můžeme v daném případě řízenou transakci 

považovat za korektní, tzn. sjednanou na základě principu tržního odstupu.   

 

3.3. Metody převodních cen a jejich uplatnění v praxi 

3.3.1. Základní dělení metod dle Směrnice OECD 

 Ve Směrnici OECD je definováno 5 základních metod pro určení převodních cen. 

V současné době jsou všechny metody považovány za rovnocenné. Nejvhodnější metoda se 

vždy volí s ohledem na individuální okolnosti případu, tj. povahu řízené transakce (funkční 

a rizikový profil podniku), dostupnost spolehlivých informací  

a srovnatelnost nezávislých a řízených obchodů. Při výběru a aplikaci jednotlivých metod  

se však nesmí zapomenout ani na silné a slabé stránky, které mohou značnou měrou ovlivnit 

konečný výběr metody.   
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Obr. 3.3.1. Metody převodních cen 

 

Zdroj: Solilová, Finanční řízení & controlling v praxi,  4/2011, vlastní interpretace 

Výše uvedené dělení metod (viz obrázek č. 3.3.1.) Ing. Solilová komentuje 

následovně: „Tradiční transakční metody vycházejí z porovnání nezávislých cen a cen 

v řízených transakcích nebo hrubých rozpětí (marží), přičemž při porovnání těchto ukazatelů 

je nutné zohlednit vlivy, které mohou mít dopad na výši ceny či přirážky. Oproti tomu 

transakční ziskové metody zkoumají zisky, které plynou z transakcí mezi sdruženými podniky. 

I zde je však nutné zajistit srovnatelnost a provedení úprav k dosažení co nejpřesnějšího 

výsledku převodní ceny.“ 39 

Podívejme se na nejpodstatnější principy aplikací jednotlivých metod určení 

transferových cen vzhledem k jednotlivým transakcím blíže. 

 

3.3.2. Metoda srovnatelné nezávislé ceny CUP (Comparable Uncontrolled Price 

Method) 

Metoda CUP srovnává cenu za zboží, výrobky, majetek, službu účtovanou 

v řízené transakci s cenou účtovanou ve srovnatelné nezávislé transakci,  

kdy srovnatelnost je zaměřena na podmínky transakce (např. stejné zboží, objem transakce, 

podmínky dopravy, pojištění, marketingové důvody). V rámci srovnávací analýzy je téměř 

vždy nutné provést dostatečně upřesňující úpravy, které zabezpečí eliminaci existujících 

rozdílů. Potenciálním zdrojem informací o srovnatelných cenách můžou být externí i interní 

transakce.  

                                                
39 SOLILOVÁ,Veronika. Aplikace transakčních metod. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING V PRAXI. 2011, 
č. 4, s.15-24. ISS 1804-2996, s.23. 
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Externí srovnatelné transakce se nabízejí zkoumat v případě, kdy srovnávaný 

produkt je vyráběn i jiným nezávislým subjektem a má cenu zjistitelnou na trhu – existuje 

nezávislý trh tohoto produktu.  

Interní srovnatelné transakce jsou vhodné ke zkoumání, jestliže kontrolovaný 

podnik s daným produktem obchoduje jak s podnikem sdruženým, tak i s podnikem 

nezávislým.40  

Obr. č. 3.3.2. Příklad vhodného použití metody CUP 

 

Zdroj: Solilová, Finanční řízení & controlling v praxi, 3/2011, vlastní interpretace 

Výhody: přímost a spolehlivost metody, nejjednodušší z hlediska použití.  

Nevýhody: metoda vyžaduje velkou míru srovnatelnosti; zpravidla problematické nalézt 

srovnatelnou cenu, kdy neexistuje rozdíl s podstatným vlivem na cenu.  

Užití v praxi: úroky z úvěru; plně srovnatelný výrobek; produkty běžně dostupné na trhu jako 

např. obilí, ocel, ropa, vápno.41   

Dle mého názoru, je taktéž použití metody srovnatelné nezávislé ceny v praxi zcela  

na místě v případě nalezení výše popsané interní srovnatelné transakce s drobnými úpravami 
                                                
 
40 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. 
 
41 KROLUPPER, Tomáš. Způsob kalkulace ceny obvyklé jako základ pro doměření daně [online]. BDO TAX 
s.r.o. [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://www.bdo.cz/dane-1/ 
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ceny jako splatnost, doprava, pojištění (v žádném případě však např. mínus 40 % z ceny) 

nejen u zmiňovaných komodit, ale i u jiného zboží či služeb, neboť i přes nutné úpravy 

poruch srovnatelnosti cena vychází z identických podmínek v dané organizaci a mohou se zde 

plně uplatnit všechny výhody dané metody.   

 
 

3.3.3. Metoda ceny při opětovném prodeji RPM (Resale Price Method) 

 Při aplikaci této metody se vychází z ceny konečné - tržní, tj. z ceny, za kterou je 

produkt pořízený od spojeného podniku dále prodáván podniku nezávislému, která je pak 

snížena o „hrubou přirážku“ opětovného prodejce. Hrubá přirážka, marže distributora, 

prezentuje rozdíl mezi tržbami za zboží a náklady na prodané zboží, respektive mezi tržbami 

za výkony a výrobními náklady prodaných výrobků (nejsou zde započteny např. odbytové 

náklady, správní režie či jiné nepřímé náklady) s dosažením přiměřeného zisku. Tato metoda 

tedy srovnává hrubou marži distributora dosaženou mezi spojenými osobami s hrubou 

marží nezávislých osob. Zdrojem informací může být opět samotný „interní“ opětovný 

prodej (transakce uvnitř podniku se závislými i nezávislými osobami) nebo „externí“ 

opětovný prodej (ke srovnání se použije hrubá marže nezávislého distributora s nezávislými 

osobami v podobných transakcích).  

 

Obr. č. 3.3.3. Příklad vhodného použití metody RPM 

 

Zdroj: Prezentace z přednášky – Ing. Tomáš Krolupper, vlastní interpretace 
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Výhody: vychází se z nezávislé ceny zjištěné na trhu, která je následně doplněna o interní 

informaci (marži podniku); je připuštěna menší míra srovnatelnosti produktů, neboť nemají 

tak výrazný vliv na určení ziskového rozpětí jako u CUP. 

Nevýhody: správná aplikace vyžaduje větší zaměření na srovnatelnost vykonávaných funkcí 

a nesených rizik; v případech, kdy je zboží ještě dále zpracováváno či prodejce značně 

přispívá k hodnotě prodávaného výrobku (např. svým nehmotným majetkem), cenové rozpětí 

je velmi těžce určitelné; cenu může značně ovlivnit i faktor času.  

Užití v praxi: aplikace na výkony, kdy distributor nepřispívá podstatně k hodnotě produktu 

(dále zboží či služby nezpracovává), pouze převádí nespřízněné třetí straně; marketingové 

operace; v případech vertikálně integrovaného koncernu – produkt se postupně zhodnocuje  

a současně roste i jeho cena.42 

V souvislosti s touto metodou bych chtěla upozornit na skutečnost, že jiné výkony  

či jiné funkce porovnávaných podniků mají obrovský vliv na hrubou marži. Proto se musíme 

ptát – jsou nesené funkce a nesená rizika srovnatelná s nezávislými distributory? Pokud  

si odpovíme, že zkoumaná transakce výše uvedené srovnání nesnese, musíme opustit tuto 

metodu zaměřenou na hrubou marži a pokusíme se zřejmě zaměřit na metodu čistého rozpětí 

či rozdělení zisku.  

Nicméně výhodou spatřuji ve skutečnosti, že hrubou ziskovou přirážku na zboží lze 

zjistit z veřejně přístupných výkazů zavěšených ve sbírce listin obchodního rejstříku.  

Na druhou stranu při této aplikaci se nemůžeme spoléhat na výstupy z databáze Amadeus, 

neboť informace o hrubé marži zpravidla neobsahuje. 

 

3.3.4. Metoda nákladů a přirážky COST+ (Cost Plus Method) 

 Metoda COST +, někdy označovaná jako „CPM“, vychází z nákladů, které jsou 

vynaloženy dodavatelem či výrobcem zboží a služeb v řízené transakci. K těmto nákladům je 

pak přičtena zisková přirážka závislého dodavatele, která pro splnění tržního odstupu je 

porovnávána se ziskovou přirážkou uplatňovanou mezi nezávislými subjekty v obdobných 

transakcích. Lze tedy říct, že při aplikaci metody COST + se analyzuje hrubá marže 

dosažená mezi nezávislými subjekty s hrubou marží dosaženou mezi spřízněnými 

osobami. Pro zajištění srovnatelnosti se zaměřujeme na rozdíly ve výši a typech výdajů 
                                                
42 SOLILOVÁ,Veronika. Revize směrnice o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 3, s.15-26. ISS 1804-2996. 
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spojených s funkcemi, nesenými riziky či používanými aktivy, nikoliv na povahu zboží  

jako je tomu u aplikace metody CUP.  

Tato metoda obecně vychází z vlastních nákladů výroby, což představuje přímý 

materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady a výrobní režii. K nim se pak připočítává zisk 

vytvořený pomocí ziskové přirážky, která by měla pokrýt ostatní provozní režii a zahrnovat 

v sobě i čistou marži (čistá přirážka k celkovým nákladům).  

Proto nejvhodnější použití je v případech, kdy závislý dodavatel podstatně nepřispívá 

k hodnotě dodávaného produktu a jeho činnost je tudíž téměř bezriziková. Tehdy rizika nese 

subjekt, v jehož prospěch je činnost vykonávána, a tudíž míra zisku kontrolovaného podniku 

je pak poměrně nízká, zato relativně konstantní.43  

Dalším velmi vhodným případem pro použití je stav, kdy posuzovaná společnost 

vykonává pouze jednu činnost, ke které se váží všechny její náklady i výnosy, neboť se zde 

odbourává problém se selekcí nákladů vztažených ke konkrétní kontrolované transakci.44   

Obr. č. 3.3.4. Příklad vhodného použití metody COST+ 

 

Zdroj: Prezentace z přednášky – Ing. Tomáš Krolupper, vlastní interpretace 

 

Výhody: není kladen tak značný nárok na srovnatelnost produktů, proto pro narovnání 

rozdílů není potřeba provádět tolik úprav jako u CUP. 

                                                
43 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. 
 
