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Během pěti let se tyto kontroly staly mnohem sofistikovanější 
– finanční úřady mají nyní zpracovanou metodiku i vyškolené 
specialisty. Ti chtějí v rámci daňových kontrol předložit kalkulace, 
doložit smluvní vztahy, funkční i rizikovou analýzu.  

Zejména v případech realizace ztrát či významného snížení 
zisku vlivem zhoršených ekonomických podmínek není 
jednoduché prokázat, který subjekt ve skupině má tyto negativní 
dopady nést. Řada podnikatelských skupin proto považuje 
za spravedlivé, když se o realizovanou ztrátu všechny entity 
takříkajíc podělí. Funkční profil tzv. bezrizikových společností, 
které generovaly minimální, ale trvalou ziskovou přirážku, 
koncerny částečně ignorují, alokace nákladů se zvyšuje bez 
prokazatelných lokálních benefitů, smluvní závazek vytěžování 
kapacit se nedodržuje. Na to vše se místní kontrolní orgány 
zaměřují.  

Naše poslední zkušenosti nám ukazují, že detailní kontrole 
podléhají i smluvní přirážky či výše marží odvozených  
z mezinárodních databází (např. Amadeus). Podrobně se 
prověřují soubory společností zahrnutých do srovnávací  
analýzy, a to jak z pohledu nezávislosti, tak z hlediska jejich 
aktivit a předmětu činnosti. Případné doměrky jsou pak  
zejména u větších společností významné.  

Co poradit? Jak by měly podniky postupovat, aby se těmto 
situacím vyhnuly? Podobně jako před pěti lety naše rada zní: 
zpracujte si v předstihu lokální dokumentaci převodních cen. 
Uložená globální skupinová dokumentace v cizím jazyce někde 
v ústředí pro případ potřeby totiž nestačí. Určitě se vyplatí, když 
budete mít k dispozici tzv. country file, který bude obsahovat 
lokální transakce a bude zpracován v souladu s požadavky 
finanční správy v češtině. V případě, kdy jsou transakce řádně 
zdokumentovány a doloženy, je pak na správci daně, aby 
převodní ceny a předložené podklady rozporoval, sám doložil 
odlišné tržní ceny a dokázal, že právě tyto částky odpovídají 
principu tržního odstupu. 

Marika Konečná 
Partner 
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Úvodní slovo

Na dalších stránkách Horizontů najdete rozhovor  
s Radimem Bláhou, ředitelem Odboru daní z příjmů na 
Generálním finančním ředitelství. Nová témata řešená EU 
JTP Fórem a OECD nám přiblíží také Ing. Michal Roháček 
ze stejné instituce. Mí kolegové, specialisté na oblast 
převodních cen, se budou věnovat zkušenostem  
z daňových kontrol, judikátům a dalším zajímavým otázkám 
z této oblasti. Pozornost zaměříme i na vývoj převodních 
cen na Slovensku a závěrem vás čeká oblíbená anketa. 

Vážení čtenáři, 

aktuální vydáni Horizontů jsme se rozhodli věnovat problematice 
převodních cen, které v naší branži často označujeme jako 
transferové ceny. Takto tematicky zaměřené Horizonty jsme 
naposledy publikovali v roce 2008, nyní však nastal vhodný 
okamžik, abychom se k tématu vrátili. 

Co vše se tedy za tu dobu změnilo? Na úrovni OECD či 
Evropské komise byly vydány nové pokyny, které převodní 
ceny řeší. Kromě tří základních pokynů Ministerstva financí, 
v aktualizované podobě je nyní naleznete pod čísly D-332 až 
D-334, vyšel zcela nový pokyn D-10 z roku 2012, který se zabývá 
službami s nízkou přidanou hodnotou, jež se poskytují mezi 
spojenými osobami a sdruženými podniky.  

Máme také nové zkušenosti z kontrol v oblasti daně z příjmu 
právnických osob. V podstatě každá kontrola oblast převodních 
cen řeší, a to velmi podrobně. Ať už jde o ceny, za něž se výrobky 
nakupuji či prodávají, nebo o služby poskytované ve skupině, 
případně o licenční poplatky či výši úrokových sazeb.  

Převodní ceny?  
 
Lokální dokumentaci si zpracujte s předstihem



O povinné dokumentaci  
k převodním cenám 

budeme muset 
diskutovat

Pane Bláho, jste ředitelem Odboru daní z příjmu Sekce 
metodiky a výkonu daní na Generálním finančním 
ředitelství (GFŘ) v Praze. Můžete čtenářům krátce 
přiblížit agendu vašeho odboru?  
Náš odbor zodpovídá za celostátní výkon správy daní z příjmů 
a pojistného na důchodové spoření, včetně souvisejících 
mezinárodních daňových vztahů, zvláště v kontextu mezinárodního 
zdaňování. Nedílnou součástí naší práce je rovněž metodika účetnictví 
pro daňové účely stejně jako problematika převodních cen. Základní 
činností odboru je zabezpečovat jednotné uplatňování přímých daní 
v České republice, zvláště daně z příjmů právnických a fyzických osob, 
a to včetně daně ze závislé činnosti a srážkové daně. To znamená 
tvorbu daňových tiskopisů a metodických pokynů pro správce daně  
a veřejnost. Generální finanční ředitelství se obecně podílí na přípravě 
návrhů zákonů a obecných výkladových stanovisek a vyřizuje opravné 
a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů správce daně.  

Zmínil jste, že součástí vaší agendy je i problematika 
převodních cen. Můžete být konkrétnější a specifikovat 
úkoly a odpovědnosti v této oblasti?  
Především se zabýváme metodickým zabezpečením správy  
daní u nadnárodních podniků, zpracováním žádostí, dotazů  
a stanovisek v souvislosti s mezinárodní výměnou informací,  
které se týkají převodních cen, a metodickou podporou  
v rámci daňové správy – například vyřizujeme odborné dotazy 
a poskytujeme interní konzultace. Do naší agendy dále spadá 
zpracování žádostí o závazné posouzení podle paragrafu 38nc 
zákona o dani z příjmu, případně stanovisek pro správce daně. 
Podílíme se také na vytváření nové daňové legislativy  
a metodických pokynů v oblasti převodních cen, zpracováváme 
odborná stanoviska a materiály, jež se ke svěřené agendě váží, 
jednáme se zahraničními daňovými správami ke konkrétním 

případům podle smluv o zamezení dvojímu zdanění či Arbitrážní 
úmluvy. V neposlední řadě působíme jako lektoři pro správce 
daně a vytváříme příznivé prostředí vztahu mezi daňovou správou 
a odbornou veřejností. Naši pracovníci také zastupují Českou 
republiku v některých mezinárodních organizacích či fórech,  
které se tematikou převodních cen zabývají. 

Můžete nám přiblížit, o které mezinárodní organizace  
či fóra, jež se tématikou převodních cen zabývají,  
se jedná? Jaká je jejich aktuální agenda?  
Česká republika je členem Joint Transfer Pricing Forum Evropské 
unie (EU JTPF) a Organizace pro hospodářskou spolupráci  
a rozvoj (OECD). V rámci EU JTPF se momentálně zabýváme 
zejména kompenzačními úpravami na konci roku z pohledu 
jednotlivých států EU a řešíme otázku možné koordinace, dále se 
zabýváme monitoringem fungování Arbitrážní konvence, zejména 
z hlediska dodržování lhůt. Nedávno byly vydány zprávy  
o sekundárních úpravách k malým a středním podnikům  
a k CCAs 1 služeb, které netvoří nehmotný majetek. Co se týče 
OECD, je Česká republika jakožto členský stát zapojena mimo jiné 
do pracovní skupiny číslo šest – Zdaňování nadnárodních podniků. 
Zde v současné době řešíme problematiku BEPS 2, zjednodušení 
pravidel pro dokumentaci převodních cen stejně jako pravidel, 
která se týkají bezpečných přístavů (tzv. safe harbours), což jsou 
podmínky spolupráce akceptované daňovou správou. Kromě 
těchto důležitých společných témat je naší běžnou agendou 
modifikace a aktualizace Směrnice o převodních cenách  
(např. Kapitoly VII TPG – Zvláštní úhrady za služby), které  
souvisejí s domácími a regionálními výdaji na kancelář  
(tzv. home and regional office expense). V neposlední  
řadě je zde aktivita v oblasti přípravy pravidelného Globálního  
fóra převodních cen OECD, které hraje důležitou roli 
v mezinárodním směřování této problematiky.

