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Abstrakt 
Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny řízené transakce mezi 

přidruženými podniky. Úkolem je zvolit vhodnou metodu pro stanovení transferové 

ceny pro řízenou transakci vybraných sdružených podniků a srovnat stanovenou 

transferovou cenou s dohodnutou cenou transakce uvedenou v obchodní smlouvě 

uzavřené mezi vybranými přidruženými podniky. Práce obsahuje teoretické východisko 

a právní úpravu k převodovým cenám, možnosti řešení problému se stanovením 

transferové ceny, postup stanovení transferové ceny a doporučení pro společnosti k dané 

problematice. V závěrečné části práce jsou zhodnoceny zjištěné výsledky z praktické 

části práce a z toho plynoucí doporučení.  

Abstract 
This master´s thesis deals with setting a transfer price of controlled transaction between 

associated enterprises. The goal is to choose the appropriate method for setting transfer 

prices for controlled transaction of selected associated enterprises and to compare the 

set transfer prices with prearranged transfer prices stated in the contract between 

selected associated enterprises. The thesis contains the theoretical basis and legal 

regulations for transfer prices, possible solutions to the problem of the setting transfer 

price, procedure for determining transfer price and recommendations for companies on 

the subject. The final part of the thesis reviews findings from the practical part and 

offers arising from the reviewed findings. 
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ÚVOD 
Diplomová práca sa zameriava na problematiku transferového ocenenia (transfer 

pricing) zvolenej transakcie medzi vybranými združenými podnikmi na základe tzv. 

princípu trhového odstupu.  Kľúčovou úlohou bude porovnanie dohodnutej ceny 

uvedenej v obchodnej zmluve uzavretou medzi vybranými združenými podnikmi 

s porovnateľnou nezávislou cenou. Bude potrebné odpovedať na otázku, či odmena za 

vykonanú transakciu nemá byť spochybňované príslušným správcom dane. Spoločnosť, 

ktorá bola vybraná k vypracovaniu uvedenej problematiky nesie názov Ice – industrial 

services, a.s. Podnik bol vybraný z dôvodu jeho budúceho plánu využívať inštitút 

transferového ocenenia. Je preto potrebné namodelovať všetko tak, aby spoločnosť 

mohla inštitút prevodných cien využívať, a aby splňovala podmienky pre spracovanie 

tejto problematiky na základe príslušnej legislatívy, ktorou je Zákon č. 586 /1992 Sb., 

o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ďalej iba ZDP) a článok 9 Zmluvy 

o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej iba ZZDZ).                               

 Predmetom diplomovej práce sú teda transferové ceny a úloha ich správneho 

stanovenia. Overovanie správnosti dohodnutej ceny za riadenú transakciu bude 

prebiehať stanovením transferovej ceny zvolenej transakcie medzi zadanými spojenými 

podnikmi vhodnou metódou stanovenia transferových cien podľa Smernice Organizácie 

pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej iba OECD) o prevodných cenách pre 

nadnárodné podniky a daňové správy (ďalej iba Smernica OECD). Výsledkom takéhoto 

postupu bude určenie ceny, ktorú by si zvolené združené podniky dohodli, keby zvolená 

transakcia prebehla s nezávislým subjektom alebo ako by išlo o nezávislé podniky. 

 Problematika transferového ocenenia je podľa názoru autorky diplomovej práce 

často diskutovanou témou. V dôsledku globalizácie čoraz viac ekonomických činností 

vykonávané podnikateľskými subjektmi presahujú hranice štátov. Tým vznikajú 

nadnárodné spoločnosti sídliace v rôznych štátoch, ktoré sú vzájomne prepojené 

majetkovo alebo personálne. Podniky patriace do skupiny nadnárodnej spoločnosti 

vykonávajú cezhraničné obchodné transakcie, a to ako externé, tak i interné – 

vnútropodnikový obchod prebiehajúci v rámci nadnárodnej spoločnosti. Z tohto dôvodu 

bolo potrebné vytvoriť vhodný nástroj, ktorý by zabezpečil oceňovanie transakcií medzi 