44 KROLUPPER, Tomáš. Způsob kalkulace ceny obvyklé jako základ pro doměření daně [online]. BDO TAX 
s.r.o. [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://www.bdo.cz/dane-1/ 
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Nevýhody: problém s identifikací spojení nákladů a tržní ceny; ve většině případů aplikací  

se však vychází pouze z interních informací podniku, neboť externí hrubou nákladovou 

přirážku nezávislých subjektů je obtížné zjistit.45  

Užití v praxi: závislý výrobce – dodavatel podstatně nepřispívá k hodnotě dodávaného 

produktu; dlouhodobé dohody o dodávkách zboží, výrobků, služeb; manažerské smlouvy 

mezi mateřskými a dceřinými společnostmi např. za poradenství, propůjčení značky,  

IT podporu. 

V praxi se metoda nákladů a přirážky často modifikuje v čistou přirážku 

k celkovým nákladům,  která je získávána metodou čistého rozpětí za použití například 

databáze Amadeus.  

Za období krize, se objevila i další otázka, a to akceptace záporné obchodní přirážky, 

tzv. „COST - “. Lze tento záporný výsledek připustit např. u výrobce s omezenými riziky? 

Mám za to, že pokud budeme stále vycházet z modelu „větší riziko = větší zisk, ale i větší 

možná ztráta“ a naopak, v období krize a při splnění výše uvedené podmínky měli bychom  

po určitou dobu připustit i přirážku zápornou.  

 

3.3.5. Transakční metoda čistého rozpětí TNMM (Transactional Net Margin 

Method) 

 Tato zisková transakční metoda zkoumá čisté ziskové rozpětí ve vztahu  

ke zvolenému základu, například k nákladům, tržbám, aktivům. Pracuje tedy s finančními 

ukazateli souvisejícími se zkoumanou transakcí (např. ukazatel rentability) a porovnává je 

s ukazateli vycházejícími z nezávislé transakce za srovnatelných podmínek. Metoda TNMM 

funguje na obdobném principu jako metody COST+, RPM či PROFIT SPLIT, avšak pracuje 

s čistým ziskem. Pro výpočet ukazatele se vylučují náklady a výnosy, které s řízenou 

transakcí nesouvisí a dále pak se vylučují i neprovozní položky jako úrokové příjmy, daň 

z příjmů apod. Výběr vhodného ukazatele čistého zisku se váže na skutečnost, zda je 

testovaný podnik výrobcem, distributorem či poskytovatelem služeb. 

Směrnice o převodních cenách popisuje zejména ukazatele, kdy čistý zisk je 

poměřován tržbami, náklady nebo aktivy/kapitálem. Pro specifické případy 

zprostředkovatelské činnosti, poskytovatele služeb a smluvní výrobce s nízkou kapitálovou 
                                                
45 SOLILOVÁ,Veronika. Revize směrnice o převodních cenách. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING 
V PRAXI. 2011, č. 3, s.15-26. ISS 1804-2996. 
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náročností Směrnice OECD zmiňuje i možnost použití tzv. Berryho koeficientu (tržby  

za prodané výrobky a zboží – náklady na prodané výrobky a zboží / provozní náklady)  

nebo ukazatele „total cost+“ (provozní zisk / celkové náklady. Obsahem celkových nákladů 

jsou náklady na prodané zboží a výrobky, administrativní náklady, odpisy a ostatní provozní 

náklady).46  

Výhody: odolnější vůči funkčním rozdílům než u hrubých ziskových rozpětí; ukazatel čistého 

zisku se určuje pouze u testované strany; snadnější přístupy k databázím srovnatelných dat 

(např. Amadeus); použití rozpětí mírní nepřesnosti. 

Nevýhody: identifikace příjmů a nákladů týkajících se pouze řízených transakcí; identifikace 

faktorů ovlivňujících externí srovnatelné transakce; informace o nespřízněných transakcích  

se vyžadují v reálném čase transakce. 

Užití v praxi: poměřování tržbami se provádí u plnohodnotných distributorů, velkoobchodů 

a maloobchodů (podíl čistého zisku k tržbám); pro obchodní agenty, komisionáře, smluvní 

výrobce bez velké kapitálové náročnosti a poskytovatele služeb je vhodné použít modifikace, 

a to ukazatele „total cost+“(provozní zisk / celkové provozní náklady) nebo „Berryho 

koeficientu“ (tržby za prodané výrobky a zboží – náklady na prodané výrobky a zboží / 

provozní náklady); poměřování náklady (podíl čistého zisku k úplným případně provozním 

nákladům) je aplikováno u výrobní činnosti, případně u distribuční činnosti; poměřování 

aktivy uplatníme u činnosti náročné na aktiva a u kapitálově náročné činnosti. 

 

3.3.6. Metoda rozdělení zisku PSM (Profit Split Metod) 

 Poslední zisková metoda je ze všech výše uvedených metod nejpřesnější,  

avšak zároveň nejnáročnější na zpracování. Jak již název napovídá, tato metoda zkoumá 

zisky plynoucí z řízených transakcí a podle předem stanoveného alokačního klíče je dále 

mezi zúčastněné podniky rozděluje. Jaká část zisku připadne jednotlivým zúčastněným 

stranám je postaveno na ekonomicky platném základě, kdy alokační klíče jsou nejčastěji 

založeny na použitých aktivech, kapitálu či nákladech.  

Pro aplikaci PSM existují dva základní přístupy, a to analýza podle zásluh a zbytková 

analýza. V prvém případě se rozděluje celkový vyprodukovaný zisk podle toho, jak by si ho 

pravděpodobně rozdělily nezávislé subjekty. Pokud tuto informaci nemáme, kombinovaný 
                                                
46 SOLILOVÁ,Veronika. Aplikace transakčních metod. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING V PRAXI. 2011, 
č. 4, s.15-24. ISS 1804-2996. 
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zisk se dělí na základě relativní hodnoty příspěvku všech stran (v %). Obvykle se však tato 

metoda rozdělení zisku provádí pomocí zbytkové analýzy, a to ve dvou krocích. Nejprve  

se každému účastníkovi přiřadí základní výnos přiměřený pro vykonávané funkce v dané 

transakci (obvyklá míra výnosu pomocí použití metody čistého rozpětí). Teprve následně 

dochází k rozdělení veškerého zbytkového zisku/ztráty podle vybraného alokačního klíče.47   

Výhody: vyčísluje hodnoty obou stran v řízené transakci (dvojstranná metoda),  

proto zajišťuje komplexní pohled s vyloučením extrémních či nepravděpodobných výsledků; 

značná flexibilita – bere v úvahu i jedinečné a zvláštní okolnosti. 

Nevýhody: zajištění vykazování údajů podle jednotného formátu; silná vazba na interní údaje 

a s tím často spojená nedostupnost relevantních údajů od zahraničních sdružených podniků.   

Užití v praxi: složité, úzce provázané transakce, které nemohou být posuzovány odděleně; 

jestliže do transakcí vstupuje vysoce hodnotný či jedinečný nehmotný majetek.48 

 

Obr. č. 3.3.5. Příklad vhodného použití metody PROFIT SPLIT 

 

Zdroj: Solilová, Finanční řízení & controlling v praxi, 4/2011, vlastní interpretace 

 

                                                
47 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 422 s. ISBN 978-80-
7263-511-5. 
 
48 SOLILOVÁ,Veronika. Aplikace transakčních metod. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING V PRAXI. 2011, 
č. 4, s.15-24. ISS 1804-2996.  
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3.4. Shrnutí - možné aplikace metod 

Jak již bylo uvedeno dříve, volba nejvhodnější metody je závislá na okolnostech 

případu, kdy se posuzuje funkční a rizikový profil podniku, dostupnost relevantních informací 

pro použití té které dané metody a úroveň srovnatelnosti s nezávislými obchodními 

transakcemi, na základě kterých se provádí případné úpravy srovnatelnosti s tím, že se nesmí 

zapomínat ani na silné a slabé stránky jednotlivých metod. 

Podle mého názoru si právě pro všechny výše uvedené důvody daňový poplatník 

zpravidla vybírá mezi metodou TNMM (transakční metoda čistého rozpětí), COST+ (metoda 

nákladů a přirážky) a RPM (metoda ceny při opětovném prodeji).  

Obr. č. 3.4.1. Využití metod pro stanovení převodních cen 

 

Zdroj: Prezentace ze školení – Deloitte, vlastní zpracování 

 

V tomto duchu hovoří i Ing. Solilová: „V případě výrobců (zakázkového a smluvního) 

se jeví jako nejvhodnější metoda COST+, z důvodu menšího množství nesených rizik  

a vykonávaných funkcí. V případě distributorů (komisionáře a distributora s omezenými 

riziky) se jeví jako nejvhodnější metoda RPM, neboť nepřidávají vysokou přidanou hodnotu 

výrobku. Pokud nelze tyto metody použít, je vhodné zvolit metodu TNMM. V případě složitých 

úzce provázaných transakcí či při převodu vysoce hodnotného jedinečného nehmotného 

majetku je vhodné aplikovat metodu PROFIT SPLIT.“49   

                                                
49 SOLILOVÁ,Veronika. Aplikace transakčních metod. FINANČNÍ ŘÍZENÍ & CONTROLLING V PRAXI. 2011, 
č. 4, s.15-24. ISS 1804-2996, s.23  
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4. PRAKTICKÁ APLIKACE A VYHODNOCENÍ  

(případová studie) 

 
Praktickou část své diplomové práce jsem zaměřila na ověření transferových cen, 

které jsou používány ve společnosti se stoprocentní zahraniční účastí při obchodních 

transakcích mezi spřízněnými osobami.  

 

4.1. Popis stávající situace ve společnosti  

4.1.1.  Fakta a vzájemné vztahy 

Česká společnost „REX CZ“ s.r.o. je součástí holdingu „REX“, kam kromě tuzemské 

společnosti patří mateřská společnost „REX Holding B.V.“ (100 % vlastník české 

společnosti) se sídlem v Zeist, Holandsko a sesterká společnost „REX NL“ se sídlem 

v Almelo, Holandsko.  

Rozhodnutím nizozemského vlastníka byla v ČR vybudována výrobní společnost 

s úseky slévárny, voskovny, keramiky, tavírny, brusírny, tryskání výrobků, údržby, skladu 

materiálu a oddělení technicko-hospodářské. Jsou zde umístěny i navazující úseky, jako sklad 

pro expedici, kontrola a expedice. Dále se zde nachází obchodní oddělení, plánování výroby, 

oddělení jakosti a technologové. Sídlí zde i vedení dceřiné společnosti.  

Z dostupných informací vyplynulo, že česká společnost ve skupině „REX“ na základě 

objednávek od sesterské společnosti zajišťuje v malosériové výrobě část výroby určitého 

sortimentu výrobků – dílů pro automobilový průmysl, a to výrobu ocelových odlitků sléváním 

za použití metody ztraceného vosku. Veškerou svou produkci česká společnost dále 

prodává své sesterské společnosti REX NL, která tyto výrobky dále distribuuje finálním 

zákazníkům v zemích EU.  