S ředitelem Odboru daní z příjmu Sekce metodiky a výkonu daní 
na Generálním finančním ředitelství (GFŘ) Radimem Bláhou 
jsme se sešli nad tématy z oblasti převodních cen.
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1 Cost Contribution Arrangements (CCAs), smlouvy o přispívání na náklady 
2 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) je iniciativa OECD, která se  
 zabývá daňovými praktikami, jež usilují o minimalizaci daňových povinností  
prostřednictvím narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemí.
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týče? V budoucnu budeme 

muset nastolit diskusi,  

zda bychom měli v tomto 

přístupu pokračovat. 

Váš odbor připravil a publikoval celou řadu sdělení  
a pokynů pro oblast převodních cen. Připravujete něco 
nového? Zvažuje se, že by předložení dokumentace 
převodních cen bylo povinné, jak je tomu ve většině 
evropských zemí?   
V současné době je oblast převodních cen metodicky zpracována 
v dostatečné míře. Nadále budeme samozřejmě reflektovat 
mezinárodní vývoj v této oblasti. A co se týče povinné dokumentace 
k převodním cenám? Již několikrát jsme dříve uvedli, že téma není  
na pořadu dne zejména proto, aby se nezvyšovala administrativní 
zátěž poplatníků. Oblast pravidelně monitorujeme a je třeba uvést,  
že v budoucnu budeme muset nastolit diskusi, zda bychom měli  
v tomto přístupu pokračovat.  

Zajímají se pracovníci správců daně v rámci kontrol daně 
z příjmů právnických osob o problematiku převodních cen?  
Jsou v této oblasti metodicky řízeni, používají externí 
databáze?  
Součástí daňových kontrol je běžně kontrola správnosti nastavení 
převodních cen. Toto je zažitá praxe a samozřejmě se netýká všech 
kontrol, ale předchází jí pečlivá vyhledávací analýza. V rámci daňových 
kontrol a vyhledávací činnosti využíváme různých databází, zejména 
Amadea v jeho nejrozsáhlejší verzi, která obsahuje finanční a vlastnické 
údaje o téměř dvaceti milionech společností napříč celou Evropou. 
Nezbytnou součástí kontrol převodních cen je metodické řízení,  
a to zejména z důvodu jednotného celorepublikového postupu.

 
Můžete obecně zmínit výsledky kontrol v oblasti 
převodních cen? Jaký je podíl společností, které mají 
zpracovanou lokální dokumentaci převodních cen?  
Výsledky kontrol včetně převodních cen každoročně zveřejňujeme 
ve výroční zprávě o činnosti daňové správy. Naše statistiky nám 
dokazují, že význam této oblasti kontroly každoročně roste. V roce 
2012 jsme zaznamenali pokles počtu kontrol a jejich doměření,  

což bylo způsobeno přípravou a reorganizací finanční správy  
– tehdy jsme dokončovali zejména rozpracované případy.  
Letos opět očekáváme návrat k obvyklému rostoucímu trendu. 
Ještě bych zmínil, že správci daně typy předkládaných dokumentací 
nerozlišují a ani my je statisticky nesledujeme.

 
Jaká je situace v oblasti závazného posouzení způsobu, 
jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými 
osobami? Běží také přeshraniční řízení v této oblasti?  
Počet podaných žádostí o závazné posouzení způsobu sjednání 
převodních cen se v současnosti pohybuje na čísle 125.  
V loňském roce jich bylo podáno 24, doposud vyřízeno či schváleno 
11, zamítnuty tři. V současné době evidujeme pět žádostí o bilaterální 
APA 3 s Německem, Japonskem a Nizozemskem. Průměrná doba 
vyřízení u unilaterálních APA se nám daří udržet na osmi měsících. 
Nyní je před dokončením jedna z bilaterálních dohod, jež ovlivňuje 
vstup zahraničního prvku, tj. přístup zahraničních kompetentních 
orgánů, a doba vyřízení je tedy delší. Přesto můžeme do budoucna 
očekávat zvyšující se trend u bilaterálních APA, a to zejména 
s ohledem na vývoj v zahraničí.

 
Má Česká republika nějaké zkušenosti v oblasti mezinárodních 
arbitrážních procesů?  
Pokud máte na mysli posuzování případu arbitrážní komisí, pak 
Česká republika dosud žádný případ této komisi nepředkládala. 
Ve všech případech mezinárodního dohadovacího řízení se totiž 
úspěšně dohodla s dotčenou daňovou správou tak, aby  
ke dvojímu zdanění nedošlo. 
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3 APA – předběžné cenové dohody



Mezinárodní souvislosti:   
co se děje v převodních
cenách? 

 
V oblasti převodních cen došlo v posledních několika letech k významnému 

posunu, a to jak na mezinárodním poli, tak i v České republice. Aktuální vývoj 
především reaguje na světovou ekonomickou situaci a související snahu  

jednotlivých států zabránit přesunu zisků nadnárodních podniků do jurisdikcí 
s výhodnějším daňovým zacházením. Současný vývoj ovšem také musí 

respektovat fakt, že daňové plánování si nemusí nutně protiřečit se  
zákony a předpisy. Najít správné řešení ale není vždy snadné. 
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Mezinárodní souvislosti:   
co se děje v převodních
cenách? 

Správa daní nadnárodních podniků 
je dnes otázkou komunikace mezi 
daňovými správami navzájem,  
nikoliv jen mezi daňovou správou  
a poplatníkem. 

Konkrétně u nadnárodních podniků jsme v oblasti správy daní  
v poslední době zaznamenali dva zásadní trendy. Jednak sílí 

tlak na provádění kontroly převodních cen a jednak se zpřísňují 
pravidla posuzování přiměřenosti nastavení převodních cen 
vzhledem k daňovému základu v příslušné jurisdikci. V tomto 
ohledu můžeme konstatovat, že také v České republice 
postupně narůstá počet kontrol převodních cen. Například  
v roce 2010 jich proběhlo 221, o rok později 314. 

Z celosvětového hlediska je dalším podstatným trendem posun 
k nástrojům, jež představují zajištění předvídatelného daňového 
zacházení ve vztahu daňová správa–poplatník. V našich 
podmínkách jde především o tzv. závazná posouzení způsobu, 
jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami 
(tj. předběžné cenové dohody – APA). Dále jde také o zavedení 
zjednodušených postupů ověřování či prokazování nastavení 
převodních cen v určitých oblastech (např. dokumentace či  
režimy bezpečných přístavišť – tzv. safe harbours).  
 
