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Anotace 

 Bakalářská práce pojednává o problematice převodních cen. Jedná se o cenu za 

transakci mezi spřízněnými podniky. Tato problematika se v posledních letech stala 

jedním z hlavních témat, kterými se zabývají finanční úřady. A to proto, ţe je takto 

moţno přenášet daňovou povinnost mezi podniky a tedy i do států s niţší sazbou daně. 

Práce se zabývá stanovením převodní ceny na konkrétním podniku pomocí pěti 

základních metod, které nabízí Směrnice OECD pro převodní ceny. Tyto postupy můţe 

společnost vyuţít buď pro vytvoření dokumentace, kterou vyţadují finanční úřady, nebo 

pro ţádost o závazné posouzení na stanovení ceny. 

 

Abstract 

 This bachelor’s thesis deals with a problem of the transfer pricing. It is the price 

of a transaction between the related enterprises. The issue has recently become one of 

the main topics of financial authorities. The main reason is that the tax liability can be 

transferred between companies and thus to countries with the lower tax rate. This thesis 

deals with consecutions of the transfer price on a specific company using five basic 

techniques offered by the OECD Guidelines for transfer pricing. These consecutions 

may be used either for the creation of the documentation required by tax authorities or 

for the request of the binding assessment on pricing. 
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ÚVOD 

 V rozvinutých zemích od konce druhé světové války, v naší zemi aţ s přílivem 

zahraničního kapitálu v devadesátých letech minulého století, se stávají stěţejním 

tématem v daňové oblasti ceny, nazývané v odborné terminologii jako převodní či 

transferové. Můţe jít o vnitrostátní operace, ale v převáţné většině případů se toto téma 

dotýká přeshraničního obchodu, a tím pádem podléhá i různým zákonům různých států. 

S tím je spojen zájem nadnárodních, ekonomicky zaloţených organizací, jejímiţ členy 

jsou rozvinuté státy, aby se tímto tématem zabývaly a pokoušely se o sjednocení 

legislativy v této specifické části daňové problematiky a také tak vydatně činí. 

 Za podstatný prvek daní jsou převodní ceny povaţovány v posledních několika 

letech i českou daňovou správou. O tom svědčí nejen větší zájem metodiků na 

Ministerstvu financí, tvořící Pokyny pro postup správce daně, ale především neustále 

rostoucí počet prováděných kontrol pracovníky správce daně, kde jsou i vytvořeny 

specializované skupiny zabývající se převodními cenami. Pro usnadnění práce 

daňových úředníků je také od roku 2002 ve formuláři daňového přiznání kolonka pro 

informování, zda poplatník provádí transakce se spřízněnými osobami.
1
 Je tu tedy i 

mnohem větší tlak na daňové subjekty, aby měly v pořádku nastavenou výši cen, přesně 

tak jak jim umoţňuje zákon a mezinárodní smlouvy, jimiţ je Česká republika vázána, a 

aby si dávaly větší pozor na přesouvání zisku do zemí s niţší daňovou zátěţí a daňové 

úniky v rámci jednoho nadnárodního podniku. 

 Cílem práce je, jak jiţ vyplývá z jejího pracovního názvu, stanovení nezávislé 

převodní ceny mezi spřízněnými podniky, tedy mezi mateřskou společností a jejími 

dceřinými společnostmi. Nesprávné stanovení takovéto ceny má za následek chybné 

určení základu daně a tím pádem i chybnou výši odvedené daně do příslušných státních 

rozpočtů jednotlivých států (v případě usídlení jedné ze společností v jiném členském 

státě). Následné problémy s finančními orgány vedou k doměrkům a penalizacím, tedy 

                                                             
1
DVOŘÁK, Jan. Kdy účtovat transferové a kdy převodní ceny [on-line] Vystaveno 

7.12.2005. [cit. 2011-1-5] Dostupné z:  http://ekonom.ihned.cz/c1-22812455-kdy-

uctovat-transferove-a-kdy-prevodni-ceny 

 

http://ekonom.ihned.cz/c1-22812455-kdy-uctovat-transferove-a-kdy-prevodni-ceny
http://ekonom.ihned.cz/c1-22812455-kdy-uctovat-transferove-a-kdy-prevodni-ceny
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nadměrným a neočekávaným výdajům, které mohou být pro společnost často i 

likvidační nebo minimálně velmi nepříjemné. Tím, ţe tuto, v poslední době hodně 

sledovanou, problematiku vyřešíme předem, se vyhneme výše uvedeným potíţím. Jde 

tedy o to předloţit návrh řešení výše uvedené problematiky, který povede k daňové 

optimalizaci a k úsporám za případné doměrky, k nimţ by s velkou pravděpodobností 

jinak došlo. 

 Abych mohl popsat problematiku převodních cen v praxi, zvolil jsem si podnik, 

který se doposud tímto tématem příliš nezabýval. Na něm chci prakticky ukázat, jak se 

s převodními cenami pracuje a dopomoci podniku k tomu, aby v budoucnu neměl 

problém správci daně vysvětlit stanovení ceny se spřízněnými osobami. 
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1. ZÁKLADNÍ POJMY 

Převodní cena (transferová cena)  

 Jedná se o cenu za dodávky zboţí mezi dvěma pobočkami mezinárodní 

společnosti
2
, nebo přesněji řečeno jsou to ceny, za které podnik převádí zboţí a 

nehmotný majetek nebo za které poskytuje sluţby sdruţenému podniku.
3
 

Spřízněné podniky  

 Často také označované jako sdruţené podniky, jsou charakterizovány v článku 9 

Modelové smlouvy a v §23 ZDP. Zjednodušeně se jedná o podniky, kde se jeden podílí 

na řízení druhého podniku. 

Nezávislé podniky  

 Jedná se o takové podniky, které neodpovídají definici uvedené v ZDP. Jsou 

tedy samostatnými jednotkami a operace mezi nimi jsou základním stavebním 

kamenem pro určení správné výše převodní ceny. 

Cena obvyklá  

 Je taková cena, která je běţně sjednávána mezi nezávislými podniky 

v nezávislých transakcích. 

Princip trţního odstupu  

 Jedná se o „mezinárodně uznávaný standard pro stanovení převodních cen pro 

daňové účely, na němž se shodly členské státy OECD. Jedná se o právo zahrnout do 

zisků sdruženého podniku a následně zdanit i zisky tímto podnikem nevykázané, pokud 

se při posouzení podmínek obchodních a finančních vztahů mezi sdruženými podniky 

zjistí, že se tyto sjednané podmínky liší od těch, které by byly stanoveny mezi 

                                                             
2 Verlage, H.C. Transfer pricing for multinational enterprises. Rotterdam: Universitaire 

Pers Rotterdam, 1975. 209 s.  ISBN 90-237-2261-2. str. 3  

3
 Rylová, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3.vyd. Olomouc: Anag, 2009. 254 

s. ISBN 978-80-7263-511-5. str. 215 
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nezávislými subjekty.“
4
 Princip trţního odstupu je preferován, především z toho důvodu, 

ţe nečiní rozdíly mezi spřízněnými a nezávislými podniky v jakémkoli státě a zabraňuje 

tak jakýmkoli daňovým zvýhodňováním.
5
 

 Právně je vymezen v Článku 9 Modelové smlouvy OECD takto „jsou-li mezi 

dvěma podniky v jejich obchodních nebo finančních vztazích stanoveny podmínky, nebo 

jim jsou uloženy, které se liší od těch, které by existovaly mezi nezávislými podniky, pak 

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

z důvodu těchto podmínek jich nedosáhl, mohou být zahrnuty do zisků tohoto podniku 

a následně zdaněny“
6, ale i v ZDP. 

                                                             
4
 Rylová, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3.vyd. Olomouc: Anag, 2009. 254 

s. ISBN 978-80-7263-511-5. str. 217  

5
 Rylová, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3.vyd. Olomouc: Anag, 2009. 254 

s. ISBN 978-80-7263-511-5. str.217 

6
 OECD. Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy ze 

dne 1. 7. 1995, 70/1997 FZ. [on-line].  [cit.2011-5-1]. Dostupné z: 

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

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/mezinarodni_spoluprace_599.html?year
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2. PRÁVNÍ VYMEZENÍ 

2.1 VYMEZENÍ V ČESKÉM PRÁVU 

 Aţ do roku 1989 se na našem území o transferových cenách takřka nemluvilo. 

V českém zákoně, konkrétně v ZDP, se objevuje ustanovení týkající se transferových 

cen aţ od 1. 1. 1993 v §23 odst. 7. V něm jsou upraveny podmínky pouţití obvyklé 

ceny takto: „Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly 

sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo 

obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně 

základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána 

mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 

podmínek, použije se cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu…Spojenými 

osobami se pro účely tohoto zákona rozumí: 

 a) kapitálově spojené osoby, přitom 

  1. jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 

právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 

právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu 

nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami 

přímo kapitálově spojenými, 

  2. jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 

právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu 

nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % 

základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby 

vzájemně osobami kapitálově spojenými, 

 b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby 

  1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, 

  2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo 

kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak 

spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob, 

  3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající 

osobou, 
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  4. blízké, 

  5. které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně 

nebo zvýšení daňové ztráty. 

Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období 

nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr 

měsíčních stavů. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu 

a provádění kontroly za úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole.“ 

 Na základě tohoto ustanovení rozhodoval Nejvyšší správní soud a došel 

k závěru, ţe z dikce tohoto ustanovení vyplývá, v případě ţe se ceny liší, pro správce 

daně povinnost umoţnit subjektu doloţení takovéhoto rozdílu a daňový subjekt je 

povinen toto důkazní břemeno unést. Poté správce daně zhodnotí, zda subjekt břemeno 

unesl, nebo případně rozdíl ceny doměří. 
7
 

 V tomtéţ zákoně je od 1. ledna 2006 ještě jeden paragraf týkající se převodních 

cen, který můţe daňový subjekt vyuţít v případě, kdy sjednává cenu se závislou osobou. 