Ve všech sledovaných letech je objem vyráběných odlitků celkově stabilní,  

kdy počet provedených taveb se pohybuje řádově okolo 12 až13 tisíc taveb ročně. 

Ve vybrané společnosti v současné době schází ucelená dokumentace k převodním 

cenám pro účely tvorby převodních cen mezi sdruženými podniky. Nicméně dle vyjádření 

kompetentních osob je v rámci skupiny REX Holding využívána „metoda kalkulovaných cen“ 

(blíže kapitola 4.1.3. této diplomové práce), kdy výsledná převodní cena mezi společnostmi 
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REX CZ a REX NL je stanovena na 70 % ze smluvní ceny s konečným odběratelem. 

Zbylých 30 % z prodejní ceny tvoří marže pro distribuční společnost REX NL. 

 

4.1.2. Provozní výsledky hospodaření 

Pro lepší orientaci a přehled jsem z výkazů zisků a ztráty výrobní společnosti 

v jednotlivých letech vyčlenila údaje, které se přímo týkají řízené transakce a jsou tedy  

pro zkoumání nadstavení cen obvyklých relevantní.  

 

Tabulka č. 4.1.1. Vývoj provozních výsledků hospodaření (v tis. Kč) 

údaje z VZZ r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

Výkony    110 856       133 969       127 101       137 157         97 641       138 246    
výkonová spotřeba      63 065         80 451         93 456         94 228         59 811         87 127    
osobní náklady      33 428         35 483         40 292         41 752         34 383         46 174    
Odpisy        7 750           7 255           7 759           8 876           9 927           9 456    
ostatní provozní výnosy           144              362              998           1 509              262              378    
ostat. provozní náklady        1 083              454           2 894              105           1 542           1 630    
celkové provozní 
výnosy    111 000       134 331       128 099       138 666         97 903       138 624    
celkové provozní 
náklady    105 326       123 643       144 401       144 961       105 663       144 387    
provozní výsledek 
hospodaření 

5 674 10 688 - 16 302 - 6 295 - 7 760 - 5 763 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Z výše uvedené tabulky č. 4.1.1. a níže připojeného grafu č. 4.1.1. je pak patrno, že do 

roku 2006 včetně se provozní výsledek hospodaření pohybuje v kladných číslech. Až teprve 

rok 2007 se dostává do hlubokého propadu, kdy se tento ukazatel meziročně snížil téměř o 27 

mil. Kč. Na vzniklé situaci mají svůj značný podíl vzrostlé provozní náklady (cca o 20,8 mil. 

Kč). S ohledem na skutečnost, že objem výroby nebyl ve společnosti nijak zásadně navýšen,  

tento nárůst nákladů jednoznačně zapříčinilo zdražení vstupů (materiál, energie, služby, 

mzdy, opravy strojů) s tím, že zároveň došlo k poklesu přináležejících výnosů  

(cca o 6,2 mil. Kč). Ve zbývajících letech 2008 – 2010 pak společnost stále vykazuje 

mínusový provozní výsledek hospodaření v rozmezí cca mínus 5,8 až mínus 7,8 mil. Kč. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.3. Nadstavené kalkulace a současné principy tvorby ceny 

Dle vyjádření kompetentních osob i poskytnutých materiálů je v rámci řízených 

transakcí využívána „metoda kalkulovaných cen“, která obsahuje veškeré přímé náklady  

na produkt vycházející z technologického postupu, kdy konečný návrh kalkulace převodních 

cen je navýšen o přirážku (10 %) pokrývající režijní náklady a tvorbu zisku.  

Kalkulovaná cena:   

{[součet cen operací technolog. postupu + (množství materiálu · cena materiálu)] · 1,1} 

Cena operace: [(normominuta práce · čas pracovníka) + (normominuta stroje · strojový čas)] 

Normominuta stroje je tvořena veškerými očekávanými náklady spojenými s provozem stroje, 

tzn. spotřebou energií, odpisy, plánovanými opravami a náklady na údržbu. 

Výsledná kalkulace (podklad pro převodní cenu) je zaslána sdruženému podniku  

pro účely vyjednávání se zákazníkem o konečné ceně prodejní.  

Prodejní cena pro konečného odběratele by se měla skládat z takto kalkulované ceny 

navýšené o přirážku, která pokrývá náklady sesterské společnosti spojené s marketingem, 
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reklamou, reklamacemi, rizikem vzniku škody vinou vadného výrobku, veškerým jednáním 

s koncovými zákazníky a tvoří zisk.  

Výsledná převodní cena pro firmu REX CZ je pak stanovena na 70 % ze smluvní 

ceny s konečným odběratelem. Zbylých 30 % z prodejní ceny tvoří marže pro společnost 

REX NL. 

Z výše popsaného současného nadstavení převodních cen lze jednoznačně vyčíst,  

že v zjištěných transakcích mezi společnostmi REX CZ a REX NL. se převodní ceny  

na straně výrobce skutečně kalkulují. Nicméně při stanovení výsledné převodní ceny  

je použita transakční metoda ceny při opětovném prodeji, při níž se vychází z ceny,  

za kterou je produkt nakoupený od sdruženého podniku prodáván nezávislému spotřebiteli 

s použitím 30 % marže z konečné ceny pro distributorskou společnost.  

Takto stanovené částky můžou za určitých podmínek odpovídat cenám, které by byly 

sjednány v podmínkách tržního odstupu. Nicméně v době hospodářských výkyvů, kdy ceny 

nakupovaných vstupů značně vzrostly a zároveň společnosti v zájmu zachování trhů byly 

nuceny snižovat ceny svých produktů, je evidentní, že používaná metoda RPM bez dalšího 

omezení či úprav nezohledňuje výše zmiňované faktory. 

Pro další srovnání rozdělení celkového hrubého zisku mezi zúčastněné společnosti 

REX CZ a REX NL ze společných obchodních transakcí byla nadstavena základna ve výši 

vlastních nákladů výroby (tj. 100 %). Následně pak z uskutečněných tržeb pro spřízněnou 

osobu a pro konečného odběratele byla odvozena participace na ziskové přirážce  

u jednotlivých zúčastněných společností – viz tabulka č. 4.1.2.  

Z níže provedených přepočtů lze vyčíst, že celková hrubá zisková přirážka se v letech 

2005 a 2006 pohybovala mezi 52,1 – 55,8 %, z toho pro společnost REX NL připadlo okolo 

45,6 – 46,7 %. Naproti tomu zisková přirážka společnosti REX CZ byla pouze v rozmezí  

cca 6,4 – 9,0 % s tím, že česká společnost i přes takto nízkou ziskovou přirážku vykazovala 

v daných letech celkový výsledek hospodaření před zdaněním v kladných číslech. Jednalo se 

o roky s příznivým hospodářským klimatem pro celý průmysl a obchod, bez větších výkyvů  

a turbulencí. 
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Tabulka č. 4.1.2. Vývoj transferových cen a ziskových přirážek v čase (v tis. Kč, v %) 

  r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

výkonová spotřeba                         
(mater. + energie + služby)     63 065        80 451        93 456        94 228        59 811        87 127    
osobní náklady     33 428        35 483        40 292        41 752        34 383        46 174    
Odpisy       7 750          7 255          7 759          8 876          9 927          9 456    
vlastní nákl. výroby v CZ    104 243       123 189       141 507       144 856      104 121       142 757    
celk. provozní výnosy v CZ    111 000       134 331       128 099       138 666        97 903       138 624    
cena pro koneč. odběratele    158 571       191 901       182 999       198 094       139 861       198 034    
hrubý celkový zisk                         
(CZ + NL) v Kč     54 328        68 712        41 492        53 238        35 740        55 277    
hrubý zisk v CZ v Kč        6 757        11 142      - 13 408        - 6 190        - 6 218        - 4 133    
hrubý zisk v NL v Kč     47 571        57 570        54 900        59 428        41 958        59 410    
hrubá zisk. přirážka celk.                               
(CZ + NL) v %       52.12          55.78          29.32          36.75          34.33          38.72    

hrubá zisk. přirážka v CZ 
v %          6.48            9.04          - 9.48          - 4.27          - 5.97         - 2.90    

hrubá zisk. přirážka v NL 
v %        45.64          46.73          38.80          41.03          40.30          41.62    

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále zjištěné hodnoty vypovídají o náhlém zvratu v podmínkách na trhu. Spřízněné 

osoby v daných letech vygenerovaly společně celkovou hrubou ziskovou přirážku 

v hodnotách 29,3 až 38,7 %. Nicméně zahraniční společnost REX NL i přes citelný pokles 

celkového zisku si stále ponechávala 30 % z konečné ceny, a tím čerpala pro sebe dokonce 

větší zisk, než jaký byl společnostmi vyprodukován společně. Její hrubá zisková přirážka tak 

činila 38,8 až 41,6 %. V těchto letech výrobní společnosti REX CZ již z fakturace v hodnotě 

transferových cen nepokryla ani vlastní náklady výroby a dostávala se do záporných hodnot 

hrubé ziskové přirážky cca mínus 2,9 až mínus 9,5 %.  

Ještě transparentnější jsou tyto nerovnosti patrné při propočtu, kdy se za 100 % označí 

hodnoty společného hrubého zisku a následně se propočte podíl jednotlivých spřízněných 

společností – viz tabulka 4.1.3. 

 

Tabulka č. 4.1.3. Procentuální poměr participace na společném zisku (v tis. Kč, v %) 
  r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

100 % = hrubý zisk CZ+NL     54 328        68 712        41 492        53 238        35 740        55 277    
x % = hrubý zisk CZ       12.44          16.22        - 32.31        - 11.63        - 17.40          - 7.48    

x % = hrubý zisk NL       87.56          83.78        132.31        111.63        117.40        107.48    

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výše uvedeného lze jednoznačně vyčíst značný nepoměr v dopadu daňovými 

subjekty často zmiňované světové finanční krize na výrobní a distribuční společnost 

a s tím spojených transferů zisků či dočasných ztrát. Mám za to, že zúčastněné strany 

obchodních transakcí by měly i v časech nepříznivých dělit své zisky či ztráty shodným 

poměrem,  

jakým se dělily v časech hojnosti. Další velmi důležitou otázkou pak zůstává určení 

správného rozdělovacího poměru, tj. na základě vykonávaných funkcí a nesených rizik.  

4.2. Rozsah zkoumaného období, sběr a analýza informací 

4.2.1. Určení období  

Z důvodu celistvějšího kompaktnějšího pohledu na podnik a jím uskutečňované 

transferové ceny byl v kapitole 4.1. této diplomové práce vykreslen vývoj ekonomické situace 

společnosti na údajích za období roku 2005 až 2010. Nicméně další zkoumání  

a srovnávací propočty budou již prováděny za zúžené tříleté období, tj. za zdaňovací období 

roku 2008, 2009 a 2010.  