Bilaterální předběžné cenové dohody 
Stejně jako ve většině standardních zemí se i v České  
republice stal běžnou součástí správy daní institut tzv. 
závazných posouzení pro oblast převodních cen. Doposud 
běžná praxe vnitrostátních závazných posouzení se nyní 
začíná přesouvat do oblasti bilaterálních mezinárodních 
dohadovacích řízení. V této souvislosti je třeba konstatovat, 
že zatímco tzv. jednostranné APA poskytují poplatníkovi 
jistotu ve vztahu ke správě daní v rámci ČR, dvoustranné 
či dokonce vícestranné APA představují nástroj daňové 
jistoty v mezinárodním měřítku. Na druhou stranu si musíme 
uvědomit, že v případech žádostí o dvoustrannou APA se 
do procesu, který vede k dosažení dohody, zapojují kromě 
sdružených podniků také daňové správy různých zemí. Vedle 
značné časové náročnosti (cca dva roky a více ve srovnání 
s průměrně osmi měsíci u jednostranných tuzemských 
posouzení) zde existují určitá rizika, jež plynou z odlišných 
přístupů daňových správ, možnosti sjednání podmínek, které 
se mohou lišit od původních návrhů poplatníka, možnosti 
nedosažení dohody nevyjímaje. Z dosavadní praxe nicméně 
plyne, že dohody zainteresované strany většinou dosáhnou,  
a to za podmínek, které jsou akceptovatelné i pro poplatníka.  
 
Dokumentace 
V oblasti převodních cen u nás můžeme pozorovat jistý tlak 
a opakované návrhy na zavedení zákonné povinnosti vést 
dokumentaci k převodním cenám. Příslušné orgány České 
republiky v tomto bodě již v minulosti vyvíjely jistou snahu, 
která byla nicméně v rozporu s požadavkem na snižování 
administrativní náročnosti výběru daní na straně poplatníka. 
Požadavek na dokumentaci se tak v praxi nepřímo uplatňuje 
prostřednictvím obecných procesních nástrojů správy daní. 
Pokud jde o obsah dokumentace, pak česká daňová správa 
využívá spíše metodických nástrojů a vychází z poznatků  
a výstupů pracovních orgánů OECD a EU. 

Zejména zpráva EU Joint Transfer Pricing Fóra (EU JTPF), která 
zahrnuje doporučení k obsahu dokumentace k převodním cenám 
v rámci EU, byla základem při zpracování metodického pokynu 
Ministerstva financí D-334. Avšak při zpracování pokynu bylo 
přihlédnuto k legitimnímu požadavku na zjednodušení těchto 
pravidel. Pokyn tedy také obsahuje jakési minimální požadavky 
na dokumentaci pro případy, kdy by příprava plné dokumentace 
znamenala nepřiměřenou zátěž pro poplatníka.  

Michal Roháček 
 
Vedoucí Oddělení mezinárodní  
spolupráce – přímé daně 
 
Generální finanční ředitelství

Další aktivity vedoucí ke zjednodušení 
prokázání převodních cen 
V souvislosti s prací orgánů OECD a EU musíme zmínit nejen 
úsilí o unifikaci v přístupu k vyhodnocení převodních cen, ale 
také aktivity, které zjednodušují postupy k prokázání správnosti 
nastavení převodních cen. Názorným příkladem je zpráva EU 
JTPF o převodních cenách při poskytování služeb s nízkou 
přidanou hodnotou uvnitř skupiny podniků – Česká republika  
ji převzala v podobě pokynu GFŘ D-10. 

Kromě jiných projektů se v OECD momentálně řeší otázka 
režimu tzv. bezpečných přístavišť, který je navrhován zejména 
pro nízkorizikové činnosti v oblasti výroby, distribuce či vědy 
a výzkumu. Na rozdíl od přijetí evropského konceptu služeb 
s nízkou přidanou hodnotou všemi členskými státy EU se režim 
bezpečných přístavišť podle OECD připravuje jako koncept pro 
dvoustranné mezistátní dohody ve formě memorand  
o porozumění.  

 

Zajištění správy daní a daňové kontroly v rámci 
Finanční správy ČR 
Za celosvětový trend můžeme také považovat, že se správy 
daní významných daňových subjektů soustřeďují do jednoho 
místa, což v České republice reflektoval v roce 2012 vznik 
Specializovaného finančního úřadu. Zde se mj. soustředili 
specialisté na převodní ceny, kteří mohou operovat v rámci 
celé republiky. Tímto krokem pak došlo k zajištění efektivní 
daňové kontroly nadnárodních podniků, kterým navíc takováto 
organizace usnadňuje komunikaci se správcem daně a zajišťuje 
jim i určitou podporu, pokud jde o výkon správy daní vůči nim. 

Závěrem  
Oblast převodních cen dnes nemůže být ošetřena pouze 
v rámci jednoho státu, tj. jednostranně. Každá daňová 
správa musí vzít v úvahu celosvětový vývoj a akceptovat 
mezinárodně uznávaná pravidla pro vyhodnocování 
převodních cen. Správa daní nadnárodních podniků je  
pak otázkou komunikace nejen mezi daňovou správou  
a poplatníkem, ale dnes již také mezi daňovými správami 
navzájem.  



 z oblasti  převodních cen 

Se vzrůstajícím počtem 
daňových kontrol roste i počet 
sporů se správcem daně, 
které nakonec rozhodne soud. 
Ne každý spor dopadne pro 
poplatníka podle jeho představ. 
 
V nedávné době byly zveřejněny 
dva rozsudky Nejvyššího 
správního soudu (NSS) z oblasti 
převodních cen, které dobře 
ilustrují nabyté sebevědomí 
správců daně a zkušenosti 
soudců při posuzování transakcí 
mezi spřízněnými společnostmi. 
Podívejme se společně 
na soudem přijaté závěry.

V případě rozsudku 1 Afs 101/2012-31 šlo o ceny obvyklé 
u společnosti obchodujícími s rybami, která uplatňovala 

nižší ceny vůči spojené osobě na Slovensku. Správce daně 
postupoval tak, že porovnal ceny, za které daňový subjekt 
dodával ryby jiným dodavatelům, a o stanovený rozdíl 
doměřil daň. NSS postup správce daně považoval za správný. 
V na první pohled přijatelném postupu se však skrývá 
významné nebezpečí v podobě způsobu posouzení otázky 
srovnatelnosti podmínek transakcí. 
 
NSS potvrdil, že v případě, kdy správce daně stanovuje 
referenční cenu na základě údajů o skutečně dosažených 
transakcích, musí zkoumat shodnost podmínek, případně 
provést patřičnou korekci. Základem pro uplatnění principu 
tržního odstupu je provedení tzv. srovnávací analýzy, kdy 
se musí najít k řízeným transakcím srovnatelné nezávislé 
transakce. 
 
Pro určení srovnatelné ceny správce daně použil metodu 
tzv. srovnatelné nezávislé ceny. Tato preferovaná metoda 
se používá u transakcí, kde je plně srovnatelný (totožný) 
výrobek – běžně obchodovaná komodita, již zkoumaný 
podnik prodává jak spřízněným, tak nezávislým podnikům. 
Podstatným prvkem tak je totožnost prodávaného výrobku či 
zboží. Správce daně vybral dodávky nezávislým subjektům, 
jež od společnosti odebírají shodný produkt ve sledovaných 
obdobích. Výsledkem bylo nalezení cenového intervalu, 
v němž se pohybovaly sjednané ceny za kilogram odebraného 
totožného produktu ve sledovaném období u nezávislých 
odběratelů. 

Nové judikáty  
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 z oblasti  převodních cen 
Společnost se nejprve ohradila rozdílem v kvalitě prodávaných 
ryb, což se jí však nepodařilo prokázat. Následně společnost 
argumentovala odlišnou úrovní cenové hladiny na Slovensku. 
Podle správce daně i NSS v tomto případě cenová hladina 
v jednotlivých zemích není podstatná, podstatná je naopak 
výše ceny, za kterou srovnatelní nezávislí odběratelé produkt 
nakupovali (a není rozhodné, za jakou cenu jej potom dále 
na trhu prodávali). 
 