Na základě §38nc si totiţ můţe nechat od správce daně rozhodnutím posvětit závazné 

posouzení o tom, zda byla sjednaná cena stanovena způsobem shodným se způsobem, 

kterým by byla stanovena cena mezi nezávislými subjekty. Závazné posouzení ceny, 

pojem vytvořen zákonodárcem jako legislativní zkratka, takţe bude i v této práci s ním 

pracováno jako s neměnným pojmem, musí obsahovat- identifikaci zúčastněných osob,  

           - popis organizační struktury a to  

           i mimo ČR, 

           - obchodní činnosti všech   

           zúčastněných osob, 

          - popis obchodního vztahu, pro 

který je rozhodnutí o závazném posouzení ceny vydáváno, včetně zdaňovacího období, 

kterého se týká,       

          - dokumentaci způsobu vytvoření  

          ceny, 

           - návrh výroku správce daně. 

                                                             
7
 Rozhodnutí NSS ze dne 18.7.2005, sp. Zn. 5 Afs 48/2004. [on-line].  [cit. 2010-12-20] 

Dostupný z: http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=1444&mark= 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=1444&mark
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O závazném posouzení na stanovení ceny rozhoduje místně příslušný správce daně 

subjektu, který o rozhodnutí poţádá, a to aţ po zaplacení správního poplatku ve výši 

10.000,- Kč. Takovéto rozhodnutí je pro daňový subjekt výhodné, protoţe po jeho 

vydání uţ správce daně při daňové kontrole nebude zkoumat způsob, jakým byla cena 

stanovena, ale omezí svoji činnost jen na kontrolu údajů uvedených v ţádosti a cenu 

bude povaţovat za obvyklou. To vše za předpokladu, ţe se skutečnosti vedoucí 

k vystavení rozhodnutí nezměnily a cena je stanovována stále stejně. Závazné 

posouzení o ceně platí však maximálně tři roky, není-li v rozhodnutí uvedena doba 

kratší. Toto vyplývá uţ ze ZSDP a i z, od roku 2011 platícího Daňového řádu. V ZSDP 

je závazné posouzení upraveno v §34b a v DŘ v §132 a §133. Postup, kterým se bude 

řídit správce daně při tvorbě rozhodnutí, je stanoven v Pokynu č. D - 292 následovně. 

Správce daně nejprve prověří srovnatelné podmínky a zjistí, zda bylo postupováno 

s principem trţního odstupu. Následně ověří správnost zvolené metody ke stanovení 

obvyklé ceny, kterou mu daňový subjekt navrhnul. 

 O takovémto rozhodnutí je také správce daně povinen informovat v rámci 

spontánní výměny informací daňové orgány států, v nichţ sídlí osoby zúčastněné na 

transakci obsaţené v rozhodnutí, za předpokladu, ţe s těmito státy má Česká republika 

uzavřenu Smlouvu o zamezení dvojího zdanění
8
. Informace je poskytována z důvodu, 

aby i cizí daňový orgán zohlednil rozhodnutí a nedošlo tak k faktickému dvojímu 

zdanění téhoţ příjmu. Na druhé straně je také správce daně oprávněn prověřit si údaje 

uváděné subjektem formou mezinárodní spolupráce upravené v zákoně č. 253/2000 Sb., 

o mezinárodní pomoci při správě daní. 

 Dalším zásadním právním dokumentem je Pokyn č. D - 258. Tímto dokumentem 

je totiţ do českého práva implementována důleţitá směrnice OECD, o níţ je řeč 

v následující kapitole. Tento metodický pokyn byl také sepsán proto, aby zajistil 

jednotné postupování správce daně při posuzování transferů uvnitř nadnárodních 

společností.
9
 Je důleţité zde zmínit, ţe Pokyny ministerstva nejsou právně závazné pro 

                                                             
8
 Státy s nimiţ má Česká republika uzavřenu Smlouvu o zamezení dvojího zdanění jsou 

obsaţeny v Příloze č. 1 

9
 Zatloukal,  Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 1.vyd.Praha: C.H.Beck, 

2008. 341 s.  ISBN 978-80-7400-057-7. str. 158 
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daňové subjekty a veřejnost, ale pracovníci správce daně se jimi musejí řídit při své 

práci. Je však důleţité znát obsah tohoto dokumentu i pro daňové subjekty, kterých se 

týkají převodní ceny, protoţe pokud budou cenu stanovovat podle metod a principů 

v něm upravených, pak se minimalizuje moţnost chybného nastavení převodních cen. 

Pokyn ve svém znění obsahuje definici převodních cen a principu trţního odstupu, 

základní zásady stanovení ceny, metody pro zjištění převodní ceny a doporučenou 

dokumentaci, kterou by měl mít daňový subjekt k dispozici pro kontrolu transferových 

cen. Dokumentací se obsáhleji zabývá další metodický Pokyn Ministerstva financí a to 

D - 293, který reaguje i na koncept evropské dokumentace k převodním cenám. Protoţe 

Pokyny vycházejí hlavně ze směrnice OECD či dokumentů EU, nebudu je podrobně 

rozebírat v zde, ale aţ v kapitole 2.2. 

 O spojených osobách v českém právu nehovoří jen daňové zákony. Významná 

zmínka o nich je i v Obchodním zákoníku v §66a. Zde jsou vydefinovány tzv. ovládající 

osoby, které vykonávají nebo mají rozhodující vliv na chování jiné osoby. Obchodní 

zákoník v odstavcích 3 a 4 definuje ovládající osobu následovně:  

„(3) Ovládající osobou je vždy osoba, která 

a) je většinovým společníkem; to neplatí, jestliže je ovládající osoba určena podle 

ustanovení písmene b), 

b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným 

společníkem nebo společníky, nebo 

c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou 

statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího 

orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem.  

(4) Osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích práv na 

určité osobě, jsou vždy ovládajícími osobami.“ 

Obchodní zákoník těmto osobám nařizuje v devátém odstavci vypracovat zprávu, v níţ 

budou vydefinovány vztahy mezi ovládajícími a ovládanými osobami a vyjmenovány 

smlouvy mezi nimi uzavřené. To vše písemně a do tří měsíců od skončení účetního 

období, a pokud zpracovává výroční zprávu, pak bude její přílohou. Zpráva se nemusí 

vypracovávat jen za předpokladu, ţe je mezi propojenými osobami - takto definuje 
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Obchodní zákoník osoby ovládané a ovládající – uzavřena ovládací smlouva popsaná 

v sedmém odstavci §66a.  

 

2.2 VYMEZENÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU 

 Na mezinárodním poli se převodními cenami jako první začala zabývat OECD, 

následovalo ji OSN a EU. Kaţdé této organizaci bude věnován samostatný prostor 

v kapitolách 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3. Velmi důleţitým právním dokumentem je Vídeňská 

úmluva z roku 1969. V článku 31 této úmluvy je uvedeno obecné pravidlo výkladu 

smluv, „1. Smlouva musí být vykládána v dobré víře, v souladu s obvyklým významem, 

který je dáván výrazům ve smlouvě v jejich celkové souvislosti, a rovněž s přihlédnutím 

k předmětu a účelu smlouvy. 

2. Pro účely výkladu smlouvy se kromě textu, včetně preambule a příloh, celkovou 

souvislostí rozumí: 

 a) každá dohoda vztahující se ke smlouvě, k níž došlo mezi všemi stranami 

v souvislosti s uzavřením smlouvy; 

 b) každá listina vyhotovená jednou nebo více stranami v souvislosti s uzavřením 

smlouvy a přijatá ostatními stranami jakožto listina vztahující se ke smlouvě.“
10

 

Toto pravidlo je důleţité především kvůli závazku signatářů řídit se mezinárodními 

směrnicemi a dokumenty, i pokud nejsou zakotveny v jednotlivých právních systémech, 

jestliţe byly všemi podepsány. Vídeňská smlouva se týká listin, jimiţ jsou myšleny 

například směrnice a dokumenty, nikoli smlouvy. Mezinárodní smlouvy jsou totiţ 

automaticky nadřazeny vnitrostátním právním předpisům. Toto pravidlo je zakotveno 

v článku 10 Ústavy ČR. 

 

                                                             
10

 Česká republika. Vyhláška č.15 federálního ministerstva zahraničního obchodu o 

Vídeňské úmluvě o smluvním právu. In Sbírka zákonů, Česká republika. 15/1988, s.44-

58 ze dne 4. Září 1987 
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2.2.1 OECD 

 OECD začala s pořádným hodnocením tématu převodních cen ve své publikaci 

Transfer Pricing and Multinational Enterprices (OECD, 1979), která byla v dalších 

letech doplněna o další pokyny: Three Taxation Issues (OECD, 1984) a později o Thin 

Capitalization (OECD, 1987). Vzhledem k přetrvávající důleţitosti tohoto problému a 

opakované revizi předpisů Spojených států, OECD reagovala na poţadavky členských 

zemí a kvůli rozšiřování aktivit nadnárodních společností aktualizovala směrnici 

k převodním cenám. Zrevidované pokyny k transferovým cenám (OECD 

1995,1996,1997) jsou tvořeny na pomoc jak daňovým orgánům, tak i nadnárodním 

společnostem tak, ţe uvádějí způsoby, jak najít oboustranně uspokojivé řešení pro 

tvorbu převodních cen, a jak minimalizovat konflikty a nákladné spory mezi nimi.
11

 

Jejím cílem je také znesnadnit podnikům daňové úniky, ale hlavně nastavení shodných 

pravidel pro určení ceny ve všech státech, které jsou členy OECD. Cílem je i pomoc 

podnikům, aby nemohly být jejich příjmy zdaněny ve dvou různých jurisdikcích, proto 

byla vydána Modelová daňová smlouva OECD, podle níţ jsou tvořeny jednotlivé 

dvoustranné Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi státy. V současné době jich má 

Česká republika uzavřených 78.
12

 V článku 9 vzorové smlouvy – jak bývá označována 

– jsou také přesně definované spřízněné osoby. Česká republika je členem OECD od 

roku 1995, kdy také akceptovala Modelovou smlouvu a Směrnici. Nemá ji však pevně 

zakotvenu ve svém právním systému, a tak přichází na řadu Vídeňská úmluva, díky níţ 

je Směrnice právně závazná i pro ČR.  