podnikmi v rámci korporácie - závislými osobami a zároveň by optimalizoval zisky 
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a daňové zaťaženie. Týmto inštitútom sa stalo transferové oceňovanie výkonov 

podnikov. Problematika transferového ocenenia začala byť v súčasnosti ešte viac 

žiaduca, pretože s rastom záujmu o tento inštitút rastie aj podiel zahraničného kapitálu, 

priame zahraničné investície a tiež počet nadnárodných spoločností. Zároveň je to 

nástrojom štátu na zvýšenie jeho daňových príjmov. Problémom združených spoločností 

je, že vykonaný obchod v rámci korporácie vo veľkej miere ani nevykazujú. Závažnosť 

tejto skutočnosti potvrdzuje i fakt, že podiel vnútropodnikových transakcií v rámci 

združených podnikov tvorí tri štvrtiny celkového objemu cezhraničného obchodu.1

 Medzinárodné korporácie sú platitelia daní z najväčším vplyvom na štátny 

rozpočet. Preto ďalší problém spojený s prevodnými cenami z pohľadu štátu je, keď 

vyššia daňová sadzba v danej krajine spôsobuje stratu daňových príjmov v dôsledku 

daňovej optimalizácie združených podnikov prostredníctvom transferových cien. 

Vyššou sadzbou dane prichádza k vyššiemu daňovému bremenu združených podnikov 

sídliacich v členských krajinách OECD. Aby optimalizovali svoju daňovú záťaž, budú 

svoje zisky presúvať do krajín s nižšou mierou zdanenia, teda do daňových rajov. Aby 

prišlo k zvýšeniu daňových príjmov postihnutého štátu v rámci OECD, je snahou 

daňovej správy sprísniť pravidlá v rámci transferového ocenenia a zvýšiť kontrolu nad 

týmito subjektmi. No zvýšená regulácia pri oceňovaní transakcií v rámci združených 

podnikov a vysoká daňová sadzba nemusí viesť k zvýšeniu príjmov z daní, práve 

naopak môže pôsobiť negatívne, a to presunom korporácií do daňových rajov a tým 

príde k odlivu celkového kapitálu.       

 Problémom ďalej je zlé nastavenie transferových cien združenými podnikmi. Či už 

je zlé nastavenie prevodných cien vedomé alebo nevedomé, zisky, ktoré mali ostať 

v danej krajine a mali tu byť zdanené (a tvoriť tak príjem štátneho rozpočtu), sa 

dostávajú do iných štátov. Takto príde k realizácii daňových únikov a ku kráteniu 

príjmov zo štátneho rozpočtu. Aby prišlo k zamedzeniu kráteniu daní, je snahou daňovej 

správy zvýšiť kontrolu nad týmito subjektmi a zlepšiť či zaviesť nové opatrenia proti 

daňovým únikom prostredníctvom transferových cien.    

 Diplomová práca pozostáva z niekoľkých kapitol, ktoré sú usporiadané v rámci 

štyroch hlavných častí práce – teoretické východisko, analytická časť, praktická časť 

a odporúčania. V úvodnej časti je písané o hlavných cieľoch práce, ktoré možno 

                                                
1 NEIGHBOUR, J. Transfer Pricing: Keeping It at Arm´s Length. Oecdobserver.org [online]. 
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dosiahnuť na základe určených čiastkových cieľov. Úvod ďalej obsahuje použité 

metodiky spracovania práce. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy, ktoré je 

potrebné definovať pre ďalšie pojednávanie danej problematiky transferových cien. 

V rámci tejto časti je stanovená i súčasná právna úprava transferových cien pre Českú 

republiku (ďalej iba ČR). Dôležitou a zásadnou kapitolou je kapitola venovaná 

jednotlivým metódam stanovenia transferovej ceny doporučenými OECD a porovnanie 

týchto metód. Dočítať sa dá aj o spôsoboch, ako predísť sporom medzi daňovými 

subjektmi a príslušným správcom dane alebo o dokumentácii potrebnej pre odôvodnenie 

stanovenia transferovej ceny či možnosť uzatvorenia predbežnej cenovej dohody. 