Uvedený postup lze považovat za ne zcela v souladu 
s doporučením Směrnice OECD o převodních cenách, 
podle kterého jsou ekonomické okolnosti (srovnatelné 
podmínky na relevantním trhu) jedním ze základních 
parametrů srovnatelnosti. Vždy je však třeba zohlednit způsob 
argumentace a předložené důkazní prostředky daňového 
subjektu, které zřejmě nebyly v tomto případě dostatečné. 
 

Důkazní břemeno, úhrada ztráty a zpráva  
o vztazích  
V případě rozsudku 1 Afs 99/2012-52 šlo o ceny obvyklé 
ve vztahu české dceřiné společnosti a zahraniční mateřské 
společnosti. Dceřiná společnost od mateřské společnosti 
odebírala suroviny a vyráběla z nich pekařské výrobky, 
které následně dodávala mateřské společnosti pro prodej 
v zahraničí. 
 
Český daňový subjekt nejprve podal dodatečné daňové 
přiznání, v němž zvýšil základ daně z titulu cen obvyklých 
(suroviny měly být nakoupeny příliš draze). Následně podal 
druhé dodatečné daňové přiznání, ve kterém naopak uváděl, 
že nedošlo k porušení cen obvyklých. Pro stanovení cen 
použil daňový subjekt metodu vlastních nákladů navýšenou 
o obvyklou přirážku. V rámci stanovení ceny byla de facto celá 
ztráta matky z titulu prodeje hotových výrobků v Německu 
převedena na českou dceru ve zvýšených cenách surovin.  
 
NSS v tomto případě potvrdil názor správce daně, že takový 
postup byl chybný a došlo k porušení cen obvyklých. V rozsudku 
NSS nejprve zopakoval obecné zásady pro dokazování v oblasti 
převodních cen, tj. že cenu obvyklou nejprve prokazuje 
správce daně, a pokud ji prokáže, přechází důkazní břemeno 
na daňový subjekt. V posuzovaném případě však z důvodu 
podání dodatečného daňového přiznání leží důkazní povinnost 
primárně na daňovém subjektu, který musí obhájit své jiné 
tvrzení ve druhém dodatečném daňovém přiznání.  
 
Referenční cena může být podle NSS určena (při neexistenci 
nebo nedostupnosti dat) jako hypotetický odhad opřený 
o logickou a racionální úvahu a ekonomickou zkušenost.  
Jde o simulaci ceny, která by byla sjednána mezi nezávislými 
subjekty. Svůj souhlas tehdy NSS vyjádřil s použitím metody 
„náklady a přirážka“, která vychází z vynaložených nákladů 
a přirážky, jichž by při obdobných transakcích dosáhl nezávislý 

dodavatel. Z podkladů předložených daňovým subjektem 
však vyplynulo, že podstatnou část ceny nakupovaných 
surovin tvoří příspěvek na úhradu ztráty matky. Při kalkulaci 
ceny je bezpochyby třeba vycházet z nákupní ceny, přímých 
a režijních nákladů prodeje stejně jako přiměřené marže. 
Náklady lze přitom stanovit nejen na základě skutečnosti 
z minulých období, ale rovněž podle kvalifikovaného odhadu, 
který vychází z finančního plánu a jiných analýz pro daný rok. 
Obchodním vztahům mezi nezávislými osobami nicméně 
rozhodně neodpovídá situace, kdy se do ceny započítává 
rovněž příspěvek na krytí ztráty prodávajícího.  
 
NSS odmítl, aby ztrátu nesla dceřiná společnost, když 
za prodej zcela odpovídala zahraniční matka. Měla tak plně 
nést „hořké plody“ své obchodní činnosti. Mezi nezávislými 
osobami by k takovému postupu podle NSS nedošlo.  
 
Za zmínku stojí uvést, že NSS odmítl jako důkazní prostředek 
zprávu auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými 
osobami s tím, že zpráva auditora se obecně otázkami 
obvyklých cen nezabývá. 
 
Reflexe aktuální judikatury 
Ačkoliv se v obou rozsudcích jedná o poměrně specifické 
situace, názorně vypovídají o současné zkušenosti správců 
daně a jejich schopnosti využít poznatky z aktuální judikatury. 
V obou případech je zároveň zřejmá nízká pozornost, kterou 
daňové subjekty nastavení převodních cen věnovaly. 
Připravenost daňových subjektů na kontrolu správcem daně 
neodpovídala rizikům vyplývajícím z nestandardního nastavení 
způsobu stanovení ceny. Obdobným situacím je možné 
dopředu předcházet a disponovat adekvátní dokumentací 
převodních cen.

Nízká pozornost, kterou daňové 
subjekty nastavení převodních 
cen věnovaly, byla na vině 
u obou případů, jež nedávno 
řešil Nejvyšší správní soud.

Lubomír Moučka  
 
Senior Manager 
Daňové poradenství 
 
+420 222 123 514 
lmoucka@kpmg.cz
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Zkušenosti 
z daňových kontrol 
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Specializovaný finanční úřad (SFÚ) se zformoval  
zejména ze zaměstnanců jednotlivých finančních úřadů, 

jež původně spadali pod Odbor specializované kontroly  
(tzv. OSK). 

Pokud v minulosti kontrolu prováděli zástupci OSK, bylo 
celkem pravděpodobné, že převodní ceny ve větší či menší 
míře detailu neujdou jejich pozornosti. Vznikem SFU pak 
zahrnutí oblasti převodních cen pod běžnou kontrolu daně 
z příjmů právnických osob hraničí s jistotou, a to i u kontrol 
prováděných finančními úřady s krajskou působností.  
Nezřídka se pak setkáváme se situací, kdy se kontrola  
otevírá pouze na oblast převodních cen a nemusí za tím  
být ani dožádání zahraničního finančního úřadu. Stačí,  
když společnost například dlouhodobě vykazuje ztráty. 
 

Větší detail informací k transakcím  
ve skupině  
Hlavním rozdílem mezi kontrolou převodních cen v minulosti 
a dnes je, že finanční úřady vyžadují daleko detailnější 
informace k transakcím ve skupině – tj. nejen k ročním 
vyrovnáváním v rámci skupiny (tzv. transfer pricing 
adjustments) či fakturovaným službám, ale i ke zbožovým 
transakcím. Předložení dokumentace převodních cen, jež 
odpovídá pokynu D-334 (vychází ze Směrnice OECD) se 
z pohledu správce daně dnes bere jako základní minimum. 
Její předložení nicméně zásadně mění postavení správce 
daně v rámci dokazování v této oblasti, neboť se na něj tímto 
přenáší důkazní břemeno. 

Od posledních Horizontů, které jsme věnovali převodním 
cenám, uplynulo bezmála pět let. Během nich se odehrálo 
mnoho zásadního – kromě nových metodických pokynů 
nelze nezmínit vznik Specializovaného finančního úřadu 
v lednu 2012.
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Chybějící dokumentace = detailní dotazník 
Pokud dokumentace zcela chybí či není dostatečná, přichází 
finanční úřad s propracovaným a detailním dotazníkem 
s více než 50 otázkami, který se musí vyplnit v relativně 
krátkém čase. Obsah dotazníku se tematicky z větší části 
překrývá s oblastmi, jež definuje již zmíněný pokyn D-334. 
Pokud společnost úřadu poskytne jen dílčí informace 
vytržené z ekonomického kontextu (tj. nezpracuje je formou 
dokumentace), může podle našich zkušeností čelit značným 
komplikacím v průběhu dalšího procesu dokazování. 
 