 Dne 22. července 2010 uveřejnila Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj (OECD) schválenou novelizaci kapitol I – III Směrnice o převodních cenách pro 

nadnárodní podniky a daňové správy, stejně tak jako zcela novou kapitolu IX této 

směrnice, týkající se aspektů převodních cen v procesech restrukturalizace podniků. 

Novelizace prvních tří kapitol směrnice spočívá zejména v rozpracování aplikace 

                                                             
11

 United nations, Transfer pricing : UNCTAD Series on Issues in International 

Investment Agreements. Geneva : United nations publication, 1999.  str.15,16 

12
 Viz. Příloha č. 1 
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srovnávací analýzy, pouţití transakčních ziskových metod a dále pak v nové úpravě 

hierarchie metod stanovení převodních cen.
13

 

2.2.2 EVROPSKÁ UNIE 

 Jak je uvedeno výše, jsou pro Českou republiku a její občany právně závazné 

mezinárodní smlouvy a na základě Vídeňské smlouvy i jiné listiny. Navíc je však ČR, 

svým vstupem do Evropské unie, vázána i právem EU. 

 Evropská unie se tématem převodních cen začala zabývat začátkem 

devadesátých let, kdy hned v roce 1990 vydala několik směrnic Rady EU. Jedná se o 

Směrnici č. 90/434/EHS o společném systému zdanění v případech fúzí, rozdělení, 

převodu majetku a výměny obchodních podílů na majetku společností členských států. 

Ta má za cíl sjednotit daňový systém členských států, protoţe fúze a další přeměny 

společností se většinou odehrávají mezi několika státy a je tedy nutné, aby platila ve 

všech stejná legislativa týkající se tohoto tématu. Druhou je Směrnice Rady č. 

90/435/EHS o společném systému zdanění v případech mateřských a dceřiných 

společností členských států. I tato směrnice sjednocuje daňový systém členských států a 

udává, jakým způsobem se mají rozdělit zisky mezi sdruţenými podniky, které se 

nacházejí v různých státech tak, aby bylo zamezeno případnému dvojímu zdanění 

takovýchto zisků. A třetím a moţná nejdůleţitějším dokumentem je Úmluva o zamezení 

dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků spojených podniků č. 90/436/EHS, které 

se zkráceně říká Arbitráţní konvence, a jeţ byla Českou republikou ratifikována v roce 

2006. Arbitráţní konvence v podstatě navazuje na předchozí směrnici a upravuje 

postupy pro případy, ţe ke dvojímu zdanění skutečně dojde a dotčený podnik podá 

podnět k řízení příslušnému orgánu členského státu. V takovémto případě jsou státy, 

jichţ se případ týká, povinny se do dvou let vzájemně dohodnout, a pokud nedojde ke 

konsenzu, pak bude ustavena poradní komise, která do půl roku vydá k situaci 

stanovisko, a během dalšího půl roku vydají kompetentní orgány zúčastněných zemí 

                                                             
13

 Česká daňová správa, Novela směrnice OECD o převodních cenách [on-line]. 

Vystaveno: 6. 9. 2010. [cit. 2010-12-28] Dostupné z: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/167.html?year=0 

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/167.html?year=0
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rozhodnutí. Tímto je zajištěna doba trvání sporu na maximálně tři roky, coţ jde nad 

rámec Smluv o zamezení dvojího zdanění. 

 V roce 2003 byla vytvořena skupina Joint transfer pricing forum, která se má 

několikrát do roka scházet a dotvářet jednotný přístup Unie k daňovým pravidlům a 

další práci na Arbitráţní konvenci. Nejpodstatnějším dosavadním výstupem její práce je 

vytvoření Konceptu evropské dokumentace k převodním cenám neboli EU TP 

Documentation. O něm se podrobněji zmíním v kapitole 5, protoţe úzce souvisí i 

s tvorbou dokumentace k převodním cenám podle směrnice OECD. 

2.2.3 OSN 

 Ač by se mohlo zdát, ţe Organizace spojených národů nemá s převodními 

cenami co dočinění, opak je pravdou. Stejně jako OECD i OSN, a to prostřednictvím 

svého orgánu UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development), 

vytvořilo modelovou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Avšak na rozdíl od OECD 

se jedná především o uzavírání smluv s rozvojovými zeměmi, protoţe právo zdanit 

příjem zůstává ve státě, kde je zdroj příjmu, zatímco v Modelové smlouvě OECD se 

příjem zdaňuje tam, kde je subjekt rezidentem. Podobně jako je tomu s Modelovou 

smlouvou, je to i s metodami určení převodní ceny a dalšími postupy. Tedy, ţe se 

převáţně jedná o obdobu směrnic OECD, ale určenou pro rozvojové země.  
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3. METODY STANOVENÍ PŘEVODNÍ CENY 

 Při zkoumání, zda jsou převodní ceny v souladu s principem trţního odstupu, se 

postupuje tak, ţe se k jednotlivým členům nadnárodních podniků přistupuje, jako by 

byli samostatnými podniky. Základem je srovnání podmínek zkoumané transakce 

s podmínkami nezávislých transakcí. Tyto nezávislé transakce by měli mít takřka 

shodné podmínky s těmi zkoumanými, tedy ţádný z případných rozdílů by neměl být 

natolik důleţitý, aby přímo ovlivňoval samotnou transakci. Takovouto shodu však 

v praxi nalezneme jen výjimečně. 
14

 

 Při provádění srovnání je třeba porovnat faktory, které uvádí směrnice OECD. A 

to například, fyzické vlastnosti věcí, jejich dostupnost na trhu, u sluţeb jejich povahu a 

rozsah. Dále je třeba zohlednit míru zodpovědnosti jednotlivých podniků při provádění 

transakce. Důleţité jsou rovněţ smluvní podmínky, ekonomické okolnosti či 

podnikatelské strategie daných podniků. 

 Aţ po provedení důkladné analýzy je moţno přistoupit k určení výše samotné 

převodní ceny pomocí mezinárodně uznávaných metod. Směrnice OECD udává dvě 

základní mnoţiny metod, a to – tradiční metody a transakční ziskové metody. Od 

počátku jejich uţívání existovala určitá hierarchie určující, kterou metodu pouţít dříve. 

Avšak s novelou směrnice, která proběhla v roce 2010, dochází k odstranění rozdílu 

mezi těmito dvěma mnoţinami. Původní hierarchie dávala na první místo metodu 

srovnatelné nezávislé ceny, následovanou ostatními tradičními metodami a aţ po nich 

byly pouţívány metody ziskové. Po novelizaci uţ toto rozdělení neplatí a všechny 

metody jsou si nyní rovny.
15

 

                                                             
14

 Česká republika. Pokyn D-258 Sdělení Ministerstva financí k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů ze dne 16. 11.2006 

15
 Tax&business news, Nová směrnice OECD:Všechny metody pro převodní ceny jsou 

si rovny. listopad 2010 str.6, [on-line]. Vystaveno: 6. 11. 2010. [cit. 2011-1-10] 
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3.1 TRADIČNÍ TRANSAKČNÍ METODY 

 „Tradiční transakční metody jsou považovány za nejpřímější prostředek pro 

určení toho, zda podmínky obchodních a finančních vztahů mezi sdruženými podniky 

odpovídají principu tržního odstupu.“
16

 A to především z toho důvodu, ţe výše zmíněné 

rozdíly mezi zkoumanou a nezávislou transakcí bývají především způsobeny finančními 

nebo obchodními vztahy mezi podniky. Metodami, kterými je moţné tento rozdíl 

eliminovat nejsnáze, jsou - metoda srovnatelné nezávislé ceny CUP (comparable 

uncontrolled price method), metoda ceny při opětovném prodeji a metoda nákladu a 

přiráţky (cost plus method). 

3.1.1 METODA NEZÁVISLÉ CENY  

 Dále bude uváděna jako metoda CUP (comparable uncontrolled price method). 