4.2.2. Další získané informace 

Pro ověření správnosti rozdělení zisku mezi sdruženými podniky plynoucí 

z transakcí, které se mezi těmito sdruženými podniky uskutečnily, jsem vycházela zejména 

z účetních závěrek společnosti, výročních zpráv, dostupných informací na internetu  

a daňovým subjektem poskytnutých listin a vysvětlení.  

Obecné podmínky společnosti (trh, konkurence) i podstata transakcí mezi spojenými 

osobami jsou již poměrně obsáhle popsány v kapitole 4.1.1. – současná fakta, vztahy, 

principy. Další vstupní informace blíže zacílené na vykonávané funkce a přijatá rizika jsem 

získala při jednáních s managementem společnosti, kdy jsem zjistila následující skutečnosti.  

  Zkoumaná společnost REX CZ je výrobní společnost (slévárna), která realizuje 

veškerou výrobu pomocí vlastního dlouhodobého majetku a vlastními zaměstnanci. Nese 

tudíž zejména riziko výrobní a riziko investovaného kapitálu (včetně řízení nákupů materiálů, 

řízení výroby, dodržení technologií, kontroly kvality), riziko skladování zásob ve výrobě 

(včetně balení pro konečného odběratele) a riziko při vykrývání pohybu nákupních cen 

materiálu.   

 Kompletní výroba ve společnosti je však uskutečňována na základě objednávek 

zasílaných sesterskou společností, která de facto zabezpečuje veškeré funkce spojené 
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s konečným zákazníkem. Tato sesterská společnost na sebe převzala zejména riziko spojené 

s know–how (modifikace výrobků, vypracování technologických postupů), riziko tržní  

ve smyslu zajištění odbytu, riziko zůstatku zásob neprodaných výrobků na skladě  

a v současné době i velmi obávané riziko pohledávek. 

 Financování společnosti je zabezpečeno pomocí vkladů a půjček od mateřské 

společnosti, přičemž nákladové úroky jsou pravidelně vyčísleny a jdou k tíži REX CZ.

 Společnou strategií a prioritou holdingu pak bylo v krizovém období udržet své trhy 

i za cenu dočasných ztrát. 

 

4.2.3. Funkční profil společnosti 

Cílem prováděné analýzy funkcí a rizik s určením funkčního profilu společnosti je 

volba testované strany, a to s výhledem na výběr nejvhodnější metody stanovení ceny obvyklé 

– blíže viz bod 3.2.3. Pochopení podstaty transakcí mezi spojenými osobami této diplomové 

práce. 

Ze zjištěných vazeb a nadstavených funkcí a rizik mezi spojenými podniky lze 

dovodit, že česká výrobní společnost plní v příslušné skupině podniků ve zkoumané obchodní 

transakci roli výrobce, avšak oproti „plnohodnotným výrobcům“ má společnost REX CZ 

zajištěn odbyt veškeré své produkce, je zbavena zejména rizika pohledávek a rizika zůstatků 

neprodaných výrobků na skladě. Sesterskou společnost je naproti tomu možno označit  

za „nositele businessu“, neboť na sebe mimo jiné převzala vyjednávání zakázek i možnost 

ovlivnit konečnou cenu pro odběratele.  

Vhodnou testovanou stranou se tedy jeví naše - česká společnost, neboť v řízené 

transakci vykonává poměrně rutinní, přehledné funkce výrobce, ke kterým by mělo jít 

spolehlivěji nalézt vhodnou metodu pro určení transferových cen.  

4.2.4. Ohodnocení - kvantifikace funkcí a rizik 

Aby bylo možno se zjištěnými informacemi dále pracovat a identifikované 

ekonomické činnosti, odpovědnosti a spojená rizika přenést do reálných výstupů při tvorbě 

transferových cen, bylo nutno provést ohodnocení - kvantifikaci funkcí a rizik. Pomocí 

bodové stupnice 1 a 2 byla společně s managementem společnosti ohodnocena důležitost  

či význam jednotlivých základních identifikovaných funkcí a rizik s tím, že hodnota 1 

odpovídá významu běžnému, hodnota 2 značí již významnost či důležitost vysokou. Tímto 
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způsobem byla srovnávací analýza kvantifikována a jejím výstupem je tabulka  

s názvem Funkční analýza a tabulka Analýza rizik, které tvoří přílohu č. 2 této diplomové 

práce. 

Takto kvantifikovaná analýza vypovídá o tom, českou výrobní společnost můžeme 

zařadit mezi „výrobce s omezenými riziky“, kdy její podíl na zisku či ztrátě se bude 

pohybovat řádově v poměru 7:16 (vychází z analýzy funkcí) až 5:11 (vychází z analýzy rizik) 

ve vztahu k sesterské společnosti – distributorovi a „nositeli businessu“. Vyjádřeno 

v procentech pak podíl společnosti REX CZ na celkovém společném (kombinovaném) 

zisku či ztrátě by měl činit cca 30,43 % až 31,25 %.   

Pro další využití stále platí, že čím více funkcí, majetku a rizik vkládá smluvní 

strana do transakce, tím větší odměnu očekává. Naproti tomu smluvní strana, která nese 

nízkou míru rizika nutně, musí očekávat i nižší míru ziskovosti. Na oplátku tato zmiňovaná 

nízká ziskovost by měla být o to stabilnější. 

 

4.3. Volba nejvhodnější metody s identifikací srovnatelných transakcí 

Volba nejvhodnější metody je závislá na komplexním posouzení okolností případu. 

Proto při řešení případu musíme brát v úvahu funkční a rizikový profil podniku, úroveň 

a množství získaných relevantních informací a možnost srovnání s nezávislými obchodními 

transakcemi s přihlédnutím k silným a slabým stránkám jednotlivých metod. 

 

4.3.1.  Zjištění vhodné metody 

Metoda srovnatelné nezávislé ceny CUP 

První z metod, kterou nám Směrnice OECD nabízí k využití, je metoda srovnatelné 

nezávislé ceny. Tato metoda v podstatě vychází z prodávaného produktu a zjišťuje relaci cen, 

za kterou je obchodován na trhu mezi nezávislými subjekty – blíže viz kapitola 3.3.2. této 

diplomové práce. Vzhledem k tomu, že zkoumaná společnost vyrábí v malých sériích, 

s častými úpravami a modifikacemi, nepodařilo se mi srovnatelné výrobky nalézt  

na obchodovaném trhu, a tudíž nebylo možno ověřit srovnatelnou nezávislou cenu pomocí 

externí srovnatelné transakce. Stejným způsobem jsem musela vyloučit i možnost srovnání 

transferových cen pomocí vnitroskupinové srovnatelné transakce, tj. srovnání cen při prodeji 
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téhož výrobku spřízněným i nezávislým osobám, neboť zkoumaná společnost vyrábí a dále 

obchoduje celou svou produkci pouze ve spřízněných transakcích. Metoda srovnatelné 

nezávislé ceny je tudíž pro daný konkrétní případ nepoužitelná. 

  

Metoda ceny při opětovném prodeji RPM 

 Tato metoda vychází z ceny, za kterou je produkt prodáván nezávislému odběrateli,  

tj. z ceny tržní s tím, že srovnává dosahovanou hrubou marži distributorů. Používá se 

v případech, kdy prodejce je co možná nejvíc rutinní entitou a do jeho dosahované výše hrubé 

marže tudíž nevstupuje příliš mnoho faktorů z funkcí a rizik mezi spřízněnými osobami - blíže 

viz kapitola 3.3.3. této diplomové práce. V daném případě je však sesterská distributorská 

společnost „nositelem businessu“ – např. vyjednává o zakázkách, ovlivňuje konečnou 

prodejní cenu, plní funkce spojené s vývojem výrobků, vypracování technologických postupů, 

převzala riziko tržní, riziko pohledávek. Z výše uvedených důvodů je metoda ceny  

při opětovném prodeji pro zkoumaný případ nevhodná. 

 

Metoda nákladů a přirážky COST+  

Metoda COST + vychází z vlastních nákladů výroby, které jsou vynaloženy 

dodavatelem či výrobcem v řízené transakci, a dále srovnává výši hrubé ziskové přirážky 

dosahované mezi závislými a nezávislými subjekty. Používá se v případech, kdy výrobce 

zabezpečuje co možná nejvíc rutinní funkce, a tudíž do jeho dosahované výše hrubé ziskové 

přirážky a potažmo do transferové ceny nezasahuje příliš mnoho ovlivňujících faktorů - blíže 

viz kapitola 3.3.4. této diplomové práce. Vybraná společnost do této kategorie velmi dobře 

zapadá. Tento fakt podporuje i druhá skutečnost, a to, že společnost REX CZ vykonává  

ve svých podnikatelských aktivitách pouze jednu činnost, ke které se váží všechny její 

náklady i výnosy a odbourávají se tím problémy či pochybnosti při selekci nákladů 

vztažených pouze k řízené transakci. Metoda nákladů a přirážky se v daném případě jeví 

jako velmi vhodná. 

 

Transakční metoda čistého rozpětí TNMM  

 Při aplikaci této metody volíme a zjišťujeme vhodné finanční ukazatele ve zkoumané 

společnosti a porovnáváme je s ukazateli u nezávislých transakcí za srovnatelných podmínek, 

kdy pracujeme s čistým ziskovým rozpětím ke zvolenému základu, která je odolnější vůči 
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funkčním rozdílům než je tomu u hrubých ziskových rozpětí - blíže viz kapitola 3.3.5. této 

diplomové práce. Vzhledem k tomu, že výběr vhodného ukazatele čistého zisku závislí  

na tom, zda testovaný podnik je výrobcem či distributorem, v konkrétním případě  

u společnosti REX CZ, tj. testovaného výrobce, by připadal v úvahu ukazatel čistá zisková 

přirážka (provozní zisk / celkové provozní náklady) a rentabilita nákladů (tržby/provozní 

náklady). Další vhodnou metodou pro nalezení transferových cen na základě principu 

tržního odstupu pro tento konkrétní případ je tedy i transakční metoda čistého rozpětí.   

 
 

Metoda rozdělení zisku PSM  

 U poslední doporučené metody se pracuje s celkovými zjištěnými zisky plynoucími 

z řízených – kombinovaných transakcí, které se pak dále rozdělují mezi zúčastněné podniky 

podle alokačního klíče, tj. detailně propracované ekonomické analýzy funkcí a rizik. Metoda 

je ze všech nejpřesnější, avšak velmi náročná na vstupní informace a na jejich objektivní 

posouzení a zpracování - blíže viz kapitola 3.3.6. této diplomové práce. A právě z důvodu 

nedostupnosti relevantních ekonomických dat, podmínek a údajů od zahraničního sdruženého 

podniku, kdy se při aplikaci metody PSM vyčíslují hodnoty i z druhé strany transakce,  

je tato metoda rozdělení zisku za daných podmínek nepoužitelná. 