V analytickej časti je uvedený postup pre stanovenie transferovej ceny a spôsoby 

eliminácie negatívnych vplyvov transferového ocenenia. Následne sú v práci uvedené 

informácie o súčasnom stave vybraných spoločností a je tu určený problém v oblasti 

transferového ocenenia, ktorému bude venovaná praktická časť. V praktickej časti je 

uvedené, pomocou akej metódy bude stanovená nezávislá porovnateľná cena, s ktorou 

sa porovná transferová cena dohodnutá medzi združenými podnikmi. V časti 

odporučení  sú uvedené odporúčania pre spoločnosti k danej problematike. Záver práce 

je venovaný zhrnutiu zistených výstupov plynúcich z predchádzajúcich častí práce. 

CIELE PRÁCE 
Hlavným cieľom diplomovej práce je stanoviť, vhodnou metódou stanovenia 

transferových cien podľa OECD, transferovú cenu zvolenej transakcie medzi 

konkrétnymi majetkovo prepojenými spoločnosťami realizujúce obchodnú transakciu, 

podľa aktuálneho znenia ZDP platného od 1.1.2014 a podľa Smernice OECD 

o transferových cenách, a určiť, či je takto stanovená cena v súlade s princípom 

trhového odstupu, a aké dôsledky má stanovenie transferovej ceny vhodnou metódou na 

daňovú záťaž konkrétnej spoločnosti sídliacej v ČR.    

 Pre dosiahnutie hlavného cieľu boli stanovené čiastkové ciele. Čiastkovým cieľom 

teoretického východiska je definovanie samotného pojmu transferová cena a taktiež 

definovanie jeho významu, ďalej určenie legislatívy, podľa ktorej spoločnosti riadia 

transferové ceny, určenie povinností podnikateľského subjektu voči finančnému úradu 

pri žiadosti o posúdenie cien, určenie dokumentácie k transferovým cenám 

a definovanie možnosti stanovenia transferovej ceny pomocou metód určenia 
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transferových cien. V analytickej časti je čiastkovým cieľom popísať postupné kroky 

stanovenia prevodnej ceny na základe údajov uvedených v teoretickom východisku 

a uviezť súčasnú situáciu danej problematiky v konkrétnej spoločnosti. V praktickej 

časti je cieľom vybrať vhodnú metódu pre výpočet transferových cien konkrétneho 

podniku. Následne v sekcii odporučenia je cieľom zhodnotiť vypočítané výsledky 

a navrhnúť, ako možno predísť sporom s príslušným správcom dane či eliminovať 

riziká, ktoré plynú z využitia inštrumentu transferového ocenenia. Cieľom záverečnej 

časti diplomovej práce je zhodnotenie, ako sa diplomová práca vypracovávala, 

identifikovať problematické miesta a navrhnúť prípadné riešenia k odstráneniu či 

zamedzeniu problematických oblastí. Ďalej cieľom záveru je zhodnotenie zistených 

výsledkov, zhodnotenie, aký spôsob určenia transferových cien je najvhodnejší pre 

spoločnosť a ako možno predísť prípadným sporom medzi pridruženými podnikmi 

a príslušným správcom dane.  

METODIKA SPRACOVANIA 
 V teoretickej časti práce je pri popisovaní základných pojmov použitá metóda 

abstrakcie, ktorej výsledkom je zistenie podstaty danej problematiky, vymedzenie 

charakteristík a vlastností.2       

 V analytickej časti je použitá metóda komparácie3, na základe ktorej bolo možné 

porovnať spoločné a rozdielne vlastnosti metód stanovenia transferových cien podľa 

OECD. Tiež tu je okrem analýzy použité modelovanie, pri ktorom boli uvedené 

zjednodušené príklady pre porozumenie problematiky metód stanovenia transferových 

cien.4 Podobne sú pri riešení stanovenia transferových cien jednotlivými metódami 

použité matematické metódy v podobe riešenia rovníc.5     

 V praktickej časti sú teoretické a všeobecné poznatky aplikované na konkrétny 

problém, tým je využitá metóda konkretizácie – dedukcie.6 Ďalej je tiež použitá analýza 

pri spracovávaní porovnávacej a funkčnej analýzy vybraného podniku pre bližšie 

                                                
2 SYNEK, M. a kolektiv. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. s. 22. 
3 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručená: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. s. 49. 
4 SYNEK, M. a kolektiv. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. s. 23. 
5 To isté. s. 23. 
6 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručená: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. s. 49. 
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poznanie vzťahov v podniku, jej štruktúru, porovnanie s konkurenciou a iné.7 