Tato metoda se pouţívá především v případech, kdy je moţné nalézt srovnatelné 

nezávislé transakce, v tomto případě je dokonce „nejpřímějším a nejspolehlivějším 

způsobem pro aplikaci principu tržního odstupu. Znamená to tedy, že v takových 

případech má metoda CUP přednost před ostatními metodami.“
17

 V případě výskytu 

drobných niancí, je moţné si údaje lehce poupravit, aby odpovídaly pouţitelnosti 

metody CUP. Avšak platí, čím menší jsou úpravy, a tedy čím větší je přesnost, tím větší 

je pak spolehlivost metody CUP. Nejvíce se tato metoda pouţívá v případech, kdy je 

předmětem transakce tentýţ produkt. Úplně nejlepší je její pouţití na operaci s týmţ 

                                                                                                                                                                                   
Dostupné z:  http://www.pwc.com/cz/cs/tax-and-business-news-2010/tax-business-

news-10-10-cz.pdf 

16
 Finanční zpravodaj, Ministerstvo financí. 7/2010. ISSN 0322-9653 [on-line] 

Vystaveno 27. 12. 2010 [cit. 2011-1-8] Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf. odst 2.3 

17
 Finanční zpravodaj, Ministerstvo financí. 7/2010. ISSN 0322-9653 [on-line] 

Vystaveno 27. 12. 2010 [cit. 2011-1-8] Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf odst 2.14 

http://www.pwc.com/cz/cs/tax-and-business-news-2010/tax-business-news-10-10-cz.pdf
http://www.pwc.com/cz/cs/tax-and-business-news-2010/tax-business-news-10-10-cz.pdf
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf
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výrobkem mezi dvěma sdruţenými podniky a mezi sdruţeným a nezávislým podnikem 

ovšem za rozdílné ceny.
18

 

 

 

  Mateřská společnost    Nezávislá společnost 

         v zahraničí                                     v zahraničí 

 

      Dceřiná společnost   Legenda 

                v ČR        kontrolovaná transakce 

              nezávislá transakce 

 

 Obrázek 1: Metoda CUP interní
19

 

 

Obrázek 1 naznačuje situaci, kdy spřízněné podniky spolu obchodují skrze 

kontrolovanou transakci tentýţ výrobek jako s nezávislou společností, avšak za jiných 

podmínek. V takovéto situaci, pokud spřízněné podniky nedokáţí odůvodněnost této 

rozdílnosti, bude správce daně postupovat tak, aby obě transakce sjednotil. Jedná se zde 

o řešení metodou CUP interní. 

 

 

 

          Mateřská společnost   Nezávislá společnost    Legenda 

    v zahraničí           v zahraničí       kontrolovaná transakce 

              nezávislá transakce 

           Dceřiná společnost   Nezávislá společnost                       

        v ČR                            v ČR                      

           

  

 Obrázek 2: Metoda CUP externí 
20

 

                                                             
18 Finanční zpravodaj, Ministerstvo financí. 7/2010. ISSN 0322-9653 [on-line] 

Vystaveno 27. 12. 2010 [cit. 2011-1-8] Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf odst 2.12 – 2.20 

19
 Rylová, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. 3.vyd. Olomouc: Anag, 2009. 254 

s. ISBN 978-80-7263-511-5. str. 229 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf
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Na druhém obrázku se vyskytuje situace, kdy je obchodován totoţný produkt jednak 

mezi spřízněnými podniky a také mezi nezávislými podniky, opět za rozdílné ceny. I 

v tomto případě bude spřízněný podnik vyzván správcem daně, aby doloţil rozdíl mezi 

těmito cenami, případně budou správcem daně upraveny. Tato metoda bývá nazývána 

CUP externí. 

3.1.2 METODA CENY PŘI OPĚTOVNÉM PRODEJI  

 Dále jen metoda RPM (resale price method). Tato metoda „vychází z ceny, za 

kterou je produkt nakoupený od sdruženého podniku prodán nezávislému podniku. Tato 

cena (cena při opětovném prodeji) je pak snížena o přiměřené hrubé rozpětí („cenové 

rozpětí při opětovném prodeji“).“
21

  

 Cenové rozpětí je suma, kterou opětovný prodejce pokrývá své náklady a 

dosahuje přiměřeného zisku. Výhodou této metody je především to, ţe není poţadována 

taková přesnost mezi transakcemi. Nejčastěji se pouţívá tam, kde prodejce příliš 

nezvýší přidanou hodnotu, tedy například u distribuce. Nejproblematičtějším na této 

metodě je tvorba přidané hodnoty a stanovení přijatelného zisku.
22

 

 Příkladem pro pouţití této metody můţe být situace, kdy mateřská společnost 

vyrábí určitý produkt a prodává ho své dceřiné společnosti, která se zabývá jeho 

distribucí. V tomto případě je kontrolovanou transakcí cena mezi mateřskou a dceřinou 

společností porovnávána s nezávislým obchodem, k němuţ dochází mezi distributorem 

a nezávislou společností, jak je vyobrazeno na obrázku 3. Vzhledem k tomu, ţe dceřiná 

společnost nepřidává v podstatě ţádnou přidanou hodnotu, měla by výše obou transakcí 

být v podstatě totoţná, rozdílem bude jen zisk prostřední společnosti. 

                                                                                                                                                                                   
20
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 Mateřská společnost  Dceřiná společnost         Nezávislá společnost  

    

 

         Legenda 

                                                            kontrolovaná transakce 

         nezávislá transakce 

 Obrázek 3: Metoda RPM
23

 

 

 

3.1.3. METODA NÁKLADŮ A PŘIRÁŽKY 

 Běţně se pouţívá i anglický název cost plus method – CPM. „Metoda nákladů a 

přirážky vychází z nákladů, které má dodavatel majetku (nebo služeb) v řízené transakci 

na majetek převedený nebo služby poskytované příbuznému kupujícímu. Příslušné 

náklady plus přirážka jsou pak přičteny k těmto nákladům, aby se dosáhlo přiměřeného 

zisku s ohledem na vykonávané funkce a podmínky trhu. Částka, ke které se dojde po 

přičtení nákladů a přirážky k výše uvedeným nákladům, se považuje za tržní cenu 

původní řízené transakce. Tato metoda je pravděpodobně nejužitečnější tam, kde jsou 

mezi spřízněnými stranami prodávány polotovary, nebo v případech, kdy spřízněné 

strany uzavřely dohody o společném využívání vybavení nebo dlouhodobé dohody o 

nákupu a dodávce, nebo jedná-li se v řízené transakci o poskytování služeb.“
24

 

 Cena je tedy jednoduše počítána jako součet nákladů a zisku. Opět vyvstává 

problém, v jaké výši má být stanoven zisk, jedná-li se o transakce mezi spřízněnými 

osobami. I v této metodě se tedy vychází ze srovnatelné transakce. Příklad na pouţití 

této metody je uveden ve směrnici – „A je domácí výrobce časovacích mechanismů pro 

masový trh hodin. A prodá svůj výrobek své zahraniční dceřiné společnosti B. A získá 

                                                             
23

 Zdroj: Vlastní práce 
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na svých výrobních operacích pětiprocentní hrubou ziskovou přirážku. X, Y a Z jsou 

nezávislí domácí výrobci časovacích mechanismů pro masový trh náramkových 

hodinek. X, Y a Z prodávají své výrobky nezávislým zahraničním kupcům. X, Y a Z mají 

ze svých výrobních operací hrubé ziskové přirážky v rozsahu od 3 do 5 procent. A 

zahrnuje do provozních nákladů kontrolní, všeobecné a administrativní, a proto tyto 

náklady nejsou zahrnuty v prodejních nákladech zboží. Hrubé ziskové přirážky X, Y a Z 

však zahrnují kontrolní, všeobecné a administrativní náklady do prodejních nákladů 

zboží. Proto hrubé ziskové přirážky X, Y a Z musí být upraveny, aby byly účetně v 

souladu.“
25

 

 

3.2 TRANSAKČNÍ ZISKOVÉ METODY 

 Protoţe tradiční metody kladou důraz na přesnost v porovnání zkoumané a 

nezávislé transakce a často není moţné takovouto shodu najít, případně si ji nepatrnými 

úpravami dotvořit, jsou k dispozici transakční ziskové metody. V případě pouţití těchto 

metod je tím stěţejním zkoumaným prvkem zisk, plynoucí z transakcí sdruţených 

podniků. Tyto metody jsou dvě: 

 

3.2.1 TRANSAKČNÍ METODA ČISTÉHO ROZPĚTÍ  

 Zkráceně TNMM (transactional net margin method). Tato metoda zkoumá čistý 

zisk, který vzniká danému subjektu z kontrolované transakce. Stejně jako u metod CPM 

a RPM, stačí i u TNMM stanovit ukazatele jen pro jeden ze sdruţených podniků a 

ukazatel čistého zisku se stanoví na základě porovnání srovnatelných transakcí 

s nezávislým podnikem, případně mezi nezávislými podniky. Na rozdíl od tradičních 

metod je TNMM spolehlivá především tam, kde mají obě strany obchodu významný 

přínos. A také na rozdíl od hrubých ukazatelů jsou ty čisté méně citlivé na rozdíly 

v rizicích jednotlivých podniků. Hlavními finančními ukazateli pouţívanými touto 

                                                             
25
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metodou jsou ziskovost a ukazatelé rentabilit – tj. poměr mezi čistým ziskem a trţbami, 

případně náklady nebo aktivy. U těchto ukazatelů je však nutné brát v úvahu jen 

poloţky přímo se týkající kontrolované transakce a mající provozní povahu.
26

 

 

3.2.2 TRANSAKČNÍ METODA ROZDĚLENÍ ZISKU  

 Neboli PSM (profit split method) vychází ze zisku (nebo ztráty) sdruţených 

podniků z řízených transakcí. Ten je pak na základě analýzy rozdělen mezi sdruţené 

podniky podle toho, jak který přispěl k jeho vytvoření. Rozdělení by opět mělo být 

totoţné s tím, jak by si zisk rozdělily nezávislé podniky, kdyby mezi nimi došlo ke 

stejné operaci. U metody PSM nehrají takovou roli zdroje z vnějšku, poněvadţ se 

pouţívá hlavně v situacích, kdy se jedná o vysoce integrované společnosti, případně je 

transakce svou povahou jedinečná a je obtíţné ji najít mezi nezávislými podniky. Na 

rozdíl od jiných metod jsou v PSM hodnoceny obě strany, čímţ je moţné se vyhnout 

nepřiměřenému zisku jednoho z podniků.  