  

Na základě výše uvedeného hodnocení všech aspektů zkoumaného obchodního 

případu jsem došla k závěru, že zcela nejvhodnější pro zjištění výše převodní ceny bude 

aplikace metody COST+ (metoda nákladů a přirážky). U zkoumané společnosti REX CZ 

není pochyb o skutečné výši vynaložených nákladů v dané transakci, společnost jsem 

vyhodnotila jako rutinního výrobce s nízkými riziky, tzn. bez velkého množství situaci 

komplikujících faktorů a taktéž poskytnuté relevantní informace se téměř výhradně vážou 

k tomuto českému podniku.  

 V případě, že pro použití metody COST+ nebudou nalezeny srovnatelné 

transakce, bude nutno přistoupit k hledání výše transferové ceny pomocí metody 

TNMM (transakční metoda čistého rozpětí). 
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4.3.2. Srovnatelné transakce pro aplikaci metody COST+ 

 Jak již bylo uvedeno dříve, tato metoda se obecně zaměřuje na hrubou ziskovou 

přirážku. Vychází se z vlastních nákladů výroby, což představuje přímý materiál, přímé mzdy, 

ostatní přímé náklady a výrobní režii. K nim se pak připočítává hrubá zisková přirážka,  

která by měla pokrýt ostatní provozní režii a zahrnovat v sobě i čistou ziskovou přirážku – viz 

tabulka č. 4.3.1.  

Tabulka č. 4.3.1. Složení prodejní transferové ceny 

prodejní (transferová) cena 

vlastní náklady výroby hrubá zisková přirážka 

přímý 
materiál přímé mzdy 

ostatní přímé 
náklady výrobní režie 

ostatní 
provozní 

režie 

čistá 
zisková 
přirážka 

Zdroj: prezentace ze školení, vlastní interpretace 

Srovnání pomocí hrubé ziskové přirážky  

 Hrubá zisková přirážka je velmi citlivá na rozdíly ve výši a typech výdajů spojených 

s funkcemi, nesenými riziky či používanými aktivy, nikoliv již na povahu zboží. V našem 

zkoumaném případě nelze vycházet z interních informací podniku, neboť český výrobce 

neprodává své produkty i nezávislým osobám. Proto pro povinnou srovnatelnost bylo nutno 

nejprve vyhledat externí srovnatelné transakce a teprve na nich určit rozpětí používané externí 

hrubé ziskové přirážky. Pro výběr dat srovnatelných společností jsem využila internetové 

stránky www.firmy.cz (shodný obor podnikání), www.justice.cz (účetní závěrky, výroční 

zprávy) a internetové stránky jednotlivých společností, kde jsem v zúženém výběru 

společností chtěla vyhledat srovnatelné podnikatelské subjekty.  Pro aplikaci této metody, 

která vychází z hrubé ziskové přirážky, jsem však nenalezla dostatečný počet 

srovnatelných subjektů (pouze jeden srovnatelný subjekt z dvanácti zkoumaných). Bohužel 

se potvrdila již výše zmiňovaná značná obtížnost při hledání srovnatelné externí hrubé 

ziskové přirážky. 

 

Srovnání pomocí čisté ziskové přirážky 

V praxi se metoda nákladů a přirážky však často modifikuje v čistou ziskovou 

přirážku s aplikací k celkovým provozním nákladům. Tato je získávána metodou čistého 

rozpětí za použití dostupné databáze, např. Amadeus. Pro další postup jsem proto využila 

podporu právě této databáze.  
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Prvním krokem pro selekci srovnatelných společností z celé databáze bylo zadat 

vhodná kritéria – viz tabulka č. 4.3.2.  

Tabulka č. 4.3.2. Kritéria pro selekci ověřovaných společností 

Data update 2093 

Username xxxxx 

Export date 07/03/2012 

1. Legal Status: Active companies 16,864,265 

2. Year of incorporation: up to and including 2002 9,834,435 

3. Region/Country/region in country: Czech Republic, Hungary, 
Poland, Slovakia 

2,052,430 

4. NACE Rev. 2 (Primary codes only): 2451  Casting of iron, 2452  

Casting of steel 

3,131 

5. BvD Independence indicator: A+, A, A , U 8,819,260 

6. No of subs.: None 18,286,824 

7. Trade description (given in English), National activity labels, 
Overview (All sections): "cast" 

6,284 

8. Trade description (given in English), National activity labels, 
Overview (All sections): ("distrib" OR "sale" OR "sell") 

4,179,823 

9. Type of accounts: LF (Limited financial) 4,948,735 

10. Op. Revenue (Turnover) (th CZK): 2010, 2009, 2008, min=10,000, 
max=1,000,000, for at least one of the selected periods 

3,143,565 

11. Selected companies: 29 

TOTAL 29 

Zdroj: databáze Amadeus, vlastní interpretace 

  

Pro vyhledání byly mimo jiné zadány tyto podmínky: dosud aktivní společnost, 

podniká alespoň od roku 2002, region střední Evropa, kód oboru podnikání NACE, závislost 

společnosti, statut výrobce, minimální a maximální obrat v letech 2008 až 2010. Tímto 

způsobem bylo identifikováno 29 společností, ke kterým jsem opět vyhledávala doplňková 

data zejména ohledně vyráběného srovnatelného produktu, a to na společnostmi uvedených 

www stránkách. Důvodem k tomuto kroku mě opět vedla snaha o zvýšení míry srovnatelnosti 

dále ověřovaných společností. Touto další selekcí se počet potenciálně srovnatelných 

společností zmenšil na číslo 7. Celý tabulkový výstup za období 2006 až 2010 včetně dalších 

charakteristik k těmto vybraným společnostem (např. zisk před zdaněním, čistý zisk, EBIT, 

stálá aktiva, EBIT / tržby, zaměstnanci)  je možno nalézt v příloze č. 3 této diplomové práce.  

Pro další propočty a hodnocení zůstávají relevantní finanční data potenciálně 

srovnatelných společností, která uvádím v následující tabulce č. 4.3.3. Z níže uvedené tabulky 

lze mimo podkladních údajů vyčíst vyprodukovanou čistou ziskovou přirážku u jednotlivých 

společností za každé šetřené zdaňovací období, na posledním řádku vážený aritmetický 

průměr dosahované čisté ziskové přirážky v jednotlivých obdobích a v posledním sloupečku 

pak průměrnou čistou ziskovou přirážku každé společnosti za období 2006 až 2010. 
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Tabulka č. 4.3.3. Finanční data potenciálně srovnatelných společností 

Společ-
nost NACE Typ dat 2006 2007 2008 2009 2010 

vážený 
aritm. 

průměr 

alfa,  
CZ 2452 

Provozni tržby 270 085 000 313 037 000 346 413 000 217 932 000 323 816 000 

2.61 % 

Provozní zisk - EBIT 21 718 000 25 353 000 5 410 000 -17 377 000 2 325 000 

Provozní náklady 248 367 000 287 684 000 341 003 000 235 309 000 321 491 000 
čistá zisková 
přirážka 8,74 % 8.81 % 1.59 % -7.38 % 0.72 % 

beta, 
CZ 2451 

Provozni tržby 208 543 000 202 298 000 184 955 000 168 063 000 nenalezeno 

7.97 % 

Provozní zisk - EBIT 21 795 000 18 921 000 12 813 000 2 867 000 nenalezeno 

Provozní náklady 186 748 000 183 377 000 172 142 000 165 196 000 nenalezeno 
čistá zisková 
přirážka 11.67 % 10.32 % 7.44 % 1.74 % nenalezeno 

gamma, 
SK 2451 

Provozni tržby 201 281 672 223 314 304 216 414 643 98 965 002 119 332 423 

1.35 % 

Provozní zisk - EBIT 5 143 035 5 944 326 -1 050 298 503 737 928 475 

Provozní náklady 196 138 637 217 369 978 217 464 941 98 461 265 118 403 947 
čistá zisková 
přirážka 2.62 % 2.73 % -0.48 % 0.51 % 0.78 % 

delta, 
PL 2451 

Provozni tržby nenalezeno 135 789 168 111 524 608 107 489 822 nenalezeno 

10.67 % 

Provozní zisk - EBIT nenalezeno nenalezeno 5 669 636 15 446 829 nenalezeno 

Provozní náklady nenalezeno nenalezeno 105 854 972 92 042 993 nenalezeno 
čistá zisková 
přirážka nenalezeno nenalezeno 5.36 % 16.78 % nenalezeno 

epsilon, 
PL 2452 

Provozni tržby 138 329 497 139 159 768 129 323 867 73 515 821 nenalezeno 

1.58 % 

Provozní zisk - EBIT 3 205 624 3 786 357 2 887 073 -2 423 032 nenalezeno 

Provozní náklady 135 123 873 135 373 411 126 436 795 75 938 853 nenalezeno 
čistá zisková 
přirážka 2.37 % 2.80 % 2.28 % -3.19 % nenalezeno 

zéta, 
PL  2451 

Provozni tržby nenalezeno nenalezeno 40 569 248 21 317 526 31 707 158 

20.74 % 

Provozní zisk - EBIT nenalezeno nenalezeno 8 399 944 3 035 234 4 643 466 

Provozní náklady nenalezeno nenalezeno 32 169 304 18 282 292 27 063 692 
čistá zisková 
přirážka nenalezeno nenalezeno 26.11 % 16.60 % 17.16 % 

éta,  
HU 

2451 Provozni tržby 30 109 262 37 142 094 55 248 471 58 635 205 53 895 855 

1.80 % 

 

Provozní zisk - EBIT 1 003 599 1 704 114 633 528 295 

Provozní náklady 52 892 255 56 931 091 54 615 410 36 613 918 29 813 955 
čistá zisková 
přirážka 1.90 % 2.99 % 1.16 % 1.44 % 0.99 % 

vážený aritmetický průměr 
dosahované čisté ziskové přirážky v 
daném období 6.45 % 6.33 % 3.25 % 0.28 % 1.59 % xxxx 

Zdroj: databáze Amadeus, vlastní interpretace 

 
 

Nalezené údaje se staly výchozími pro konečné srovnání cen obvyklých na trhu s 

cenami použitými ve společnosti REX CZ. 
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4.4.  Aplikace modifikované metody COST+  

4.4.1.  Finanční data zkoumané společnosti 

Aby bylo možno srovnávat data získaná z tržního prostředí (viz tabulka č. 4.3.3.) 

s výstupy zkoumané společnosti, vytvořila jsem tabulku se shodnou strukturou údajů  

za společnost REX CZ – viz tabulka č. 4.4.1. 