 V odporučeniach a v záverečnej časti práce, na základe získaných informácií 

o konkrétnom probléme zadaných spoločností sú zovšeobecnené závery a návrhové 

kroky, pričom bola použitá metóda zovšeobecňovania – indukcie.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
7 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručená: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. s 48. 
8 To isté. s. 49. 
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1 Teoretické východisko  
Transferové ocenenie je v rámci medzinárodného zdaňovania horlivou témou. 

Hlavným z dôvodov diskutovania o tejto téme je najmä problém, ktorý nastáva pri 

nesprávnom nastavení transferových cien pri vzájomnej fakturácii tovarov, služieb 

alebo presune majetku medzi združenými podnikmi. Problém nastáva vtedy, ak si 

združené podniky účtujú transferové ceny, ktoré sa však výrazne líšia od cien, ktoré by 

si spoločnosti účtovali medzi sebou, keby boli nezávislými spoločnosťami 

v konkurenčnom prostredí. Takéto odlíšenie transferovej ceny od trhovej ceny môže byť 

úmyselné. Jeden z dôvodov nesprávneho nastavenia prevodných cien je vyhnutie sa 

plateniu vysokých daní s cieľom znížiť daňovú povinnosť podniku. Podniky tak môžu 

presúvať, prostredníctvom transferových cien, svoje zisky do krajín s výhodnejšou 

daňovou sadzbou. Takýmto spôsobom prichádza k zníženiu príjmov zo štátneho 

rozpočtu ČR. Dopad to má na združené podniky domeraním dane a uvalením pokuty 

alebo stratou investičnej ponuky v prípade, ak ju obdŕžali. Reakciou na toto zníženie 

príjmov, je zvýšenie efektivity daňovej kontroly, konkrétne kontroly transferového 

ocenenia.9          

 Pre lepšie objasnenie popísaného problému transferových cien a tiež dosiahnutia 

hlavného cieľa diplomovej práce, je potrebné zamerať sa na oblasť transferových cien 

z teoretického hľadiska. Teoretické východisko je jedným z čiastkových cieľov tejto 

práce. Medzi čiastkové ciele v teoretickej časti patria: definovanie základných pojmov 

týkajúce sa problematiky transferových cien a to pojmu združené podniky, transakcie, 

obvyklá cena, transferové ceny, princíp trhového odstupu, ďalej vymedzenie významu 

transferových cien, určenie spôsobov minimalizácie daňovej povinnosti, určenie právnej 

úpravy, podľa ktorej sa riadia podniky pri stanovení transferových cien, ako aj určenie 

metód stanovenia transferových cien a určenie možností riešenia problému stanovenia 

transferových cien.         

 Nasledujúce podkapitoly teoretického východiska sú členené podľa jednotlivých 

základných pojmov, ktoré sú vymedzené podľa práva medzinárodného 

a vnútroštátneho. Záver každej podkapitoly je venovaný porovnaniu - uvedeniu 

                                                
9 KUTIŠOVÁ LUKNÁROVÁ, D. Transferové oceňovanie v teórii a praxi. Poradcapodnikatela.sk 
[online]. 
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spoločných a odlišných znakov vymedzených základných pojmov na jednotlivých 

úrovniach právnej úpravy. 

1.1  Vymedzenie základných pojmov   
Ako už bolo napísané, pre riešenie danej problematiky je potrebné vymedzenie 

základných pojmov, a to v prvom rade vysvetlenie pojmu združené podniky, transakcie 

medzi združenými podnikmi a následne pojem transferové ceny, ceny obvyklé a pojmy 

s nimi súvisiace. Tieto pojmy budú vymedzené podľa právnej úpravy na medzinárodnej  

a vnútroštátnej úrovni a následne budú porovnávané chápania týchto pojmov 

jednotlivými úrovňami právnych úprav. 