Výpočet „základny“ ceny na prvním místě 
Nezávisle na (ne)předložení dokumentace převodních cen 
může paralelně proběhnout hlubší prověřování metodiky 
výpočtu převodních cen na reálném vzorku výrobků či zboží 
společnosti. Na rozdíl od minulosti pozorujeme, že se správci 
daně daleko více zaměřují na pochopení a analýzu výpočtu 
základny ceny než na výši připočítávané přirážky. Jako příklad 
můžeme uvést následující dožádání detailních informací 
v rámci výzvy správce daně:

„Doložte jednotlivé položky kalkulace na konkrétních 
číslech, tzn. jakým procentem je kalkulována materiálová 
režie (z jakých konkrétních částek bylo vycházeno), jak je 
kalkulována normohodina, jaký je plán normohodin pro 
jednotlivá období, na základě čeho bylo stanoveno procento 
správní a odbytové režie…“  
 

V případě skupinových služeb pak správce daně obvykle 
vyžaduje doložení použitých alokačních klíčů (včetně jejich 
výpočtu) a původní nákladovou základnu, na niž byly tyto  
klíče použity.  
 

Externí databáze a internet zkvalitňují analýzy 
Významný posun ze strany správce daně můžeme spatřovat 
i v efektivnějším využívání externích databází (např. Amadeus), 
a zejména internetu. V dnešní době správce daně analyzuje 
a dotazuje se i na jednotlivé kroky srovnávací analýzy, protože 
informace jsou často volně dostupné na internetu. Následně 
společnostem klade otázky typu: „Proč byla zahrnuta tato 
společnost do srovnání, když z obchodního rejstříku či výroční 
zprávy vyplývá, že je součástí koncernu?“ Internet může být 
zároveň zdrojem pro otázky typu: „Proč byla zahraniční entita 
koncernu v zisku, když s ní spojená česká společnost vykázala 
v kontrolovaném období velkou ztrátu?“

Proto je dobré mít na paměti, že se správci daně neustále 
zdokonalují a své znalosti pak aplikují na výstupy zpracovávané 
v dávnější historii (např. v letech 2008 či 2007), kdy metodika 
sestavení srovnávacích studií nebyla tak propracovaná 
a unifikovaná jako dnes, a navíc se jednalo o období před 
hospodářskou recesí.  
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Finanční úřady dnes vyžadují daleko více 
detailů k transakcím ve skupině – nejen 

k ročním vyrovnáváním v rámci skupiny  
či fakturovaným službám, ale i ke zbožovým 

transakcím.

Daniel Szmaragowski

Senior Manager 
Daňové poradenství 
 
+420 222 123 841 
dszmaragowski@kpmg.cz
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Systematické ukládání důležitých dat 
a kalkulací se vyplatí 
Během kontroly pak při absenci vypracované dokumentace 
převodních cen často narážíme na obtíže spojené 
s dokládáním detailnějších podkladů z důvodu odchodu 
odpovědné osoby, která v roce 2009 či 2010 kalkulace 
nastavovala (finanční úřady kontrolu obvykle provádí 
s přibližně tříletým odstupem).

Finanční úřady, jež metodicky vede Generální finanční 
ředitelství, stále častěji pracují s dostupnými judikáty z oblasti 
převodních cen a snaží se vyvarovat chyb typu, že například 
stanoví „správnou“ převodní cenu konkrétním číslem, nikoliv 
intervalem apod.

V neposlední řadě musíme zmínit stále častější aktivitu 
zahraničních správců daně, kteří „doměřují“ transakce mezi 
zahraniční a českou společností a vyvolávají řadu negativních 
dopadů u tuzemských subjektů.  
 
Hledání kompromisu 
Při jednáních s finančním úřadem ohledně převodních cen 
musíme mít neustále na paměti, že tato oblast není, a ani 
nemůže být černobílá. Jednání s úřady ve výsledku často 
vedou k hledání kompromisu mezi prvotním návrhem či 
úvahami správce daně na základě jím provedené analýzy 
a tvrzením daňového poplatníka.  

Základní pravidla v případě kontroly převodních cen 
můžeme shrnout následovně: 
 
•  Předložením dokumentace převodních cen a prokázáním  
    realizace transakce dochází k přenosu důkazního břemene  
    na správce daně. Správce daně se musí s argumenty  
    poplatníka vypořádat, a pokud s nimi nesouhlasí, musí 
    uvést konkrétní důvody zpochybňující původní data,  
    aby bylo jeho rozhodnutí přezkoumatelné.

•  Vypracování odpovědí v podobě strukturovaného dotazníku 
    FÚ, aniž by byly zohledněny ekonomické souvislosti, může  
    přinést významné komplikace pro další důkazní řízení.

•  S ohledem na vývoj znalostí a postupů doporučujeme  
     kontrolovat aktuálnost dokumentace a srovnávacích studií 
     alespoň ve tříletém intervalu.

•  Pozornost věnujte i cenovým kalkulacím, rozpočtům  
     nákladů, režijním přirážkám a sjednaným obchodním  
     podmínkám.

•  S ohledem na přirozenou fluktuaci pracovníků se snažte  
     průběžně zajistit odpovídající podklady a možné důkazní  
     prostředky.



Převodní ceny   
u úvěrových  

finančních nástrojů

 

Novela zákona o daních z příjmů v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva hmotného (dále jen novela ZDP) 

zavádí legislativní zkratku „úvěrový finanční nástroj“. 
Úvěrovým finančním nástrojem nově rozumíme závazkový 
právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo 
poskytnutých peněžních prostředků. Za finanční nástroj se 
pak považují zejména úvěr, zápůjčka, dluhopis, vkladní list, 
vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a směnka, 
jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky. 
 

Doložení pravidel tržního odstupu stále 
rozhoduje 
Jak tedy novela ZDP stanovuje převodní cenu pro úvěrové  
finanční nástroje? Konkrétní závazný způsob nebyl v novele navržen 
– důvodová zpráva se výslovně odkazuje na praktickou zkušenost 
se zákonnou fikcí „obvyklého“ úroku ve výši 140 procent diskontní 
úrokové sazby ČNB (viz ZDP platný do 31. prosince 2007) a dále 
rozpor tohoto pravidla s ekonomickou realitou. 

Jakým způsobem upravuje 
převodní cenu úvěrových 

finančních nástrojů novela  
zákona o daních z příjmů  
a jak ji dokumentovat?

14 / Horizonty / červen 2013



Převodní cenu tudíž stále musíme dokumentovat v souladu 
s obecnými pravidly tržního odstupu a zároveň v souladu 
s obecným principem nesení důkazního břemene 
poplatníkem. Jinými slovy je vhodné mít k dispozici alespoň 
smlouvu prokazující základní podmínky vztahu a dále 
dokumentaci prokazující tržní obvyklost sjednané odměny. 
 

Návrh na zrušení výjimky z pravidla o ceně 
obvyklé 
V průběhu přípravy novely byl nicméně předložen ještě další 
návrh, který chtěl zrušit výjimku z pravidla o ceně obvyklé, a to 
v případě, kdy je sjednaná výše úroků z úvěrového finančního 
nástroje mezi spojenými osobami nula nebo nižší než cena 
obvyklá a věřitelem daňový nerezident nebo společník. Ačkoliv 
se po soustředěném tlaku Komory daňových poradců za přispění 
společnosti KPMG v České republice podařilo předmětné 
ustanovení do návrhu novely ZDP vrátit, nemůžeme vyloučit, 
že v průběhu schvalovacího procesu dojde k opětovnému 
vypuštění této, pro vlastníky ekonomicky zásadní, výjimky.  
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Očekávaná aktivita správců daně  
u převodních cen na vzestupu 
Ve světle výše uvedeného můžeme předpokládat, že 
aktivita správců daně u dokládání obvyklosti převodních 
cen pro úvěrové finanční nástroje vzroste, především pak 
ve střednědobém horizontu. Tento závěr rovněž odpovídá 
trendu ve vyspělých západních ekonomikách, kde jsou 
finanční transakce v rámci skupin nadnárodních podniků 
aktuálně předmětem významných doměrků, případně 
soudních sporů (např. známý spor ConocoPhillips s norským 
finančním úřadem, který se týkal tzv. cash poolingu). 
 