 Zisk je moţno rozdělit dvěma způsoby. Na základě analýzy zásluh, kdy se 

procentuálně určí zásluhy jednotlivých podniků (například pomocí výše vynaloţených 

nákladů) a zisky jsou posléze stejným procentem přerozděleny. Nebo pomocí zbytkové 

analýzy, kdy je v prvé řadě rozdělen zisk z konkrétních operací pomocí jiných metod a 

následně se přerozdělí zbytkový zisk na základě konkrétních skutečností.
27
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Stručný přehled metod stanovení převodních cen                                                                                                 
(podle Směrnice o převodních cenách) 

  Metoda Co srovnávat Kdy ji pouţít Jak ji pouţít 

Metody 

zaloţené 

na 

transakci 

CUP 

srovnatelné 
nezávislé ceny 

Výkon by měl 

být stejný nebo 
podobný 

Převod běţného 

zboţí a sluţeb 

Převodní cena je cena zboţí 

nebo sluţeb v nezávislé 

transakci (s moţnými 

úpravami) 

RPM ceny při 

opětovném 
prodeji 

Výkon by měl 

být zhruba 
srovnatelný 

Aplikuje se na 

výkony, k nimţ 

podnik nepřidává 
ţádnou podstatnou 

hodnotu 

Převodní cena je stanovena 

tak, aby sdruţený podnik 

dosáhl stejného zisku, 
jakého by dosáhl nezávislý 

podnik 

CPM nákladů a 

přiráţky 

Výkon by měl 
být zhruba 

srovnatelný 

Aplikuje se na 

převod 
nedokončené 

výroby nebo 

převod sluţeb 

Převodní cena je stanovena 

tak, ţe k nákladům se 

připočte přiměřená zisková 
přiráţka 

Metody 

zaloţené 

na zisku 

PSM rozdělení 

zisku 

Obvykle se 

srovnání 
neprovádí 

Aplikuje se, kdyţ 

jsou transakce mezi 

sdruţenými 
podniky velmi 

provázané 

Přidělení zisku je zaloţeno 
na rozdělení funkcí mezi 

sdruţenými podniky 

navzájem 

TNMM 
transakční 

metoda čistého 

rozpětí 

Transakce by 

měla být zhruba 
srovnatelná 

Aplikuje se tam, 

kde z důvodu 
rozdílů ve 

výkonech a trzích 

nelze nalézt 

srovnatelnou cenu 

Převodní cena je odvozena 

od čistého ziskového rozpětí, 
které uskutečňuje nezávislý 

podnik, a to ve vztahu k 

přiměřenému základu 

(náklady, trţby apod.) 

Tabulka č.1: Stručný přehled metod stanovení převodních cen 28 
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4. DOKUMENTACE ZPŮSOBU TVORBY CEN MEZI SPŘÍZNĚNÝMI 

OSOBAMI  

 V českém zákoně, na rozdíl od jiných států včetně Slovenska, nikde nenajdeme 

přímou povinnost tvorby dokumentace k převodním cenám. Jediný nepřímý odkaz je 

v jiţ zmiňovaném §23 ZDP, kde je řečeno, ţe správce daně upraví základ daně o rozdíl 

mezi sjednanou cenou a cenou mezi nezávislými podniky, pokud není rozdíl doloţen. 

Coţ v podstatě dává povinnost daňovému subjektu zdokumentovat stanovení ceny, ale 

aţ na vyzvání správce daně. Dále se dokumentací blíţe zabývá Směrnice OECD v páté 

kapitole a hlavně výše uvedený Koncept evropské dokumentace k převodním cenám 

(EU TP Documentation).  

 Dokumentace, kterou by měly sdruţené podniky mít k dispozici pro účely 

daňové kontroly podle evropského konceptu, je rozdělena na dvě části.  

 První část dokumentace se nazývá Masterfile. Ten by měl být shodný pro 

všechny členy skupiny v jakémkoli státě EU a měl by obsahovat základní informace o 

sdruţených podnicích jako jsou - popis podnikatelské činnosti a strategie celé   

         skupiny, 

         - právní a provozní strukturu (schéma, seznam   

        členů a jejich podílů), 

        - obecný popis spojených osob, 

        - popis obchodních vztahů jednotlivých členů, 

        - vlastnictví nehmotného majetku, 

        - politiku skupiny týkající se tvorby transferových cen. 

 Druhá část, tzv. Specifická dokumentace, uţ bude rozdílná pro kaţdého člena 

skupiny v závislosti na tom, v jakém státě se nachází. Druhá část by v sobě měla 

zejména zahrnovat následující - podrobný popis podnikatelské činnosti, 

     - popis obchodních vztahů, kterých se zúčastní, 

     - srovnávací analýzu, 

     - vysvětlení týkající se výběru metody tvorby 

převodních cen, tj. proč byla zvolena právě tato metoda a jak byla uplatněna, 

     - informace o srovnatelných transakcích či údajích. 
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5. ANALÝZA PROBLÉMU 

 Jak jsem uvedl v úvodu, budu nyní výše teoreticky rozebranou tématiku 

aplikovat v konkrétní situaci. Byla proto vybrána společnost, které se tato tématika 

dotýká a nemá ji zcela dořešenou s přihlédnutím k mezinárodním směrnicím. 

Základním nedostatkem níţe uvedené společnosti je, ţe si dosud nenechala vypracovat 

závazné posouzení, jak jí umoţňuje zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů v §38nc. 

Mít toto posouzení, byl by jiţ problém spočívající v nevědomosti, je-li stanovená 

převodní cena správná, vyřešen. Je tedy teď třeba vypracovat návrh stanovení správné 

ceny a následně si jej nechat „posvětit“ od místně příslušného finančního úřadu. 

Důvodem, proč se tento nedostatek doposud neřešil, byla nevědomost vedení firmy o 

této potřebě a o hrozbách s ní spojených. A to především proto, ţe tématu převodních 

cen se v minulosti výrazně nevěnovaly ani české finanční úřady. V poslední době, je to 

však spolu s hlídáním úniků na dani z přidané hodnoty jedno z hlavních témat, na které 

se Ministerstvo financí prostřednictvím úřadů zaměřuje.  

 Postup při návrhu řešení bude následující. Výše popsaná Směrnice OECD o 

převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, uvádí několik základních 

metod, kterými by měl být problém stanovení nezávislé ceny mezi spřízněnými podniky 

řešen. Tato směrnice není právně závazná pro Českou republiku, ani její obsah není 

doposud implementován do českého práva, přesto se podle ní doporučuje postupovat a i 

Ministerstvo financí se na ni odkazuje ve svých pokynech pro správce daně – například 

pokyn D-258 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 

sdruţenými podniky. Tyto vnitřní směrnice ministerstva jsou však závazné jen pro 

správce daně a nikoli pro daňové subjekty. Ale budeme-li vycházet z předpokladu, ţe na 

základě těchto pokynů bude postupovat finanční úřad při kontrole správnosti stanovení 

ceny, a ţe jsou tvořeny na základě mezinárodních principů, měl by se jimi řídit i daňový 

subjekt, protoţe případné jeho odvolání proti postupu správce daně by nejspíš nebylo 

úspěšné. A to ani u českých soudů všech instancí, tak především u mezinárodních 

soudů. Budu se tedy především zabývat stanovením ceny podle metod uvedených ve 

směrnici OECD
29

. A to tak, ţe vytvořím stanoviska ke všem metodám a předloţím 
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nejvhodnější způsob společnosti k posouzení. Metody budou zpracovány kaţdá 

jednotlivě a následuje jejich porovnání s doporučením vhodnosti či nevhodnosti té či 

oné metody. Při hledání řešení, však musí být přihlíţeno i k platné české legislativě, 

především k zákonu o daních z příjmů a k závazným mezinárodním smlouvám. 

Přihlédnuto bude rovněţ k jiţ vydané judikatuře českých a mezinárodních soudů 

zabývajících se touto problematikou, protoţe lze předpokládat uplatnění principů 

mezinárodního práva, které se takřka vţdy řídí předchozími rozhodnutími. 

 

5.1 POPIS SPOJENÝCH OSOB 

 Podnikem, jehoţ transakce bude v dalších částech hodnocena, je chemická 

společnost. V ní má téměř 80% podíl česká obchodní společnost, zbývající akcionáři 

vlastní vţdy méně neţ 1% jejích akcií. Z hlediska převodních cen se tedy jedná o 

dceřinou společnost v případě chemičky a mateřskou společnost v případě obchodní 

firmy a z pohledu českého zákona o daních z příjmů jde o kapitálově spojené osoby 

podle §23/7. 

 Mateřská společnost byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1993 a jejím 

hlavním předmětem podnikání je konzultační činnost v oblasti chemického průmyslu či 

stavitelství a koupě zboţí za účelem dalšího prodeje. Těchto oblastí se také týkají 

transakce probíhající mezi těmito spřízněnými osobami. Organizační struktura skupiny 

je poměrně jednoduchá, protoţe je tvořena jen dvěma podniky. 

  

Mateřská společnost 

 

 

                  79,3% 

Dceřiná společnost 

       Obrázek č.4: Organizační struktura skupiny 
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 Chemička byla zaloţena jiţ na počátku dvacátého století. V průběhu století 

několikrát měnila vlastníky a aţ po roce 1989 se osamostatnila, ale zůstala státním 

podnikem. Aţ v roce 1992 se stala akciovou společností a následně se zmíněná 

obchodní společnost stala jejím majoritním vlastníkem. 