1.1.1 Združené podniky  

Medzinárodná právna úprava 

Na medzinárodnej úrovni pojem združené podniky charakterizuje právna úprava 

a to konkrétne Modelová zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmov a majetku. 

Tento pojem je vymedzený v článku 9 ods. 1 Modelovej zmluvy OECD ako prípad, 

keď: 

a) sa podnik jedného zmluvného štátu podieľa priamo alebo nepriamo na vedení, 

kontrole alebo kapitále podniku druhého zmluvného štátu alebo 

b) sa tie isté osoby podieľajú priamo alebo nepriamo na vedení, kontrole alebo 

kapitále podniku jedného zmluvného štátu i štátu druhého zmluvného štátu,  

a ak sú oba podniky v týchto prípadoch vo svojich obchodných alebo finančných 

vzťahoch viazané podmienkami, ktoré zjednali alebo im boli uložené a ktoré sa líšia 

od podmienok, ktoré by boli zjednané medzi nezávislými podnikmi, môžu zisky, 

ktoré by boli docielené jedným z podnikov, ale vzhľadom k podmienkam docielené 

neboli, byť zahrnuté do ziskov tohto podniku a následne zdanené.10 

 V článku 9 ods. 1 Modelovej zmluvy OECD je teda okrem definície združených 

podnikov aj stanovené, že ak ide o združené podniky, môžu tieto podniky zisky, ktoré 

boli dosiahnuté jedným zo združených podnikov za podmienok obdobných, ako by išlo 

o nezávislé podniky, zahrnúť do ziskov tohto podniku a zdaniť ich.  

                                                
10 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital 2010. Article 9. s. 49. Keepeek.com [online]. 
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Vnútroštátne právo  

Z hľadiska transferového ocenenia ide o podniky, ktoré podliehajú pravidlám 

transferového ocenenia, kedy princíp oceňovania transakcií na úrovni cien na trhu 

obvyklých sa uplatňuje medzi českou a zahraničnou závislou osobou. Podľa ZDP 

združené podniky alebo spojené osoby možno vymedziť dvomi definíciami. Podľa ZDP 

§ 23, ods. 7 sa spojenými osobami rozumie: 

a) kapitálovo spojené osoby, pričom môže ísť o dve možnosti chápania: 

1. vzájomne osoby priamo kapitálovo spojené - ak sa jedna osoba priamo 

podieľa na kapitále alebo hlasovacích právach druhej osoby alebo viacerých 

osôb. Podiel predstavuje aspoň 25 % základného kapitálu alebo hlasovacích 

práv týchto osôb, alebo 

2. vzájomne osoby kapitálovo spojené - ak sa jedna osoba nepriamo podieľa na 

kapitále alebo hlasovacích právach druhej osoby alebo viacerých osôb. Podiel 

predstavuje tak isto, aspoň 25 % základného kapitálu alebo hlasovacích práv 

týchto osôb; a 

b) inak spojené osoby, ide o osoby: 

1. keď sa jedna osoba podieľa na vedení alebo kontrole inej osoby, pričom za 

kontrolu sa nepovažuje účasť v kontrolnej komisii či obdobnom orgáne 

a vykonávanie kontroly za úplatu,  

2. keď sa zhodné osoby alebo osoby blízke podieľajú na vedení alebo kontrole 

iných osôb (teda vzájomne osobami inak spojenými),  

3. ovládajúca a ovládaná a osoby ovládané rovnakou ovládajúcou osobou,  

4. blízke,  

5. ktoré vytvorili právny vzťah za účelom zníženia základu dane alebo zvýšenia 

daňovej straty.11 

Porovnanie chápania pojmu združené podniky na jednotlivých úrovniach právnej 

úpravy  

Vymedzenie združených podnikov v článku 9 ods. 1 Modelovej zmluvy OECD je 

podobné ustanoveniu v ZDP § 23 ods. 7, ale nie totožné. Hlavný rozdiel spočíva v tom, 

                                                
11 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 23, odst. 7. 
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že vymedzenie tohto pojmu v ZDP je širšie a to konkrétne v tom, že ZDP ukladá 

