
 

Příloha č. 1 Souhrn změn směrnice o převodních cenách 

 

  

  směrnice OECD - rok vydání 1995 směrnice OECD - rok vydání 2010 

Existují rozdíly mezi tradičními a ziskovými 
transakčními metodami. Tradiční transakční 
metody jsou preferovány, konkrétně metoda 
CUP. Transakční ziskové metody jsou 
považovány za metody poslední instance. 

Preference byla odstraněna. Nyní tradiční a 
ziskové transakční metody mohou být použity bez 
rozdílu. Nicméně metoda CUP je stále 
preferována. 

Princip tržního odstupu je akceptován jako 
mezinárodní pravidlo převodních cen Beze změn. 

Analýza srovnatelnosti zahrnuje pět 
srovnatelných faktorů. 

K pětici srovnatelných faktorů byl přidán devíti 
krokový postup jako přijatelná praxe pro aplikaci 
srovnatelné analýzy. Dále je vyžadován vyšší 
stupeň srovnatelnosti při použití ziskových metod. 

Použití statistických nástrojů, konkrétně 
mezikvartilového rozpětí a víceletého období 
při vyjádření tržního rozpětí není 
doporučováno. 

Poprvé směrnice schvaluje za určitých okolností 
použití statistických nástrojů a víceletého období 
při vyjádření tržního rozpětí. 

Ziskové ukazatele jsou ve směrnici zmiňovány, 
nicméně bez větších detailů. Berryho ukazatel 
není doporučován. 

Směrnice se více zabývá výběrem ziskových 
ukazatelů. Nyní uvádí ziskové ukazatele na 
nejběžnějších základech, a to na návratnosti tržeb, 
návratnosti nákladů a návratnosti kapitálu či 
majetku. Berryho ukazatel je doporučován za 
určitých okolností. 

Směrnice se nezabývá do detailů praktickou 
aplikací metody rozdělení zisku. 

Směrnice obsahuje detailní analýzu, kdy může být 
metoda rozdělení zisku nejvhodnější metodou. 
Také obsahuje přílohu s aplikací této metody. 

Aspekty převodních cen u podnikových 
restrukturalizací nejsou zahrnuty ve směrnici. 
Návrh týkající se této problematiky byl 
samostatně vydán v roce 2008. 

Směrnice obsahuje novou kapitolu IX o 
podnikových restrukturalizacích vycházející z 
návrhu vydaného v roce 2008. 

 

Zdroj: SOLILOVÁ, Veronika. Revize směrnice OECD o převodních cenách. FINANČNÍ 
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Příloha č. 2 Funkční analýza a analýza rizik 

 

Funkční analýza 

funkce výrobce distributor 

Vývoj, výzkum, modifikace výrobků   1 

Know – how (technické, obchodní)  1 

rozhodování o výrobě produktu   1 

Zajištění odbytu (funkce spojená s trhem)  2 

Vyjednávání o ceně  1 

Plánování a specifikace zakázek   1 

Výrobní postupy (výrobní manuály) 1   

Kontrola kvality 1 1 

Nákup materiálu 1  

Doprava materiálu 1  

Skladování materiálu 1  

Doprava výrobků   1 

Skladování výrobků  1 

zaměstnanci 1  1 

Investice do zařízení a jejich údržby 1  

vykrývání (financování) pohledávek   2 

Obchodní strategie, marketing   1 

Další služby pro zákazníka (záruky, reklamace)   1 

Financování, půjčky, úvěry  1 

hodnocení celkem 7 16 

Procentuelní vyjádření výsledku 30,43 % 69,57 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Analýza rizik 

Rizika výrobce distributor 

Riziko spojené se strategií podniku  1 

Riziko vývoje, výzkumu, modifikace výrobků  1 

riziko investovaného kapitálu (stroje) 1  

riziko výrobní 1  

riziko skladování materiálu + nedok. výrobků 1  

riziko skladování výrobků  1 

Riziko zůstatků zásob na skladě  1 

riziko zaměstnavatele 1 1 

Riziko tržní (odbyt)  2 

měnové riziko 1  

riziko pohledávek   2 

riziko spojená s financováním – půjčky, úvěry  1 

Rizika spojená s konečným zákazníkem   1 

hodnocení celkem 5 11 

Procentuelní vyjádření výsledku 31,25 % 68,75 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj:databáze Amadeus, vlastní interpretace 
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Zdroj:databáze Amadeus, vlastní interpretace 
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Zdroj:databáze Amadeus, vlastní interpretace 
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Zdroj:databáze Amadeus, vlastní interpretace 
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Zdroj:databáze Amadeus, vlastní interpretace 
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Zdroj:databáze Amadeus, vlastní interpretace 
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Zdroj:databáze Amadeus, vlastní interpretace 
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Zdroj:databáze Amadeus, vlastní interpretace 

 

 

 



 

Příloha č. 4 Nalezená data sesterské společnosti REX NL (v tis. EUR)   

 

Nalezená data sesterské společnosti REX NL (v tis. EUR)   

Unconsolidated 

  

31/12/2010 

  

31/12/2009 

  

31/12/2008 

  

31/12/2007 

  

31/12/2006 

th EUR th EUR th EUR th EUR th EUR 

    

12 months 

  

12 months 

  

12 months 

  

12 months 

  

12 months 

Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP 

            
Op. Revenue (Turnover) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

P/L before tax 289 2 108 1 887 911 2 296 

P/L for period [= Net 

Income] 

189 1 695 1 363 651 2 038 

Cash flow 889 1 060 177 1 546 2 905 

Total assets 14 206 11 496 12 790 10 567 8 902 

Shareholders funds 3 092 2 903 4 598 5 961 5 309 

            
Current ratio (x) 1.15 1.32 1.67 1.67 1.83 

Profit margin (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Return on shareholder 
funds (%) 

9.35 72.62 41.04 15.28 43.25 

Return on capital 

employed (%) 

n.a. n.a. n.a. 15.76 n.a. 

Solvency ratio (%) 21.77 25.25 35.95 56.41 59.64 

            
Number of employees 110 110 110 97 94 

 

Zdroj: databáze Amadeus, vlastní interpretace 

 