 Stejně jako v minulosti je pro firmu i nyní stěţejní výroba kyanovodíku (HCN) a 

dalších chemikálií, při jejichţ výrobě se kyanovodík pouţívá. Příkladem výstupu jsou 

různé umělé hmoty, nátěrové hmoty či přípravky na úpravu vody. Většina produkce 

míří na světový trh, který uspokojuje cca z 15-17%. 

5.2 ŘÍZENÁ TRANSAKCE 

 Dceřiná společnost v roce 2010 nakupovala kyselinu sírovou, která slouţí jako 

vstupní surovina do technologického procesu při výrobě HCN. Z tohoto důvodu ve 

společnosti proběhlo výběrové řízení na dodávku této suroviny. Do výběrového řízení 

se přihlásila i mateřská společnost. Hlavní kriteria pro výběr dodavatele byly následující 

parametry: 

a) cena produktu 

b) kvalita produktu 

c) dodávané mnoţství produktu 

 Výběrovým řízením nakonec byly vybrány dvě společnosti, jednou z nich je i 

mateřská společnost, která se tak pro rok 2010 stala jedním ze dvou dodavatelů kyseliny 

sírové. A dodávka této suroviny se tak stává řízenou transakcí, která bude pouţita níţe 

pro porovnání metod stanovení ceny. Druhý subjekt, který rovněţ vyhrál výběrové 

řízení, bude pouţit jako ukázkový nezávislý subjekt a jím prováděné dodávky jako 

srovnatelné transakce. Dva dodavatelé byli vybráni z toho důvodu, ţe ani jeden není 

schopen sám pokrýt celou výši objednávky.  
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5.3 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 

Ekonomické údaje dceřiné společnosti 

(údaje v tis.Kč) 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 620 787 728 363 696 213 

Dlouhodobý majetek 401 727 507 188 518 527 

Oběţná aktiva 157 291 179 397 153 303 

Vlastní kapitál 250 222 279 968 300 489 

Cizí zdroje 371 086 445 542 395 521 

Výkony 596 260 689 291 717 739 

Přidaná hodnota 144 977 97 745 168 132 

Hospodářský výsledek za účetní 

období 

10 527 33 816 23 697 

Tabulka č.2: Ekonomické údaje dceřiné společnosti 30 

 Jednotlivé ekonomické údaje jsou důleţité ke stanovení převodní ceny v případě 

vyuţití různých metod, například pro výpočet ekonomických ukazatelů rentability 

vyuţívaných při stanovení ceny metodou TNMM. 

Ekonomické údaje mateřské společnosti 

(údaje v tis.Kč) 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 36 933 36 301 37 848 

Dlouhodobý majetek 35 003 34 470 35 102 

Oběţná aktiva 1 930 1 831 2 746 

Vlastní kapitál 8 032 9 628 10 756 

Cizí zdroje 6 048 4 622 4 672 

Výkony 7 175 8 531 6 739 

Přidaná hodnota 4 938 4 698 3 885 

Hospodářský výsledek za účetní 

období 

1 648 2 365 1 128 

Tabulka č.3: Ekonomické údaje mateřské společnosti 31 
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 Ke správnému stanovení převodní ceny patří i rozdělení rizik nesených 

jednotlivými členy skupiny. K určení rizik je zapotřebí znát nehmotný majetek skupiny 

a jeho rozdělení. Mezi nehmotný majetek patří z pohledu převodních cen nehmotný 

majetek marketingový a obchodní. 

 Marketingovým nehmotným majetkem mohou být kupříkladu ochranné známky, 

dodavatelské sítě nebo odběratelské kanály. Ve sledované skupině se mateřská 

společnost zabývá především nákupem a přeprodejem zboţí a nehmotný majetek, který 

vnáší do skupiny, je tedy hlavně skupina dodavatelů. Vlastní dodavatele však má i její 

dceřiná společnost, ta je primárně výrobním a prodejním podnikem a do skupiny tedy 

přináší odběratelské kanály. Neméně důleţité u prodejního podniku jsou náklady na 

propagaci svých výrobků a toto je další nehmotný majetek, který do skupiny dává 

rovněţ dceřiná společnost. 

 Obchodní nehmotný majetek většinou vnášejí do skupiny výrobní podniky a 

jsou jím právě výrobní postupy a technické know-how. V případě sledované skupiny je 

majitelem veškerého tohoto typu nehmotného majetku dceřiná společnost. 

5.4 NESENÁ RIZIKA 

 Aby transakce mezi spřízněnými podniky byly opravdu srovnatelné 

s nezávislými, je třeba aby rizika, která nesou jednotlivé strany, byla shodná s riziky, 

které by při obdobném obchodu podstupovaly nezávislé společnosti. Pokud dochází k 

transakcím u nezávislých podniků, bývá obvyklé upravovat cenu směrem nahoru či 

dolů, podle toho jaká rizika s danou transakcí přebírají jednotlivé strany obchodu. 

 Moţnými typy rizik, jsou trţní rizika, jako vstupní náklady a kolísání výstupní ceny, 

riziko ztráty spojené s investicí do majetku, strojů a vybavení a s jejich uţíváním, riziko 

úspěchu nebo neúspěchu investice do výzkumu a vývoje, finanční rizika jako rizika 

způsobená pohyby měnových kurzů či úrokové míry, úvěrová rizika, atd.
32

  

                                                                                                                                                                                   
31

 http://www.justice.cz 
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 Finanční zpravodaj, Ministerstvo financí. 7/2010. ISSN 0322-9653 [on-line] 

Vystaveno 27. 12. 2010 [cit. 2011-1-8] Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf odst . 1.45,1.46 
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 Ve zkoumané transakci, kterou je nákup suroviny od mateřské společnosti, jsou 

rizika rozdělena následovně. Veškerá rizika spojená s výzkumem, investicemi, vývojem 

a výrobou produktu nese chemička, protoţe se na těchto činnostech mateřská společnost 

vůbec nepodílí. Obchodní společnost nese riziko vstupních nákladů, protoţe od doby 

uzavření smlouvy do dodání kyseliny mohou kolísat ceny vstupů, především proto, ţe 

se jedná o dlouhodobý kontrakt.  S tímto úzce souvisí i riziko kurzové v případě nákupů 

ze zahraničí. Rovněţ skladové riziko nese dodavatelská společnost, poněvadţ musí 

surovinu dodávat postupně v předem dohodnutých termínech. 

 Při porovnání s obdobnými nezávislými transakcemi, lze říci, ţe rozdělení rizik 

v rámci skupiny není v rozporu s principem trţního odstupu, a ţe rizika při nezávislých 

transakcích jsou rozdělena obdobně v závislosti na smluvních podmínkách. Za 

nezávislou transakci v daném případě můţe být povaţováno dodání jiných surovin 

dceřiné společnosti nezávislým dodavatelem.  
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6. VÝBĚR METODY STANOVENÍ CENY 

  Při výběru metody stanovení nezávislé ceny budu vycházet z teoretických 

poznatků, které byly popsány ve třetí kapitole. Kaţdou z uvedených metod rozeberu 

zvlášť, aby bylo patrno, je-li pro danou transakci pouţitelná či nikoli a na závěr budou 

metody zhodnoceny globálně. 

6.1 METODA SROVNATELNÉ NEZÁVISLÉ CENY 

 Uţ z kapitoly 3.1.1 vyplývá, ţe pro námi hodnocenou transakci by tato metoda 

měla být nejpouţitelnější, protoţe máme k dispozici srovnatelnou transakci 

s nezávislým dodavatelem. Ten dodává tutéţ surovinu (H2SO4) za obdobných 

přepravních i dodacích podmínek jako mateřská společnost. Můţe tedy dojít ke dvěma 

situacím, a to ţe cena v řízené transakci bude výrazně niţší nebo naopak výrazně vyšší 

neţ u srovnatelného obchodu. Obě tyto situace by byly neţádoucí a pro daňový úřad 

nepřijatelné. 

 Vzhledem k tomu, ţe je mateřská společnost rezidentem téhoţ státu jako 

dceřiná, nepřipadá v úvahu přenos daňové povinnosti do jiného státu z důvodu niţší 

sazby daně, není tedy důvod prodávat surovinu pod cenou ani za přemrštěnou cenu. 

Dalším důvodem pro rozdílnou cenu by bylo hospodaření jednoho z podniků se ztrátou, 

ani k této situaci zde nedochází. Nebyl tedy nalezen důvod, proč by měla být cena 

stanovena jinak neţ trţním způsobem. 

  Ve skutečnosti je cena dodávky mateřskou společností nepatrně niţší, neţ cena 

konkurenčních nabídek. Rozdíl v ceně oproti druhému dodavateli činí 3%. Tento rozdíl 

je tak nepatrný, ţe cenu lze povaţovat za odpovídající principu trţního odstupu, coţ je 

základní předpoklad pro její uznání finančním úřadem. 

 Závěr zhodnocení této metody je, ţe je pouţitelná ke stanovení ceny u řízené 

transakce. 
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6.2 METODA CENY PŘI OPĚTOVNÉM PRODEJI 

 Z teoretických podkladů se zdá, ţe i tato metoda by mohla být vyuţita, neboť 

transakce přesně splňuje podmínky jejího pouţití, tedy ţe jeden ze spřízněných podniků 

pouze přeprodává zboţí aniţ by mu přidal nějakou hodnotu. V tomto případě mateřská 

společnost nakoupí kyselinu sírovou a dále ji přeprodá bez jakéhokoli upravení. 

 Avšak při důkladném nastudování příslušných odstavců Směrnice OECD
33

 

týkajících se této metody zjistíme, ţe je metoda vyuţitelná jen tehdy, pokud se jednou 

společností přeprodává výrobek vyrobený druhou společností, tedy naopak neţ je tomu 

v našem případě. Není naším cílem posoudit míru zisku mateřské společnosti, ale 

přiměřenou výši ceny za produkt.  