úpravu základu dane a zmluva hovorí iba o zahrnutí zisku do základu dane. Z toho 

plynie, že na základe ZDP je možné pri nedodržaní tzv. princípu trhového odstupu 

základ dane nie len zvýšiť, ale aj znížiť. Podľa Modelovej zmluvy OECD toto nie je 

možné, teda nemôže obmedziť práva daňovým subjektom domácim zákonom.12

 Bohužiaľ, existuje tu spor medzi Ministerstvom financií ČR (ďalej iba MF ČR), 

ktoré presadzuje, že ZDP § 23 ods.7 je aplikovateľný iba pri zvýšení základu dane, 

a judikatúrou, ktorá zase presadzuje skôr opačnú možnosť, čiže zníženie základu 

dane.13, 14 

1.1.2 Transakcie medzi združenými podnikmi  

Vzhľadom k tomu, že prevodové ceny sa týkajú transakcií učinených medzi 

združenými podnikmi, tak za transakciu možno pokladať obchodný alebo finančný 

vzťah medzi dvomi alebo viacerými osobami.15 

Medzinárodné právo  

       Transakcie ako také, je možné deliť z rôznych hľadísk. Medzinárodné právo, 

konkrétne Smernica OECD rozlišuje dva základné druhy transakcií súvisiace 

s problematikou transferového ocenenia - riadené a nezávislé. Popisuje ich veľmi 

stručne. Riadené transakcie sú chápané ako transakcie medzi dvomi podnikmi, ktoré sú 

navzájom združenými podnikmi a naopak za nezávislé transakcie pokladá transakcie 

medzi podnikmi navzájom nezávislými.16 

Vnútroštátne právo  

O podrobnejšom členení transakcií a ich definovaní sa možno dozvedieť viac 

z vnútroštátneho práva. Pre problematiku transferového ocenenia je adekvátne 
                                                
12 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 219.   
13 Podľa rozsudku 15 Ca 17/2006 Krajského soudu v Ústí nad Labem, uvedený napr.: Kodap Group. 
Obvyklé ceny na straně příjmů, nebo i výdajů? Kodap.cz [online]. 
14 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 219-220. 
15 FRSR. Metodické pokyny k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 2. Financnasprava.sk [online]. 
Význam slova „transakcia“ v súvislosti s danou problematikou možno pokladať za totožný s českými 
zdrojmi, napr. MFČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí 
mezi sdruženými podniky – převodní ceny. s. 6. Financnisprava.cz [online]. 
16 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 9 
a 14. BDO.cz [online]. 
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rozlišovať kontrolované a nekontrolované transakcie, pričom nekontrolované 

transakcie sa ďalej členia na externé a interné. Takéto rozlišovanie transakcií v rámci 

transferového ocenenia je vhodné pre posúdenie správneho ocenenia kontrolovanej 

transakcie, ktoré má byť v súlade s princípom trhového odstupu (pojem princíp 

trhového odstupu bude vysvetlení v ďalšej podkapitole, viď 1.2, str. 21), pričom 

nekontrolovaná transakcia slúži ako meradlo pri tomto posudzovaní.17, 18   

 Pre názorné vysvetlenie delenia transakcií si možno všimnúť nasledujúcu schému 

označenú ako Obrázok 1. 

 

Obrázok 1: Delenie obchodných transakcií 19 

V prípade problematiky transferových cien sa bude jednať o kontrolované 

transakcie s hmotnými a nehmotnými statkami či poskytovanie služieb medzi 

spojenými osobami, inak nazývané aj riadené alebo závislé transakcie (rovnako aj 

ceny za tieto transakcie sú označované ako kontrolované, riadené alebo závislé), 

pretože sa za ne pokladajú transakcie vykonávané medzi závislými osobami. Závislými 

osobami sa myslia zahraničné závislé osoby. Z toho plynú transakcie, ktoré vykonáva 

osoba so sídlom alebo bydliskom na území ČR s ekonomicky alebo personálne 

prepojenou osobou so sídlom alebo bydliskom v zahraničí.20, 21    

  Tieto transakcie sú riadené (kontrolované) zo strany materskej spoločnosti – 

centrály. Rozhoduje o rozmiestení zahraničných priamych investícií, o organizačných 