Srovnání s nabídkou nezávislé banky není 
zcela bezpečné 
Jak tedy prakticky dokumentovat převodní cenu u úvěrových 
finančních nástrojů? K jednoduchým a přímým zjištěním 
převodní ceny patří srovnání s financováním, které daňovému 
poplatníkovi poskytne nezávislý bankovní subjekt. Ve většině 
případů však taková transakce k dispozici není, srovnání 
nezávislého financování s financováním poskytovaným 
v rámci skupiny navíc mnohdy přináší více otázek než 
odpovědí, protože se podmínky obou vztahů liší.  
 
Čeští daňoví poplatníci mají také tendenci využít nabídky 
nezávislých bank, jejichž prostřednictvím  dokládají obvyklost 
sjednané úrokové sazby. Tato praxe ovšem není zcela 
bezpečná, neboť správce daně může namítat, že nabídky bank 
nejsou závazné a nejedná se o reálné transakce, které  
by poskytovaly zcela věrohodné srovnání. 
 

Statistiky centrálních bank, nebo 
dokumentační studie? 
Určitým východiskem mohou být statistiky centrálních bank 
(např. ČNB), které dokážou poskytnout vodítko ohledně 

Jak tedy dokumentovat převodní cenu u úvěrových finančních 
nástrojů? Jako nejbezpečnější se jeví vypracování dokumentační studie, 
jež obsahuje srovnávací analýzu dlužníka, věřitele i srovnávaného 
úvěrového finančního nástroje.

aktuální průměrné výše úrokových sazeb u reálných transakcí. 
Měli bychom si nicméně uvědomit, že statistiky poskytují 
pouze průměrné hodnoty bez provedení srovnávací analýzy 
jednotlivých vztahů a jejich výstupem není rozmezí obvyklých 
úrokových sazeb, což se obecně vyžaduje pro stanovení 
„obvyklé“ ceny (viz např. rozsudek NSS 1 Afs 99/2012-52: 
„Cena obvyklá je interval.“).

Jako nejbezpečnější postup se proto jeví vypracování 
dokumentační studie, jež obsahuje srovnávací analýzu dlužníka, 
věřitele i srovnávaného úvěrového finančního nástroje. 

Věřitel by měl zvážit zejména své náklady financování a alternativní 
možnosti investice finančních prostředků. U dlužníka je pak nutné 
zvážit zejména jeho rizikový profil. V ideálním případě má dlužník 
udělen rating renomovanou ratingovou agenturou, například A. 
M. Best, Standard & Poor’s, Fitch či Moody’s. V praxi se ovšem 
takový případ příliš nevyskytuje, musíme tudíž použít alternativní 
způsob, jakým je využití různých bankrotních a bonitních modelů  
či finanční analýzy.   

Datová analýza 
Jakmile zvážíme situaci obou subjektů transakce, tj. dlužníka 
i věřitele, můžeme přikročit k analýze srovnatelných dat. 
Finanční data jsou obsažena v databázích, z nichž nejznámější 
je terminál Bloomberg, který používají i profesionálové 
v oblasti bankovnictví, asset managementu, pojišťovnictví 
atp., případně Reuters (KPMG využívá Bloomberg). Vyhledání 
srovnatelné transakce je samozřejmě velmi subjektivní 
a vyžaduje určitou zkušenost. Musíme proto při něm vycházet 
přímo ze smluvních ujednání a uvážit například měnu, 
konstrukci úrokové míry, obor podnikání, datum poskytnutí 
peněžních prostředků atd.  
 
Doporučené postupy  
Jaký bychom tedy měli zvolit postup v oblasti úvěrových 
finančních nástrojů z hlediska dokumentace převodních cen? 
Předně doporučujeme uzavřít písemné smlouvy ohledně 
poskytnutého úvěrového finančního nástroje. Dále je vhodné 
zvážit způsob stanovení převodní ceny a provedení příslušné 
písemné srovnávací analýzy, která bude obsahovat srovnání 
obou stran transakce a reálných dat srovnatelných úvěrových 
nástrojů. V neposlední řadě bychom měli dbát na aktualizaci 
příslušné dokumentace převodních cen. 

Zdeněk Řehák

Tax Assistant Manager 
Daňové poradenství 

+420 222 123 531 
zrehak@kpmg.cz



Vlády a daňové správy vo svete sa čoraz viac zameriavajú 
na ochranu daňových príjmov svojich krajín v dôsledku 
dlhodobého rastu zahraničného obchodu v kombinácií so 
zmenami globálneho ekonomického prostredia (globalizácia) 
a rastom deficitov štátnych rozpočtov. Jedným v tejto dobe 
z najhorúcejších nástrojov využívaných na doplnenie štátnych 
rozpočtov je kontrola dodržiavania princípov transferového 
oceňovania.  
 
Slovenská republika (SR) v tomto smere nie je výnimkou, 
skôr naopak. Zavedením povinnosti pre daňovníkov viesť 
dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, vytvorením 
špecializovaných tímov odborníkov v radoch daňovej správy 
zameraných výlučne na tieto aspekty medzinárodného 
zdaňovania a rastúcou nadnárodnou spoluprácou daňovej 
správy s partnerskými daňovými správami krajín OECD vysiela 
Slovensko jasné signály vonkajšiemu okoliu, že odstránenie 
značných rezerv v oblasti transferového oceňovania sa stáva 
jednou z priorít v ďalších mesiacoch a rokoch. Nasledujúci článok 
sa snaží v stručnosti zmapovať súčasný legislatívny stav, aktivity 
Slovenskej daňovej správy ako aj najnovšie trendy v tejto oblasti 
na Slovensku. 

Legislatívna úprava transferového 
oceňovania na Slovensku 
Právnym rámcom pre transferové oceňovanie je § 2 písm. 
n) až r), § 17 ods. 5 a § 18 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov (ďalej len „ZDP“), Usmernenie Ministerstva Financií 
SR č. MF/8288/2009-72, ktoré upravuje obsah povinnej 
dokumentácie a jednotlivé zmluvy o zamedzení dvojitého 
zdanenia, ktorými je SR viazaná. 

Ďalší všeobecne uplatňovaný výklad transferového 
oceňovania a návod pre jeho aplikáciu predstavuje komentár 
k článku 9 Modelovej zmluvy OECD a hlavne Smernica 
o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti 
a správy daní, ktorá bola niekoľkokrát aktualizovaná  
(naposledy v 2010). Pri výklade je taktiež potrebné  
zohľadňovať aj dokumenty prijaté v rámci Európskej únie. 

 

Povinnosť viesť dokumentáciu 
k transferovému oceňovaniu 
Povinnosť ustanovuje Usmernenie Ministerstva Financií 
SR č. MF/8288/2009-72 za zdaňovacie obdobia začínajúce 
po 31. decembri 2008. Usmernenie vychádza z princípov 
ustanovených OECD a EÚ. 

Podľa usmernenia by účelom transferovej dokumentácie 
malo byť zdokumentovanie procesu ocenenia vzájomných 
obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien za poskytnuté 
služby, pôžičky a úvery (ďalej len „kontrolované transakcie“) 
a iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na oceňovanie týchto 
transakcií. Z transferovej dokumentácie má byť zrejmé, že 
pri oceňovaní kontrolovaných transakcií bol dodržaný princíp 
nezávislého vzťahu.

Pri daňovej kontrole je daňovník povinný predložiť daňovému 
úradu transferovú dokumentáciu v slovenskom jazyku do 60 
dní od doručenia výzvy daňovníkovi. 