Tabulka č. 4.4.1. Finanční data zkoumané společnosti (v tis. Kč)  

Společnost NACE Typ dat 2006 2007 2008 2009 2010 

vážený 
aritm. 

průměr 

REX CZ 2451 

Provozni tržby 136 888 131 672 146 283 100 749 142 015 

-2.68 % 

Provozní zisk - EBIT 10 983 -15 249 -2 816 -5 884 -5 132 

Provozní náklady 125 905 146 921 149 099 106 633 147 147 

čistá zisková přirážka 8.72 % -10.38 % -1.89 % -5.52 % -3.49 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Již zběžným porovnáním průměrné čisté ziskové přirážky za období 2006 – 2010 

vyprodukované jednotlivými společnostmi lze zjistit, že jediná společnost REX CZ má 

hodnotu váženého aritmetického průměru zápornou (-2.68 %), a naprosto se tím vymyká 

hodnotám zjištěného rozpětí volného trhu (1.35 % až 20.74 %).  

Z dřívější tabulky č. 4.3.3. je taktéž možno vyčíst, že výsledné čisté ziskové přirážky 

za jednotlivá období roku 2007, 2008 a 2009 prudce klesají, zřejmě v důsledku tzv. světové 

finanční krizi. V roce 2009 dokonce dosahované provozní tržby stěží pokryjí provozní 

náklady výrobních společností (průměrná čistá zisková přirážka ve výši 0.28 %).  

U společnosti REX CZ je kritický propad v oblasti vykazovaného čistého zisku  

již v roce 2007 (viz tabulka č. 4.4.1.), kdy je zaznamenaná průměrná čistá zisková přirážka 

dokonce v hodnotě mínus 10.38 %. Ani v dalších letech se však zkoumaná společnost 

nedostává do kladných čísel.   

 

4.4.2.  Interpretace a použití shromážděných dat  

Provedenou analýzou tržních hodnot čistých ziskových přirážek bylo zjištěno tzv. tržní 

rozpětí těchto hodnot. Pro zvýšení spolehlivosti analýzy s cílem minimalizace chyb  

a vyloučení extrémních hodnot jsem použila statistický nástroj, a to mezikvartilové rozpětí. 

Tímto způsobem se budou eliminovat i neznámé či nevyčíslitelné nesrovnalosti. V níže 
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uvedené tabulce č. 4.4.2. jsou zpracovány údaje o čisté ziskové přirážce z tabulky č. 4.3.3.  

a z tabulky č. 4.4.1., shromážděné pomocí externího srovnání (využití databáze Amadeus).  

 

Tabulka č. 4.4.2. Mezikvartilové rozpětí hodnot čisté ziskové přirážky   

Mezikvartilové rozpětí hodnot čisté ziskové přirážky 

tabulka tržního rozpětí - výsledky 

2008 2009 2010 
Vážený 
průměr 

čistá zisková přirážka  
minimální hodnota -0.48 % -7.38 % 0.72 % -1.07 % 
první kvartil (25. percentil) 1.38 % -1.34 % 0.77 % 0.045 % 

medián = druhý kvartil (50. percentil) 2.28 % 1.44 % 0.89 % 0.23 % 
třetí kvartil (75. percentil) 6.40 % 9.17 % 5.03 % 7.66 % 

maximální hodnota 26.11 % 16.78 % 17.16 % 20.74 % 

hodnoty testované strany -1.89 % -5.52 % -3.49 % -3.63 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pomocí výše uvedené tabulky bylo zjištěno, že čistá zisková přirážka testované 

společnosti REX CZ nespadá do hodnot mezi 1. kvartilem a 3. kvartilem v žádném 

z testovaných období, a ani v rámci tříletého váženého aritmetického průměru.  

Na základě výše uvedeného zjištění lze konstatovat, že výše transferových cen 

mezi českou výrobní společností REX CZ a nizozemskou společností REX NL 

neodpovídají cenám obvyklým na trhu.  

S velkou pravděpodobností jsou transferové ceny nadstaveny nevhodným 

způsobem, bez ohledu na měnící se okolnosti trhu, což pak má za následek i zjištěnou 

nesrovnalost. 

Společnosti REX CZ v případě daňové kontroly hrozí ze strany daňové správy 

úpravy cen a z toho plynoucí navýšení základu daně, navýšení samotné daně i následné 

vyčíslení přináležejících sankcí.  

 

4.4.3. Vlastní stanovení ceny obvyklé 

Závěrečnou fází celého procesu je na základě shromážděných dat, jejich analýz  

a interpretací určit ceny obvyklé.  

Předesílám, že v daňové praxi by na tomto místě správce daně vyzval kontrolovaný 

daňový subjekt k doložení zjištěného rozdílu v transferových cenách a poskytl mu tím 
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šanci vyjmenovat a zahrnout do rozhodování o konečné výši transferové ceny všechny 

aspekty, o kterých daňový subjekt ví, jsou rozhodné, avšak nejsou při pohledu zvenčí patrné. 

Proto zjištěný výsledek v této případové studii, který vychází pouze z dostupných dat,  

se může od v praxi určené konečné transferové ceny i částečně lišit.  

Nezbývá než rekapitulovat:  

a) pomocí zjištěného rozpětí mezi 1. kvartilem a 3. kvartilem jsem dostala jakýsi 

rámec na trhu obvyklých hodnot čisté ziskové přirážky, ve kterém by se měla pohybovat  

i naše zkoumaná společnost;  

b) českou společnost REX CZ jsem pomocí analýzy funkcí a rizik vyhodnotila jako 

„výrobce s omezenými riziky“. Díky tomuto profilu by společnost neměla mít velké výkyvy 

v podobě vysokých zisků či vysokých ztrát při kolísání ekonomiky. Její čistou ziskovou 

přirážku bych tedy dále omezila na rozpětí mezi 1. kvartilem a 2. kvartilem (mediánem). 

Tabulka zúžených rozpětí hodnot čisté ziskové přirážky pak vypadá následovně: 

Tabulka č. 4.4.3. Zúžené  mezikvartilové rozpětí hodnot čisté ziskové přirážky   

Zúžené mezikvartilové rozpětí hodnot čisté ziskové přirážky 

  2008 2009 2010 
první kvartil (25. percentil) 1.38 % -1.34 % 0.77 % 
medián = druhý kvartil (50. percentil) 2.28 % 1.44 % 0.89 % 
rozdíl hodnot mezi 1. a 2. kvartilem 0.91 % 2.78 % 0.12 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky je pak zřejmé, že v roce 2008 a v roce 2010 se již v konečném 

hodnocení budu pohybovat v rámci 1 % rozdílu, což již nyní považuji za relativně přesný 

výsledek; 

c) obecně pojem „výrobce s omezenými riziky“ je stále dosti široký. Pokud se vrátíme 

do kapitoly č. 4.2.4. této diplomové práce zjistíme, že naše společnost oproti smluvnímu 

výrobci, který je zcela závislý na dodávkách materiálu i zajištěném odbytu, nese navíc pouze 

rizika spojená s nákupem materiálu. Můžeme tedy říct, že zkoumaná společnost se svým 

profilem mnohem více blíží ke společnosti zcela závislé nežli naopak. Na základě toho 

dovozuji, že i její zisková přirážka by se měla více blížit k hodnotám nižším, tj. k hodnotám 

na úrovni okolo 25. až 35. percentilu, zato by však měl být její dosahovaný zisk poměrně 

stabilní. Důvodem jsou rizika trhu přenesená na sesterskou společnost, neboť právě tato rizika 

určují míru fluktuace krátkodobé ziskovosti či vykrytí ztráty.  
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d) při konečném hodnocení se ještě vrátím i ke zjištěné hrubé ziskové přirážce (viz 

kapitola č. 4.1.3. této diplomové práce). Z reálných výsledků hospodaření jsem zjistila mimo 

jiné i hrubou ziskovou přirážku společností CZ + NL, kterou nyní porovnám s čísly 

meziročního kolísání uvažované čisté ziskové přirážky zkoumané společnosti – viz tabulka  

č. 4.4.4.  

Tabulka č. 4.4.4. Porovnání celkové a uvažované ziskové přirážky v %  

Porovnání hrubé ziskové přirážky CZ+NL s čistou ziskovou přirážkou CZ 

  2008 2009 2010 
Hrubá zisková přirážka společností CZ+NL 36.75 % 34.33 % 38.72 % 
Meziroční růst či pokles hrubé ziskové přirážky (CZ+NL) xxx - 2.42 % + 4.39 % 

Čistá zisková přirážka CZ – 25.percentil 1.38 % - 1.34 % 0.77 % 
Meziroční růst či pokles čisté zisk. přirážky (25. percentil) xxx - 2.72 % 2.11 % 

Čistá zisková přirážka CZ – 30.percentil 1.50 % - 0.23 % 0.77 % 
Meziroční růst či pokles čisté zisk. přirážky (30. percentil) xxx - 1.73 % 1 % 

Čistá zisková přirážka CZ – 35.percentil 1.66 % 0.60 % 0.79 % 
Meziroční růst či pokles čisté zisk. přirážky (35. percentil) xxx - 1.06 % 0.19 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z této srovnávací tabulky je zřetelně vidět, že při použití čisté ziskové přirážky ve výši 

25. percentilu by meziroční pokles z roku 2008 do roku 2009 české společnosti (- 2.72 %) 

dokonce předstihl meziroční pokles kombinované hrubé ziskové přirážky (- 2.42 %), což je 

naprosto neadekvátní výsledek k neseným rizikům a s tím spojených zisků či ztrát 

jednotlivých společností. Rozpětí čisté ziskové přirážky bych tedy opět zúžila,  

a to na hodnotu mezi 30. a 35. percentilem. 

e) argumentem, který zde ještě nezazněl, ale se kterým je třeba se vypořádat,  

je vyjádření vedení společnosti na „obranu“ nízkých transferových cen v tom smyslu,  

že v letech 2008 a 2009 se dostala i sesterská společnost, potažmo i celý holding  

do záporných čísel. Nicméně žádná bližší data či informace pro možné srovnání jsem  

od samotné společnosti k dispozici nedostala. Proto jsem se opět pokusila využít databáze 

Amadeus a nalezená data sesterské společnosti REX NL tvoří přílohu č. 4 této diplomové 

práce. Předesílám, že sesterská společnost sama vyrábí určitou část produktů a dále pak plní 

roli „nositele businessu - principála“ a distributora za obě spřízněné společnosti.  