                                                
17 FRSR. Metodické pokyny k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 2. Financnasprava.sk [online]. 
Takéto delenie transakcií sa uvádza aj v českej literatúre, napr.: DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing 
a offshoring podnikatelských činností. s. 108. 
18 FUČÍK, I. Transferové ceny – dokumentace ceny obvyklé. Fucik.cz [online]. 
19 Vlastné spracovanie obrázku podľa FRSR. Metodické pokyny k aplikácii metód transferového 
ocenenia. s. 2. Financnasprava.sk [online]. 
20 MFČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 4-5. Financnisprava.cz [online]. 
21 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 104. 
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riadiacich štruktúrach, rozdeľovaní práce, kde bude vykonávaný výskum a vývoj, 

o transferových cenách a o inom. Tento spôsobom riadenia možno prirovnať 

k uzatvorenému štátu s centralizovaným rozhodovaním, ktorý ovplyvňuje iné štáty. To 

isté platí pre podniky so spoločným riadením.22   

 Nekontrolovanými transakciami sa potom logicky myslia transakcie vykonávané 

medzi nezávislými osobami. Nekontrolované transakcie možno ďalej rozlišovať na 

interné a externé nekontrolované transakcie. Toto rozdelenie spočíva vo vzájomnom 

porovnávaní transakcií, pričom za porovnateľné transakcie sa pokladajú tie, ktoré majú 

porovnateľné všetky ekonomicky významné charakteristiky. Interné nekontrolované 

transakcie preto možno použiť, ak zahraničná závislá osoba vykonáva porovnateľnú 

transakciu so závislou aj s nezávislou osobou. No ak zahraničná závislá osoba 

nevykonáva porovnateľnú transakciu s nezávislou osobou, potom sa na porovnávanie 

musí použiť porovnateľná transakcia uskutočňovaná medzi nezávislými osobami, čiže 

externá nekontrolovaná transakcia.23     

 Transferové ocenenie v rámci združených podnikov sa týka najmä nasledujúcich 

typov transakcií, ktoré sú zároveň najčastejšími transakciami, na ktoré sa zameriavajú 

finančné úrady pri daňovej kontrole, patria sem transakcie: 

 s hmotným majetkom – ide najmä o predaj výrobkov, polotovarov, tovaru medzi 

spojenými osobami, materiálu či predaj dlhodobého majetku; 

 s nehmotným majetkom – delenie sa o náklady na logo, na výskum a vývoj 

v skupine podnikov, licenčné poplatky, know-how; 

 poskytovanie služieb – podporných vnútroskupinových služieb ako napríklad 

účtovníctvo, daňové služby, public relations, ďalej delenie sa o náklady na servisné 

strediská v skupine, poskytovanie manažérskych služieb; 

 financovanie v skupine – poskytovanie pôžičiek a úverov, súvisiace úroky 

a poplatky, dlhopisy a iné.24 

 

                                                
22 KRANECOVÁ, J. Transfer pricing v podmínkách České republiky. s. 2. Law.muni.cz [online]  podľa 
MACHOŇ, L. Nadnárodní společnosti a jejich transferové ceny. s. 14. 
23 FRSR. Metodické pokyny k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 2. Financnasprava.sk [online]. 
Uvedené je porovnateľné z českými zdrojmi, napr. SATO, A. Převodní ceny v mezinárodním obchodě. 
2012. s. 4.; DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 108. 
24 BDO ČR. Posouzení transferových cen. BDO.cz [online]. 
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Porovnanie chápania pojmu transakcie medzi združenými podnikmi na 

jednotlivých úrovniach právnej úpravy  

Možno zhodnotiť, že pojem transakcia v rámci združených podnikov je rovnako 

chápaný medzinárodnou právnou úpravou, tak i právom na vnútroštátnej úrovni. Tento 

pojem je v Smernici OECD vysvetlený v jej úvodnej časti v rámci „Slovníčku“, je preto 

definícia tohto pojmu uvedená iba veľmi stručne a nevenuje sa tomuto pojmu tak 

rozsiahlo, ako česká legislatíva či odborná literatúra, kde je tento pojem vysvetlený 

podrobnejšie.  