Nedodržanie povinnosti môže viesť k pokute až do výšky troch 
tisíc eur, pričom táto pokuta môže byť vyrubená aj opakovane. 

Transferové  
oceňovanie 

v Slovenskej  
republike

Transferové oceňovanie na 
Slovensku už dávno nie je len 
teória. Daňovníci musia predmetné 
transakcie pravidelne vykazovať, 
povinne viesť dokumentáciu 
a čoraz častejšie preukazovať 
dodržanie princípu nezávislého 
vzťahu počas daňovej kontroly.
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Vykazovacia povinnosť uľahčujúca 
identifikáciu rizikových transakcií 
Daňovník, právnická osoba, má povinnosť vykazovať 
hodnotové vyjadrenie transakcií so zahraničnými závislými 
osobami podľa jednotlivých kategórií (napr. služby, úvery, 
licenčné poplatky atď.) každoročne v daňovom priznaní. 

Tieto informácie spoločne s údajmi z účtovnej závierky 
následne správca dane môže použiť na vyhodnotenie 
pravdepodobnosti nesúladu s princípom nezávislého vzťahu 
využitím pomerových finančných ukazovateľov porovnaním 
s hraničnými hodnotami. Tieto sú komunikované aj externe: 
takouto hodnotou je napríklad sadzba licenčných poplatkov 
päť percent z obratu, kde vyššia suma predstavuje rizikovú 
transakciu v očiach správcu dane a potenciálny predmet 
daňovej kontroly.

Nakoľko sú podané priznania spracovávané elektronicky, 
výpočet a následná identifikácia prebieha systematicky 
a celoplošne. 

 
Činnosť daňovej správy 
Od roku 2009 tvoria významnú časť činností daňovej správy 
aktivity podporujúce rozvoj kontroly v oblasti transferového 
oceňovania:

•   Prebehli aktivity súvisiace s obnovením a s používaním  
      komerčnej databázy Amadeus. 

•   Transferové oceňovanie sa stalo súčasťou národného  
      vzdelávacieho projektu.

•   Od 1. Januára 2013 sa rozšírila teritoriálna pôsobnosť  
      Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na celé  
      územie SR.

•   Významne sa zvýšila medzinárodná spolupráca na úrovni  
     daňových správ ako aj s odborníkmi z komerčného  
      prostredia (napr. semináre organizované KPMG Slovensko).

•   Bol vypracovaný manuál pre výber daňových subjektov na  
      kontrolu transferového oceňovania a manuál pre praktické  
      vykonávanie finančnej, funkčnej, porovnávacej a ekonomickej  
      analýzy v rámci kontrol transferového oceňovania.

Výsledky vyššie uvedených činností sa pomaly začínajú 
prejavovať v narastajúcom počte daňových kontrol zameraných 
výlučne na kontrolu transferového oceňovania. Nižšie uvádzame 
ich prehľad za roky 2009 až 2011:

Rok       Počet vykonaných kontrol      Celkový nález (v tis. eur)

2009       3           411

2010     12        2 735

2011     18        1 041

Odstránenie značných rezerv  
v oblasti transferového 

oceňovania sa na Slovensku 
stáva jednou z priorít 

v nasledujúcich mesiacoch  
a rokoch.

Tomáš Ciran 
Partner 
Daňové poradenstvo 
KPMG Slovensko

+421 259 984 306 
tciran@kpmg.sk

Martin Zima 
Manager 
Daňové poradenstvo 
KPMG Slovensko 
 
+421 259 984 348 
mzima@kpmg.sk
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Existuje souvislost mezi problematikou převodních cen 
a daní z přidané hodnoty? 
Zákon o dani z přidané hodnoty upravuje použití cen obvyklých 
jako základu daně na místo ceny sjednané pouze v několika 
vybraných typech transakcí. Jedná se vždy o transakce, kdy 
některá ze stran nemá plný nárok na odpočet DPH na vstupu. 
Správné posouzení uplatňování DPH je nicméně nezbytné 
u každého modelu nastavení převodních cen. 

Setkáváte se v této oblasti s nějakými komplikacemi? 
Významný problém mohou představovat především vyrovnávací 
platby ke konci období. V rámci tohoto vyrovnání se zpravidla 
upravuje cena a následná fakturace rozdílu mezi cenou používanou 
v průběhu roku na základě rozpočtů či jiných předem nastavených 
hodnot a cenou finální, která má zajistit tržně obvyklou přirážku, 
ziskovost či marži spřízněné společnosti. Základní otázkou 
pak v těchto případech je, zda „finanční“ vyrovnání, které si 
společnosti poskytují mezi sebou ve skupině primárně z důvodu 
dodržení principu tržního odstupu, je také předmětem daně 
z přidané hodnoty, či nikoliv. V návaznosti na charakter transakce 
a smluvní ujednání mohou taková vyrovnání představovat slevu 
či navýšení ceny původních plnění nebo v některých případech 
pouze finanční převod bez vlivu na již uplatněnou DPH. Vždy proto 
doporučujeme samostatně posoudit jednotlivé transakce v rámci 
modelů převodních cen, a to zejména s ohledem na jejich smluvní 
úpravu a ekonomickou a právní podstatu.

V poslední době se stále častěji setkáváme se situacemi, 
kdy správci daně detailně zkoumají finanční transakce mezi 
spojenými osobami. O jaké transakce nejčastěji jde?
Z našeho pohledu se jedná především o poskytování půjček 
a úvěrů a s nimi související stanovení obvyklé výše úroků.  
Zde je zásadní stanovit rizikovost/úvěruschopnost dlužníka,  
která ovlivňuje výši přirážky nad bezrizikovou úrokovou míru. 
Smluvní nastavení transakce – např. podřízenost úvěru  
 – evidentně také ovlivní výši úrokové přirážky. Obvyklou  
výši úroků je však potřeba řešit nejen v případě standardních 
úvěrových vztahů. Otázka vyvstává rovněž v případě  
tzv. cash poolingu, který představuje jeden z nástrojů řízení 
finančních prostředků uvnitř skupiny spřízněných společností.

Jaký je přístup finančních úřadů k těmto transakcím?
Správci daně získávají stále větší zkušenosti z oblasti převodních 
cen, a to nejen ve standardních transakcích, ale i v oblasti 
transakcí finančních. Důvodem zájmu správců daně o druhou 
zmiňovanou oblast je jejich značný výskyt a významný objem 
jednotlivých transakcí. Zájem správců daně také očekáváme 
i v situacích, kdy je u vnitroskupinových půjček stanovena 
neobvykle vysoká či nízká úroková sazba, nebo tehdy, když 
cash pooling neslouží svému primárnímu účelu, tzn. když se 
jeho prostřednictvím neřídí krátkodobé finanční prostředky, ale 
využívá se k dlouhodobému financování za netržních podmínek, 
případně v situacích poskytnutých záruk ostatním společnostem 
ve skupině, které za ně hradí nulové nebo neodpovídající 
odměny.  
 
Pozn.: Více informací se dočtete v článku Převodní ceny u úvěrových 

finančních nástrojů autora Zdeňka Řeháka na str. 14.

 
 

Mají převodní ceny u příjemců investičních pobídek  
nějaká specifika?
Ano, pro příjemce investičních pobídek obsahuje zákon 
dodatečnou podmínku z oblasti převodních cen. Tyto firmy 
nemohou navyšovat základ pro výpočet slevy na dani kvůli 
nesprávnému způsobu stanovení cen, který neodpovídá 
ekonomickým principům běžných obchodních vztahů. V praxi 
to znamená, že příjemci investičních pobídek musí na převodní 
ceny nahlížet z obou stran. Podle obecného pravidla nemohou 
svůj základ daně podhodnocovat, pro účely investičních 
pobídek jej naopak nemohou nadhodnocovat. 
 