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe metoda RPM je pro námi uváděnou řízenou 

transakci nepouţitelná. 

6.3 METODA NÁKLADŮ A PŘIRÁŢKY 

 Tato metoda je běţně vyuţívána při poskytování sluţeb nebo při prodeji 

nedokončené výroby. Při splnění podmínek srovnatelnosti transakcí však můţe být 

pouţita i na jiné obchody. Tyto podmínky jsou u naší transakce splněny, neboť rizika 

nesená jednotlivými stranami odpovídají obdobnému rozdělení rizik u nezávislé 

transakce.  

 Pomocí této metody se stanoví cena tak, ţe se vezmou náklady na pořízení 

kyseliny sírové u obchodní společnosti a navýší se o přiměřenou přiráţku. Tato přiráţka 

je pak porovnávána s obvyklou přiráţkou v odvětví. Mateřská společnost vykazuje 

celkové navýšení ceny o cca 6% z toho jsou: 

- dopravní náklady    1,5% 

- administrativní náklady   1,5% 

                                                             
33 Finanční zpravodaj, Ministerstvo financí. 7/2010. ISSN 0322-9653 [on-line] 

Vystaveno 27. 12. 2010 [cit. 2011-1-8] Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf odst 2.21-2.38 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201007_pdf.pdf
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- náklady na financování splatnosti  1,0% 

Zisková přiráţka činí tedy 2% (= 6 - 1,5 - 1,5 - 1). U jiných dodavatelů téţe suroviny 

byly zjištěny tyto ziskové přiráţky: 

 Brenntag ČR Donauchem 

(údaje v Kč) 

2008 2009 2008 2009 

Trţby z prodeje zboţí 1 822 674,00 1 567 592,00 501 384,00 383 411,00 

Hrubý zisk 99 032,00 75 736,00 20 144,00 8 217,00 

Ziskovost 5,43% 4,83% 4,02% 2,14% 

Tabulka č.4: Zisková přiráţka
34

 

 Z uvedeného je patrno, ţe zisková přiráţka ve výši 2% je přiměřená a metoda 

cost plus je pouţitelná v řízené transakci. 

6.4 METODA ROZDĚLENÍ ZISKU  

 Při pouţití metody PSM se vychází z celkového zisku skupiny a jeho rozdělení 

podle zásluh jednotlivého podniku. Tato metoda se pouţije, je-li mezi jednotlivými 

podniky významné propojení funkcí a nehmotného majetku.  

 U zkoumané skupiny není propojenost funkcí ţádná. Chemička vykonává funkci 

výrobní a prodejní, zatímco mateřský podnik vykonává funkci nákupní. Rovněţ 

nehmotný majetek vyuţívá kaţdý podnik svůj. Mateřská společnost vyuţívá svoji síť 

dodavatelů, dceřiná vyuţívá svoje know-how a odběratelskou síť. 

 Z výše uvedených důvodů je metoda rozdělení zisku pro naši řízenou transakci 

nepouţitelná. 

6.5 TRANSAKČNÍ METODA ČISTÉHO ROZPĚTÍ 

 Při pouţití této metody se doporučuje vybrat k analýze ten podnik, který je 

vlastníkem menšího mnoţství nehmotného majetku. V našem případě se jedná o 

společnost mateřskou. Dále se na trhu najdou společnosti, které provozují obdobnou 

                                                             
34 http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx 
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činnost, nesou obdobná rizika a pouţívají srovnatelná aktiva jako analyzovaná 

společnost. Pomocí databáze Amadeus byly vybrány společnosti uvedené níţe v tabulce 

č. 5.  

Název společnosti Město Země 

NACE 

code 

Obrat v 

tis.EUR 

STODKERAM, S.R.O. PLZEŇ 23 CZ 4719 1 678 

TREBILIFT, S.R.O. TŘEBÍČ 1 CZ 4719 1 616 

ALTHEA, S.R.O. DĚČÍN 2 CZ 4710 1 604 

TEPLO RUMBURK, S.R.O. RUMBURK CZ 4710 1 471 

TRIO LOŢISKA, S.R.O. OLOMOUC 9 CZ 4719 1 462 

PALAX, S.R.O. BRNO 12 CZ 4719 1 280 

ZMEŠKAL, S.R.O. POČÁTKY CZ 4711 1 198 

GEVAG CZ, S.R.O. ZÁBŘEH CZ 4710 1 169 

SNU, S.R.O. KROMĚŘÍŢ 1 CZ 4719 1 109 

PROGRESS - MORAVIA, S.R.O. OSTRAVA 8 CZ 4710 947 

HG METAL, S.R.O. KARLOVY VARY 17 CZ 4719 765 

DOBRÝ NÁKUP, S.R.O. PŘEROV 2 CZ 4710 742 

ARGO LOGISTICKÉ CENTRUM, S.R.O. JIHLAVA 1 CZ 4710 739 

KONVIČKA, S.R.O. PŘEROV 2 CZ 4710 687 

PHARMACIA OLOMOUC, S. R. O. OLOMOUC 9 CZ 4710 686 

CORA BOHEMIA, S.R.O. VELKÁ NAD VELIČKOU CZ 4710 659 

B A D LETOHRAD, S.R.O. LETOHRAD CZ 4711 611 

ATROLAT, S.R.O. TŘINEC 1 CZ 4710 583 

ČECHKAR, S.R.O. JENŠTEJN CZ 4710 562 

RENOT, S.R.O. POLNÁ CZ 4719 557 

Tabulka č.5: Srovnatelné společnosti35 

 Jako kriteria výběru jsem zohlednil především – obdobnou činnost, umístění 

v České republice, obrat a celková aktiva v takovém rozmezí, aby odpovídala 

skutečnosti ve srovnávané společnosti a především, aby se jednalo o nezávislý a aktivní 

subjekt.  

 Dále je třeba vybrat ekonomický ukazatel, kterým se ověří, zda bylo čisté rozpětí 

stanoveno správně. Směrnice OECD umoţňuje podnikům vybrat si z tohoto rozpětí 

libovolnou hodnotu (za rozpětí je povaţováno rozpětí mezi druhým a třetím kvartilem). 

Za nejvhodnější ekonomický ukazatel byla vybrána zisková marţe, a jak je patrno 

z následující tabulky, ta by se měla u sledované transakce pohybovat v rozpětí 0,59 – 

7,47. U mateřské společnosti činí zisková přiráţka 6%, coţ je v souladu s určeným 

čistým rozpětím. 

  

 

                                                             
35
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Kvartily Zisková marţe (%) 

% % 

  

  
0 

  
-1.09 

První kvartil 
  

  
25 

  
0.59 

Druhý kvartil 
  

  
50 

  
2.77 

Třetí kvartil 
  

  
75 

  
7.47 

 Čtvrtý kvartil 
  

  
100 

  
15.83 

            

Tabulka č.6: Čisté rozpětí36 

 Protoţe jsou u metody TNMM splněny podmínky principu trţního odstupu, je i 

ona pouţitelná pro stanovení ceny naší řízené transakce. 
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7. ZÁVĚR  

 Cílem práce bylo stanovit u vybrané společnosti, kapitálově či jinak propojené, 

správnou výši ceny u řízené transakce probíhající mezi spřízněnými osobami. Vybranou 

společností byl český chemický podnik, a za řízenou transakci bylo vybráno dodání 

kyseliny sírové mateřskou společností. Tato transakce byla zhodnocena pěti metodami, 

které pro tyto případy doporučuje Směrnice OECD. Dvě z těchto metod byly 

zhodnoceny jako nepouţitelné pro danou transakci a zbývající tři ukazují na správné 

stanovení ceny. 

 Tato práce můţe společnosti slouţit jako podklad pro tvorbu dokumentace 

k převodním cenám. V dokumentaci, kterou by kaţdý spřízněný podnik měl mít 

k dispozici pro případ daňové kontroly, nebo v případě ţádosti k finančnímu úřadu o 

závazné posouzení, by měly být uvedeny všechny skutečnosti uvedené v kapitolách 5 a 

6. Na závěr by měla být vybrána jen jedna metoda, která se nejlépe hodí pro danou 

transakci. Nejvhodnější metodou v popisovaném případě je metoda první - CUP. Její 

vhodnost vyplývá z toho, ţe jsou k dispozici obdobné transakce s nezávislým 

subjektem, a proto je takovéto stanovení ceny nejpřesnější. I Směrnice OECD, před 

novelizací uváděla, ţe je-li moţno tuto metodu pouţít, pak má být uţita vţdy. 
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PŘÍLOHY 

P ř e h l e d 

platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění 

v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku 

Smluvní stát 

podle stavu k 15.7. 2010 

Platnost 

ode dne 

Sbírka zákonů 

Finanční 

zpravodaj Poznámka 

(event. Sbírka 

mezinárodních 

smluv) 

Albánie 10.9.1996 270/1996 Sb.  č. 12/96   

Arménie 15.7.2009  86/2009 Sb.m.s.     

Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb.  č.2/96   

Ázerbájdţán  16.6.2006  74/2006 Sb.m.s  č.1/2007   

Belgie 24.7.2000 95/2000 Sb.m.s.  

č.4/2001, č.9-

10/2003, č. 6-

7/2007 
Sdělení č.127/2003 

Sb.m.s.  

Bělorusko 15.1.1998 31/1998 Sb.  č.5/98, č.11/98 

redakční oprava 

část.74/1998 Sb. 

Bosna a 

Hercegovina 12.5.2010 58/2010 Sb. m.s.    

bude publikováno v 

nejbliţší době 

Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb.      