Bohužel ze zaznamenaných ekonomických dat v databázi Amadeus nelze vyčíst 

mnoho konkrétních relevantních informací ohledně společnosti REX NL. Pro naše účely je 

využitelný zvýrazněný řádek „výsledek hospodaření před zdaněním“ který ukazuje,  

že sesterská společnost skutečně v letech 2008 a 2009 skutečně hospodaří se ztrátou. Nicméně 

nedostatek dalších informací nám nedovoluje jakkoliv hodnotit velikost (např. poměrem 
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k dosaženému obratu) ani příčiny vygenerovaných ztrát, např. zda zde nehrají roli výkyvy  

ve vlastní výrobě, špatný odhad vývoje trhu a s tím spojená špatné rozhodnutí vedení 

společnosti, nikoliv pouze globální vývoj trhu. Vidíme, že společnost v čase nesnižuje počty 

zaměstnanců a i celková aktiva ji dlouhodobě rostou, což může znamenat, že propad výsledku 

hospodaření do „červených čísel“ ve dvou obdobích neznamená pro společnost žádnou 

katastrofu v podobě ohrožení existence společnosti. Navíc roky 2007 i 2010 jsou již  

pro sesterskou společnost opět ziskové, na rozdíl od naší „závislé“ výrobní společnosti,  

viz tabulka č. 4.1.1. této diplomové práce, kde je vidět, že společnost REX CZ je dlouhodobě, 

tj. v období 2007 až 2010 ve ztrátě. Mám za to, že zjištěné skutečnosti opět vypovídají pouze 

o nesprávném nadstavení transferových cen, neboť především sesterská společnost jako 

„principál“ ve vzájemném vztahu má vykrývat fluktuaci krátkodobých ztrát  

a nikoliv naopak.  

 

Po zvážení všech dostupných informací, argumentů a okolností zkoumaného 

případu se přikláním k názoru, že výše čisté ziskové přirážky ve společnosti REX CZ by 

měla být pro rok 2008 ve výši 1.66 %, pro rok 2009 ve výši 0.60 % a pro rok 2010 ve výši 

0.79 %, viz tabulka č. 4.4.5.  

 

Tabulka č. 4.4.5. Určená výše čisté ziskové přirážky    

Výše čisté ziskové přirážky 2008 2009 2010 

Současné hodnoty testované strany -1.89 % -5.52 % -3.49 % 

Nově určená výše čisté ziskové přirážky 1.66 % 0.60 % 0.79 % 

R o z d í l  3.55 % 6.12 % 4.28 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všechny výše uvedené hodnoty pak spadají i do rozpětí váženého aritmetického 

průměru vyhodnoceného v delším časovém úseku za pomocí statistického nástroje 

(mezikvartilové rozpětí hodnot čisté ziskové přirážky) v období 2008 až 2010, kde obvyklé 

rozpětí čisté ziskové přirážky v prostředí nezávislého trhu činilo 0.045 % až 7,66 % - viz 

tabulka č. 4.4.2. 
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4.5. Vyhodnocení  

4.5.1. Dopad do daňové povinnosti 

Aby bylo předložené řešení případové studie již na první pohled zřetelné  

a transparentní, převedu zjištěná procenta čisté ziskové přirážky do hodnot běžných 

korunových. O tyto upravím výnosy společnosti REX CZ a vyčíslím rozdíly v daňových 

základech a daních z příjmů právnických osob za zkoumaná zdaňovací období, a to obecně 

v případě společnosti s kladným výsledkem hospodaření – viz tabulka č. 4.5.1. a v případě 

naší zkoumané společnosti – viz tabulka č. 4.5.2.  

Tabulka č. 4.5.1. Aplikace nově stanovené čisté ziskové přirážky obecně (v tis. Kč)   

 2008 2009 2010 

Celkové provozní náklady  149 099 106 633 147 147 

Nově určená výše čisté ziskové přirážky 1.66 % 0.60 % 0.79 % 

Nově určené provozní výnosy  151 574 107 273 148 309 

Původní provozní výnosy 138 666   97 903 138 624 

R o z d í l – navýšení výnosů  +12 908   + 9 370  + 9 685 

Sazby daně z příjmů právnických osob 21 % 20 % 19 % 

Daň z DPPO ze zjištěného rozdílu obecně 2 710.68 1 874.00 1 840.15 
Penále z doměřené daně dle § 251 odst. 1 
DŘ (20 %) 542.14 374.80 368.03 
Úroky z prodlení dle § 252 odst. 2 DŘ 
(repo sazba ČNB + 14 % bodů)50 1 013.12 414.63 135.71 

Daň DPPO + doprovodné sankce celkem 4 265.94 2 663.43 2 343.89 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky č. 4.5.1. lze vyčíst, že navýšení čisté ziskové přirážky v hodnotách řádově 

mezi 4 % až 6 % u společnosti s obratem cca 107 mil. Kč až 152 mil. Kč přineslo rozdíly  

ve výsledcích hospodaření v částkách okolo 9.4 mil. Kč až 12.9 mil. Kč za každý rok. 

Navýšené částky by pak při kladných základech daně z příjmů právnických osob znamenaly 

zvýšení daňové povinnosti za výše uvedená tři zdaňovací období celkem o více než 6,4 mil. 

Kč. Při představě, že tato částka bývá vyčíslena správcem daně po daňové kontrole skutečně 

v jednom okamžiku, již samotná doměřená daň představuje značnou zátěž ve financování 

společnosti a může výrazně ovlivnit chod a vývoj celé společnosti.  

                                                
50 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Jak se vyvíjela dvoutýdenní repo sazba ČNB? [online]. ČNB [cit. 2012-25-03]. 
Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/faq/jak_se_vyvíjela_dvoutydenni_repo_sazba_cnb.html  
Reposazba vyhlašovaná ČNB je důležitá pro stanovení úroků z prodlení u daní splatných od roku 2007. 
K hodnotě repo sazby platné na počátku kalendářního pololetí se přičte 14 %. Blíže viz § 252 a § 253 zákona č. 
280/2009 Sb., Daňový řád. V našem případě počítáno s úrokem z prodlení v hodnotách 15.5%; 15%; 14,75%. 
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Daňový poplatník však musí počítat i s dalšími doprovodnými sankcemi,  

a to s úhradou penále a vyčísleným úrokem z prodlení. Může se jednat o další dlužné částky 

v řádech několika miliónů korun. Propočet všech nedoplatků ke konci roku 2011 je vyčíslen 

v tabulce č. 4.5.1. a činí za tři kontrolované roky řádově celkem 9.28 mil. Kč.  

Velikost této částky pak můžeme přirovnat k vyprodukovanému zisku společnosti 

před zdaněním za celé jedno zdaňovací období.  

 

V našem konkrétním případě pak zvýšenými výnosy za roky 2008 až 2010 je již 

zkoumaná společnost REX CZ schopna pokrýt i další náklady, a to zejména finanční náklady 

z poskytnutých úroků a půjček, a teprve následně se dostává do kladného základu daně.  

Proto doměrky na dani z příjmů právnických osob i další doprovodné sankce jsou mnohem 

nižší, nežli v obecném výše uvedeném případě – viz tabulka č. 4.5.1. a tabulka č. 4.5.2. 

 

Tabulka č. 4.5.2. Vyčíslení rozdílu v daňové povinnosti u společnosti REX CZ (v tis. Kč)   

 2008 2009 2010 

Původní základ daně REX CZ - 8 963  - 5 292 - 3 105 

Rozdíl v navýšení výnosů  12 908   9 370  9 685 

Z toho snížení ztráty o 8 963 5 292 3 105 

Z toho nově stanovený základ daně REX CZ 3 945 4 078 6 580 

Sazby daně z příjmů právnických osob 21 % 20 % 19 % 

Nově stanovená daň u REX CZ 828.45 815.60 1 250.20 

Penále z vykazované daňové ztráty  
dle § 251 odst. 1 DŘ (1 %) 89.63 52.92 31.05 
Penále z doměřené daně  
dle § 251 odst. 1 DŘ (20 %) 165.69 163.12 250.04 
Úroky z prodlení dle § 252 odst. 2 DŘ 
(repo sazba ČNB + 14 % bodů) 309.63 180.45 92.20 

Daň DPPO + doprovodné sankce celkem 1 393.40 1 212.09 1 623.49 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnosti REX CZ v případě daňové kontroly hrozí ze strany daňové správy 

úprava transferových cen a z toho plynoucí navýšení daně z příjmů právnických osob  

i následné vyčíslení přináležejících sankcí ve všech zkoumaných obdobích, a to počítáno 

ke konci roku 2011 řádově v celkové částce cca 4.2 mil. Kč.  
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4. 5. 2. Zpětná vazba - dopad do rozdělení hrubého zisku mezi spřízněné společnosti 

 V závěru řešení případové studie bych se chtěla ještě jednou vrátit ke kombinovanému 

hrubému zisku vygenerovanému oběma společnostmi a vyčíslit nově vzniklý vzájemný 

poměr, tj. poměr po úpravě čisté ziskové přirážky u společnosti REX CZ,  na jejich 

participaci. Ve výpočtové tabulce č. 4.5.3. jsem tedy pracovala s vybranými hodnotami 

z tabulky č. 4.1.2. (Vývoj transferových cen a hrubých ziskových přirážek v čase), z tabulky 

č. 4.1.3. (Procentuální poměr participace společností na společném zisku) a z tabulky  

č. 4.5.1. (Aplikace nově stanovené čisté ziskové přirážky obecně).  