Jaká je sankce za porušení tohoto speciálního pravidla?
V případě porušení této podmínky jsou sankce skutečně tvrdé. 
V krajním případě hrozí úplná ztráta investičních pobídek. 
Sankce za porušení této podmínky jsou tedy znatelně přísnější 
než v případě standardního doměrku u nesprávného nastavení 
převodních cen.

Co doporučujete příjemcům investičních pobídek?
Nejjednodušší obranou je mít převodní ceny nastavené správně 
a zároveň mít v pořádku dokumentaci. Je to sice možná trochu 
idealistický pohled, nicméně v praxi se vyplácí. Někdy si 
problémy vytvářejí poplatníci sami, například pokud mateřská 
společnost neposkytuje české dceřiné společnosti dostatečné 
podklady pro dokumentaci a argumentuje tím, že má všechno 
v pořádku, a podklady předloží až v případě kontroly. Pak se 
s odstupem několika let může zjistit, že mateřská společnost 
nastavovala ceny chybně, což činí problémy právě příjemcům 
investičních pobídek. Druhou rizikovou skupinou bývají menší 
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firmy, které převodní ceny nastavují vlastními silami a mnohdy 
bez předchozích zkušeností s touto náročnou operací. Zatímco 
v běžném provozu riskují „pouze“ doměrek daně, v režimu 
investičních pobídek může mít jakákoliv chyba fatální následky.

 

Změnil se nějak přístup společností k převodním cenám 
v souvislosti s recesí v letech 2008–2010?
Řada nejen nadnárodních skupin a společností si uvědomila, že 
existující nastavení převodních cen v rámci transakcí ve skupině 
v mnoha případech neřeší situaci poklesu poptávky na trhu. 
Bylo třeba řešit nové otázky typu alokace realizovaných ztrát, 
plně nevyužitých kapacit, krytí fixních nákladů, atd. Obdobné 
otázky v předchozích letech společnosti v podstatě neřešily.
Právě tyto dotazy vedly ke zvýšení aktivit ohledně správného 
nastavení systému převodních cen ve skupině, který by 
správně reflektoval funkce a rizika subjektů na obou stranách.

Můžeme jmenovat specifické případy v oblasti převodních 
cen, které se v této době řešily?
Nezřídka nastala situace dodatečné fakturace určitých nákladů 
na české společnosti, a to i za více období zpětně, ve snaze 
rozprostřít negativní vývoj na celou skupinu. V řadě případů  
však bylo tuto dodatečnou fakturaci problematické zdůvodnit.

A co třeba otázka dokumentace převodních cen?
Zde došlo k zásadnímu přehodnocení postoje. Dříve přípravu 
dokumentace převodních cen ve většině případů motivovaly 
zejména požadavky místní legislativy. V souvislosti s potřebou 
prokázání správného nastavení převodních cen či tržně obvyklé 
alokace sdílených nákladů se i další skupiny společností rozhodly 
pro přípravu centrální dokumentace. Z ní následně těžily i české 
společnosti, které neměly lokální dokumentaci zpracovanou 
s ohledem na skutečnost, že v České republice není povinná. 

 
 

Jaká je podle tvých zkušeností praxe převodních cen v USA?
V kanceláři KPMG v Los Angeles se oblasti převodních cen 
věnuji již pět let. S převodními cenami mají v USA historicky 
větší a dlouhodobější zkušenosti jak daňoví poplatníci, tak 
správci daně, což se odráží v komplexnosti aplikace metod 
převodních cen mezinárodními společnostmi, jakými jsou 
například migrace nehmotných aktiv, metoda rozdělení 
zbytkového zisku či multilaterální APA.
 
Požadavky na dokumentaci převodních cen jsou velmi 
vysoké a náročné na koordinaci – transakce se většinou 
dokumentují mateřskou společností v USA s často i několika 
desítkami spojených osob mimo území USA. I když náklady 

na dokumentaci převodních cen nejsou zanedbatelné, daňoví 
poplatníci tak mohou předejít penále, které může činit až 40 
procent rozdílu mezi cenou aplikovanou daňovým poplatníkem 
a cenou určenou správcem daně. 

Co je to takzvaný operační transfer pricing, o kterém 
slýcháme stále častěji?
U převodních cen se většinou vede diskuse v legislativní  
či metodické rovině, kdy se dokumentuje, případně plánuje 
nejvhodnější metoda. Daňový poplatník tak má paradoxně 
kolikrát k dispozici perfektní studii na převodní ceny, ale již 
neví, jak tuto studii aplikovat v praxi. Operační transfer pricing 
se tedy zabývá správnou kombinací nastavení informačních 
systémů, procesů mezi daňovým, účetním a finančním 
oddělení společnosti a řízením lidských zdrojů, aby došlo 
ke správnému zohlednění nastavených převodních cen 
v účetnictví společnosti.

Můžeš prosím uvést nějaký příklad z praxe?
Z vlastní zkušenosti vím, jak nedostatečná pozornost věnovaná 
operační stránce převodních cen vedla vinou lidského faktoru 
ke zkreslení finančních výkazů společnosti o stovky milionů 
dolarů. Tehdy konkrétně došlo k špatnému zahrnutí nákladů při 
aplikaci relativně jednoduché metody „náklady plus přirážka“ 
a zároveň k nedostatečné kontrole údajů při předání datových 
souborů mezi daňovým a účetním oddělením společnosti. 
Daňová oddělení sítě poradenských společností KPMG 
v této oblasti poskytují širokou nabídku služeb od vlastních 
softwarových řešení po spolupráci s kolegy z Poradenských 
služeb v případě kontroly a nastavení procesů v rámci 
společnosti. 

Proč tě baví téma převodních cen?
Baví mě pracovat spíše s velkými čísly a vytvářet nová řešení, 
což mi převodní ceny umožňují. Proti standardnímu pohledu 
daňového poradce se převodní ceny mnohem více zaměřují 
na podstatu podnikání i jednotlivých transakcí. Umožňují tak 
komplexní pohled na firmu. Díky převodním cenám jsem mohl 
nahlédnout do zákulisí obchodování s vlnou, barevnými kovy 
(ve velkém), elektrickou energií nebo výroby aut či panelů 
do LCD televizí. Nadnárodní charakter převodních cen mi také 
umožňuje být v pravidelném kontaktu se zahraničními kolegy.

Jaký byl nejzajímavější projekt, na kterém jsi pracoval?
Projekty bývají zajímavé buď specifickým oborem podnikání 
některých klientů, nebo specifickým řešením převodních cen. 
Asi nejzajímavější byla zakázka, kdy jsme pro nově založenou 
společnost kompletně nastavovali převodní ceny spolu 
s kolegy z USA a následně získali závazné posouzení, které 
nyní po třech letech obnovujeme. V tomto projektu bylo jasně 
znát, jak moc převodní ceny souvisí se samotným podnikáním 
společnosti a jak musí reagovat na obchodní strategie. Projekt 
navíc zahrnoval podrobný propočet výše licenčního poplatku 
za použití metody rozdělení reziduálního zisku.
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Převodní ceny   
Získejte náskok a využijte 
konkurenční výhody! 
 
Potřebujete provázat převodní ceny s provozním  
 nastavením vašeho obchodního modelu? 
 
Plánujete zavést interní směrnici vhodného  
nastavení převodních cen? 
 
 •   Pomůžeme vám s jednotnou implementací pravidel 
     převodních cen, které se vážou na manažerské  
     systémy. 
 
 •   Dodáme potřebné informace o srovnatelných  
     transakcích. 
 
 •   Připravíme žádost o závazné posouzení  
     způsobu stanovení ceny a dokumentaci  
     převodních cen. 
 
 •   Pomůžeme vám obhájit použité ceny  
     v případném sporu se správcem daně. 
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