Bulharsko 2.7.1999 203/1999 Sb.      

Čína 23.12.1987 41/1988 Sb.  

č. 6/88,11/97, 

3/2000   

Dánsko 27.12.1982 

 

53/1983 Sb.  
 

č. 4/83 

 

Protokol č.249/93 Sb.  
 

Egypt 4.10.1995 283/1995 Sb.  č.1/96   

Estonsko 26.5.1995 

 

184/1995 Sb.  
 

č.12/2/95 

redakční oprava 

č.17/2004 Sb.m.s.  

Etiopie  30.5.2008 

 

 54/2008 Sb. m. s.  
 

  

 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1996/sb79-96.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2560.html?year=
http://www.mvcr.cz/soubor/sb034-09m-pdf.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1996/sb01-96.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-1BD7C47E/cds/xsl/legislativa_metodika_2552.html?year=0
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/2006/sb036-06m.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-9D1AB16E/cds/xsl/182_7796.html?year=0
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb040-00m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb060-03m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb060-03m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb014-98.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/www.mvcr.cz/soubor/sbirka-zakonu-dokumenty-sb027-10m-pdf.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1991/sb040-91.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1999/sb069-99.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1988/sb07-88.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1983/sb10-83.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb62-93.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb72-95.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2551.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb49-95.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2567.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb004-04m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb004-04m.pdf
http://www.mvcr.cz/soubor/sb021-08m-pdf.aspx
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Filipíny 23.9.2003 132/2003 Sb.m.s.  č.11/2004   

Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb.  č.2/98, č.1/2005   

Francie 1.7.2005 

 

79/2005 Sb.m.s.  
 

č.12/2005, č. 11-

12/2006   

Gruzie  4.5.2007  40/2007 Sb.m.s.  

č. 8-9/2007, 

č.3/2010   

Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb.m.s.  č.6/2000, č.3/2001   

Indie 27.9.1999 301/1999 Sb.  č.7/8/2000   

Indonésie 26.1.1996 

 

67/1996 Sb.  
 

č.4-5/99, č.4/2010   

Irsko 21.4.1996 163/1996 Sb.  č.5/98, č. 4/2009   

Island 28.12.2000 

 

11/2001 Sb.m.s.  
 

    

Itálie 26.6.1984 17/1985 Sb.  

č.4-5/87,12/97,4-

5/99,1/1/2003   

Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb.  č.1/95,4/95   

Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb.  č. 5/80   

JAR (Jihoafrická 

republika) 3.12.1997 

 

7/1998 Sb.  
 

č.3/99   

Jordánsko  7.11.2007  88/2007 Sb. m. s.      

SFRJ (bývalá 

Jugoslávie)* 17.4.1983 99/1983 Sb.  č. 3-4/84,5/94 

*smlouva se 

vztahuje na území 

Bosny a 

Hercegoviny - do 

31. 12. 2010 

Kanada 28.5.2002 

 

83/2002 Sb.m.s.  
 

č.11-12/2002   

Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb.m.s.  č.4-5/2000, 4/2009   

Korejská 

republika 3.3.1995 124/1995 Sb.  č.10/95   

KLDR (Korejská 

lidově 

demokratická 

republika)  7.12.2005  3/2006 Sb.m.s.      

Kuvajt 3.3.2004 

 

48/2004 Sb.m.s.  
 

    

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb063-03m.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1376.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1996/sb13-96.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb036-05m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb026-07m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb024-00m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1999/sb099-99.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1695.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1996/sb20-96.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1738.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1996/sb46-96.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb004-01m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1985/sb04-85.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb05-95.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2563.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1979/sb07-79.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb002-98.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1714.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb049-07m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1983/sb21-83.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2571.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb036-02m.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1404.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb003-00m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb32-95.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2565.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb002-06m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb018-04m.pdf
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Kypr 26.11.2009 

 

120/2009 Sb. m. s.  
 

č.4/2010   

Libanon 24.1.2000 30/2000 Sb.m.s.      

Litva 8.8.1995 

 

230/1995 Sb.  
 

č.12/2/95,č.12/97   

Lotyšsko 22.5.1995 170/1995 Sb.  č.9/95, č.5/96   

Lucembursko 30.12.1992 79/1993 Sb.  č. 10-11/93   

Maďarsko 27.12.1994 

 

22/1995 Sb.  
 

č.1/95   

Makedonie 17.6.2002 88/2002 Sb.m.s.  č.9-10/2002   

Malajsie 9.3.1998 71/1998 Sb.  č.4-5/99   

Malta 6.6.1997 

 

164/1997 Sb.  
 

č. 11/97   

Maroko  18.7.2006  83/2006 Sb.m.s.  č.1/2007    

Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb.m.s.  

č.2-3 /2004, č. 8-

9/2007   

Moldávie 26.4.2000 

 

88/2000 Sb.m.s.  
 

  

 

Protokol č.97/2005 
Sb.m.s.  
 

Mongolsko 22.6.1998 18/1999 Sb.  č.2/99   

    

 

  
 

    

Německo 17.11.1983 18/1984 Sb.  č. 3-4/84   

Nigérie 2.12.1990 339/1991 Sb.    
redakční oprava č. 

371/1999 Sb.  

Nizozemí 5.11.1974 

 

138/1974 Sb.  
 

č.5/80, č.9/97, 

č.1/98, č.7-8/99 

 

Protokol č. 112/97 
Sb.  
 

Norsko 9.9.2005 121/2005 Sb.m.s.  č. 12/2005   

Nový Zéland  29.8.2008 

 

 75/2008 Sb. m. s.  
 

č. 4/2009   

Polsko 20.12.1993 31/1994 Sb.  č.2/96 

 

Protokol č. 64/94 Sb.  
 

Portugalsko 1.10.1997 275/1997 Sb.  č.3/99   

Rakousko 22.3.2007 31/2007 Sb.m.s.  č. 6-7/2007 

 

redakční oprava č. 

39/2007 Sb.m.s.  
 

Rumunsko 11.8.1994 180/1994 Sb.  č.12-1/94   

Rusko 18.7.1997 278/1997 Sb.  č.12/98, č. 1/2/99 
Protokol č. 56/2009 

Sb.m.s.  

Řecko 23.5.1989 

 

98/1989 Sb.  
 

č. 11-12/89 

 

http://www.mvcr.cz/mvcren/file/sb049-09m-pdf.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb016-00m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb62-95.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb45-95.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb22-93.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2584.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1995/sb05-95.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb039-02m.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1403.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb027-98.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1739.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1997/sb058-97.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2545.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb040-06m.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-9D1AB16E/cds/xsl/182_7797.html?year=0
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb004-03m.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1352.html?year=
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1352.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb037-00m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb045-05m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb045-05m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1999/sb007-99.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1700.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1984/sb03-84.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1991/sb066-91.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1999/sb112-99.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1999/sb112-99.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1974/sb28-74.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1997/sb038-97.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1997/sb038-97.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb055-05m.pdf
http://www.mvcr.cz/ViewFile.aspx?docid=21136377&lang=cs
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-05CD65FE-90A264E4/cds/FinZprav200904_pdf.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1994/sb10-94.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2553.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1994/sb18-94.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1997/sb091-97.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1710.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb021-07m.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846D-945634CE/cds/xsl/182_8254.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb025-07m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb025-07m.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1994/sb58-94.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_2574.html?year=
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1997/sb091-97.pdf
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/09m056.htm
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/09m056.htm
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1989/sb24-89.pdf
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SAE(Spojené 

arabské emiráty) 9.8.1997 276/1997 Sb.    
Sdělení č. 122/2004 

Sb.m.s.  

Singapur 21.8.1998 

 

224/1998 Sb.  
 

č. 1/2/99 

 

Slovensko 14.7.2003 100/2003 Sb.m.s.  č.7-8/2003   

Slovinsko 28.4.1998 214/1998 Sb.  č. 10/98   

Srbsko a Černá 

Hora 27.6.2005 88/2005 Sb. m. s.  

č.10/1/2005, č. 8-

9/2007, č. 1-2/2009   

Srí Lanka 19.6.1979 132/1979 Sb.  č. 5/80   

Sýrie 12.11.2009 115/2009 Sb. m. s.      

Španělsko 5.6.1981 23/1982 Sb.  č. 3/82   

Švédsko 8.10.1980 

 

9/1981 Sb.  
 

č. 1/81, č.2/98   

Švýcarsko 23.10.1996 281/1996 Sb.  č. 12/96 , 4/2/2005 

redakční oprava 

část. 5/1997 Sb. 

Tádţikistán  19.10.2007 

 

 89/2007 Sb. m. s.  
 

    

Thajsko 14.8.1995 229/1995 Sb.  č.1/98   

Tunis 25.10.1991 419/1992 Sb.  č.10/95   

Turecko 16.12.2003 

 

19/2004 Sb.m.s.  
 

č. 4-5/2004   

Ukrajina 20.4.1999 103/1999 Sb.  č.3/2000* 

*redakční oprava 

FZ č. 4-5/2000 

USA(Spojené 

státy americké) 23.12.1993 

 

32/1994 Sb.  
 

č.11/94, č. 3/96 

 

redakční oprava 

č.370/1999 Sb.  
 

Uzbekistán 15.1.2001 28/2001 Sb.m.s.  č.6/2001   

Velká 

Británie(Spojené 

království Velké 

Británie a 

Severního Irska) 20.12.1991 

 

89/1992 Sb.  
 

č. 6/92, č. 12/96 

redakční oprava 

část.37/1992 Sb. 

Venezuela 12.11.1997 

 

6/1998 Sb.  
 

č.4-5/99   

Vietnam 3.2.1998 108/1998 Sb.  č.6/98   
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