 

 Tabulka č. 4.5.3. Nové rozdělení hrubého zisku   

 2008 2009 2010 

100% = hrubý zisk celkem (CZ + NL) v Kč 53 238 35 740 55 277 

Původní hrubý zisk v CZ v Kč - 6 190 - 6 218 - 4 133 

Navýšení při nově stanov. čisté zisk. přirážky 12 908 9 370 9 685 

Nově stanovený hrubý zisk v CZ v Kč 6 718 3 152 5 552 

Nově stanovený hrubý zisk v NL v Kč 46 520 32 588 49 725 

Nově stan. hrubá zisk. přirážka v CZ v % + 12.62 % + 8.82 % + 10.04 % 

Nově stan. hrubá zisk. přirážka v NL v % + 87.38 % + 91.18 % + 89.96 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nově stanovená hrubá zisková přirážka v české výrobní společnosti mi výše 

uvedenými propočty ukázala na plusové hodnoty v rozmezí 8.82 % a 12.62 %. Zbývající 

podstatnou část si stále odnáší sesterská společnost („nositel businessu“). Pokud se zpětně 

podíváme na vzájemné dělení kombinovaného zisku v letech 2005 a 2006 (viz tabulka  

č. 4.1.3.), kdy bylo příznivé podnikatelské klíma, celá ekonomika stále rostla, a kdy lze 

předpokládat i úmysl spravedlivého nadstavení dělení zisků mezi spřízněné osoby (bohužel  

na základě nevhodně zvolené metody bez vlivu okolností trhu), dostaneme podíl našeho 

podniku na celkovém kombinovaném zisku ve výši 12.44 % v roce 2005 a ve výši 16.22 % 

v roce 2006. Lze tedy konstatovat, že výše uvedené hodnoty spolu vzájemně nekolidují,  

ba právě naopak     

Tímto způsobem jsem si chtěla alespoň částečně logicky ověřit, že nově vyčíslené 

výnosy, které jsem přiřadila výrobní společnosti REX CZ, rámcově zapadají do celého 

kontextu případu, nejsou nikterak extrémní a lze je považovat za věrohodné  

a pro zkoumaný obchodní případ akceptovatelné.   
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5. ZÁVĚR 

 

Převodní ceny lze považovat za jednu z nejsložitějších a v současné době  

i nejpalčivějších daňových oblastí, kdy správné nadstavení transferových cen hraje 

významnou roli typicky u holdingových struktur podniků. Nedostatek veřejných financí 

v České republice i v ostatních státech Evropy má za následek stále častější zacílení daňových 

kontrol právě do oblasti správného nastavení transferových cen, které byly do současné doby 

oblastí všemi stranami více méně opomíjenou.  

Mezi hlavní motivy transferu zisku bych jmenovala rozdílnost v míře zdanění 

v jednotlivých státech či kompenzaci zisků a ztrát dosažených podniky v rámci holdingu  

a s tím spojenou konečnou výši daňové povinnosti. Nicméně ve své praxi jsem se setkala  

i s myšlenkou, že pokud mám něco platit státu, tak ať to přijde do „mé, domovské“ státní 

pokladny.  

Česká legislativa upravuje problematiku převodních cen velmi obecně,  

a to v ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, kde je vyjádřen základní princip převodních cen,  

tzv. princip tržního odstupu, což v důsledku znamená dodržování tržních cen i mezi 

spojenými osobami. V mezinárodním měřítku je tato problematika řešena na úrovni smluv  

o zamezení dvojího zdanění a ve Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní 

podniky a daňové správy. Přestože výše jmenovaná směrnice není pro Českou republiku 

právně závazná, je všemi stranami chápána jako praktický návod pro tvorbu převodních cen  

a její znění se promítá i do metodických pokynů ministerstva financí.51 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na práci s transferovými cenami v praxi. 

V teoretické části jsem se proto snažila objasnit zejména základní principy, postupy a metody 

potřebné pro pochopení a provedení jednotlivých kroků srovnávací analýzy (viz kapitola 3.1. 

a 3.2.). Směrnice OECD stanoví pět základních metod, které můžeme rozdělit na tradiční  

a ziskové. U každé z těchto metod jsem se zaměřila na její podstatu, silné a slabé stránky 

metody a možné užití v praxi (viz kapitola 3.3.). Přikláním se k názoru, že právě pro všechny 

výše uvedené důvody si daňový poplatník zpravidla vybírá mezi metodou nákladů a přirážky 

COST+, metodou ceny při opětovném prodeji RPM, případně volí transakční metodu čistého 

rozpětí TNMM (viz kapitola 3.4.). 

                                                
51 PROKS, Michal. Transfer Pricing – nová disciplína správců daně…Jste připraveni? [online]. AUDIT 
ÚČETNICTVÍ, s.r.o. [2011-07-18].  Dostupné z: 
www.auditucetnictvi.cz/rs_soubory/smernice/Prevodni_ceny.pdf 
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Pro řešení případové studie v praktické části své diplomové práce jsem zvolila 

ekonomický vztah z praxe. Česká společnost se stoprocentní zahraniční účastí na základě 

objednávek od sesterské zahraniční společnosti vyrábí v malosériové výrobě konkrétní díly 

pro konečného zákazníka a veškerou svou produkci prodává této sesterské společnosti,  

která výrobky své i takto nakoupené dále distribuuje finálním zákazníkům v zemích EU. 

Mým hlavním cílem bylo zjistit a vyhodnotit, zda dosud nadstavené principy a ceny v této 

obchodní transakci splňují podmínky cen obvyklých, tzn. zda jsou používané transferové ceny 

přiměřené.  

Pro dosažení výsledku bylo nejprve nutno získat a vyhodnotit nynější fakta, vztahy, 

kalkulace a nadstavené principy. Mezi základní informace patřilo zjištění, že ve společnosti 

schází ucelená dokumentace k převodním cenám, a dále skutečnost, že při stanovení výsledné 

převodní ceny v řízené transakci je používána transakční metoda ceny při opětovném prodeji 

(RPM), která vychází z ceny pro konečného odběratele. Porovnáním současných výsledků 

okolo vygenerované kombinované, tzn. společné hrubé ziskové přirážky vyšlo najevo,  

že zahraniční společnost čerpala pro sebe dokonce větší hrubý zisk, než jaký byl oběma 

podniky vůbec vyprodukován. Výše uvedené jsem vyhodnotila jako značný nepoměr 

transferů zisků, který s velkou pravděpodobností signalizuje i nepřiměřenost transferových 

cen (viz kapitola 4.1.3., tabulka č. 4.1.3.).  

Dále jsem již ve své práci postupovala doporučenými kroky srovnávací analýzy  

dle Směrnice OECD (viz kapitola 3.1.3). Na základě provedeného funkčního a rizikového 

profilu společnosti bylo zjištěno, že česká výrobní společnost plní v dané transakci roli 

„výrobce s omezenými riziky“, naproti tomu sesterská společnost na sebe přebrala roli 

principála neboli „nositele businessu“ (viz kapitola 4.2.4.). Po komplexním zhodnocení všech 

zjištěných aspektů zkoumaného obchodního případu, včetně dostupnosti relevantních 

informací i možnosti nalezení srovnatelnosti s nezávislými obchodními transakcemi, jsem 

dospěla k závěru, že zcela nejvhodnější pro zjištění výše převodní ceny bude aplikace metody 

COST+ (viz kapitola 4.3.1.). Vzhledem k tomu, že sesterská společnost je v pozici jediného 

odběratele, a tudíž nebyla k dispozici srovnatelná cena v interních transakcích a zároveň  

se potvrdila značná obtížnost při hledání srovnatelné externí hrubé ziskové přirážky, 

přistoupila jsem k aplikaci modifikované metody COST+, což v praxi znamená  

k celkovým provozním nákladům přičíst obvyklou čistou ziskovou přirážku (viz kapitola 

4.3.2.). 
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Za podpory databáze Amadeus byly na evropském trhu vyhledány srovnatelné 

společnosti a zjištěno rozpětí čisté ziskové přirážky v tržním prostředí (viz kapitola 4.3.2.). Při 

další práci s finančními daty jsem pro zvýšení spolehlivosti analýzy a s cílem minimalizace 

chyb a vyloučení extrémních hodnot použila statistický nástroj – mezikvartilové rozpětí. 

Porovnáním vykazovaných výsledků české výrobní společnosti s takto zjištěnými údaji 

externího srovnání jsem dospěla k závěru, že transferové ceny neodpovídají cenám 

obvyklým na trhu (viz kapitola 4.4.2.).     

Předesílám, že v daňové praxi by na tomto místě správce daně vyzval kontrolovaný 

daňový subjekt k doložení zjištěného rozdílu v transferových cenách a poskytl mu tím šanci 

vyjmenovat a zahrnout do rozhodování o konečné výši transferové ceny všechny aspekty,  

o kterých daňový subjekt ví, jsou rozhodné, avšak nejsou při pohledu zvenčí patrné.  

Proto zjištěný výsledek v uvedené případové studii, který vychází pouze z dostupných dat,  

by se mohl od v praxi akceptovatelné transferové ceny i částečně lišit.  

Nicméně pro názornou demonstraci možných dopadů do daňové povinnosti  

při používání zkreslených transferových cenách, jsem se pokusila v závěrečné fázi celého 

procesu na základě shromážděných dat, analýz, okolností a jejich interpretací stanovit  

a vyčíslit novou (obvyklou a srovnatelnou) výši čisté ziskové přirážky (viz kapitola 4.4.3.). 

Propočtem úprav čistých ziskových přirážek do výnosů vybrané společnosti v případě daňové 

kontroly hrozí ze strany daňové správy úprava transferových cen a z toho plynoucí navýšení 

daně z příjmů právnických osob i následné vyčíslení přináležejících sankcí ve všech 

zkoumaných obdobích, a to řádově v celkové částce cca 4.2 mil. Kč (viz kapitola 4.5.1.). 

Výše uvedené svědčí o značně deformovaných cenách ve skupině, kdy zahraniční 

sesterská společnost tímto odčerpává společně dosažené zisky směrem do jurisdikce 

Nizozemského království. 

Mezi efektivní daňovou optimalizací, která je chápána jako využití zákonných úprav  

a daňovým únikem, který představuje nelegální činnost – podvod, je v praxi mnohdy velmi 

tenká hranice. Musím proto upozornit na skutečnost, že úmyslné neodvedení nebo krácení 

daně, poplatku a podobné povinné platby (tzv. daňový únik) může mít za následek dokonce  

i trestní stíhání odpovědných osob podle § 148 Trestního zákona.52 

Jako základní ochranu před možnými následky bych doporučila vypracování 

dokumentace k převodním cenám, a to v souladu s metodikou OECD (viz kapitola 2.3.2.).  

                                                
52 TICHÁ, Michaela. Daňové úniky – institucionální aspekty [online]. 2007 [cit. 2012-25-03] Dostupné z: 
http://kvf.vse.cz/storage/1180483352_sb_ticha.pdf 
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Dokumentace připravená podle těchto pravidel je v daňové kontrole akceptována jako 

důkazní prostředek.  

Ještě větší stupeň jistoty by mohl sdruženým společnostem zajistit titul tzv. závazného 

posouzení, který poskytuje sdruženým podnikům možnost ověřit si u správce daně předem, 

zda způsob tvorby cen v řízených transakcích je v souladu s principem tržního odstupu a je 

tudíž pro účely stanovení základu daně akceptovatelný (viz kapitola 2.3.3.). 

 V každém případě doporučuji všem společnostem, kterých se převodní ceny 

týkají, aby tuto problematiku nepodceňovaly a řešily ji s předstihem  

a se znalými odborníky. Jen tak mohou předejít daňovým rizikům, které vedou 

k vysokým doměrkům na dani z příjmů.  

 

Jsem přesvědčena, že v dnešní době by transferové ceny měly být jedním  

ze základních stavebních kamenů obchodních modelů, a to zejména u nadnárodních 

společností a holdingových struktur.  
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