1.1.3 Pojem transferové ceny 

Pojem transferové ceny je kľúčovým pojmom, ktorý bude v nasledujúcich častiach 

práce potrebné používať. Právna úprava transferových cien, ale aj odborná literatúra 

ponúka niekoľko definícií pojmu transferové ceny. Na vysvetlenie a priblíženie tohto 

pojmu sú uvedené nasledovné vymedzenia, ktoré budú opäť rozdelené podľa 

jednotlivých právnych úprav.  

Medzinárodná právna úprava 

Často sa možno stretnúť s anglickým označením transferovej ceny – transfer 

pricing, vyplývajúci najmä z medzinárodných zmlúv. Smernica OECD chápe 

transferové ceny ako prevodné ceny, za ktoré podnik prevádza hnuteľný tovar 

a nehnuteľný majetok, alebo za ktoré poskytuje služby združenému podniku.25 

Vnútroštátna právna úprava 

ZDP definuje transferové ceny ako prevodné ceny, ktoré sú uplatňované 

u transakcií medzi ekonomicky alebo personálne prepojenými subjektmi, teda závislými 

subjektmi – združenými podnikmi.26       

 Na základe právnej úpravy autori odbornej literatúry odvodili pojem transferové 

ceny nasledovne: podľa Dvořáčka a Tylla je transferová cena špecifikovaná, ako cena 

zjednávaná medzi jednotlivými podnikateľskými jednotkami multidivíznej 

                                                
25 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 3. 
BDO.cz [online]. 
26 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 23, odst. 7.  
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organizácie.27         

 Transferová cena je jedným z atraktívnych nástrojov daňovej optimalizácie ako 

uvádza Romancov, ktorý ďalej hovorí o transferovej cene ako o tzv. presúvaní ziskov 

v rámci korporácie. Nástrojom daňovej optimalizácie preto, lebo rozdiel medzi ziskom 

pred zdanením a po zdanení môže byť tak veľký, že jeho eliminácia môže mať dopad 

(či už pozitívny alebo negatívny) na management podniku alebo môže mať iné 

následky.28 

Porovnanie chápania pojmu transferové ceny na jednotlivých úrovniach právnej 

úpravy  

Transferové ceny sú chápané totožne na oboch úrovniach právnych úprav. Možno 

však nájsť veľké množstvo definícií, ktoré kopírujú podstatu tohto pojmu, ako od 

autorov českých odborných textov, tak i zahraničných.  

1.1.4 Cena obvyklá 

Jedná sa o cenu, za ktorú by porovnateľnú transakciu realizovali nezávislé osoby za 

rovnakých alebo podobných podmienok. V prípade, že cenu obvyklú nie je možné 

zistiť, použije sa cena zistená podľa Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů.29 Tento zákon chápe obvyklú cenu ako cenu, ktorá by bola 

dosiahnutá pri predaji rovnakého alebo obdobného majetku či poskytnutej rovnakej 

alebo obdobnej služby vo zvyčajnom obchodnom styku v tuzemsku ku dňu ocenenia.30

 V českých podmienkach je preto prevodná cena považovaná za cenu obvyklú pre 

účely stanovenia základu dane z príjmu.31      

 Plynie z toho, že rozdiel medzi transferovou cenou a cenou obvyklou je ten, že cena 

obvyklá sa zjednáva pri transakciách medzi spoločnosťami so sídlom v ČR, zatiaľ 

čo prevodné ceny sú stanovené pri vzájomných transakciách medzi združenými 

spoločnosťami. Preto, u transakciách ocenených cenou obvyklou neprichádza k prevodu 

zisku do inej krajiny, kde by prišlo k výhodnejšieho zdaneniu zisku, ale iba sa tieto 

zisky prevedú na spoločnosť, ktorá vykazuje stratu a týmto prevodom ziskov sa strata 

                                                
27 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 103. 
28 ROMANCOV, M. Transferové ceny- co nového? Deloitte.com [online]. 
29 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 23, odst. 7. 
30 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. § 2, odst. 1. 
31 MF ČR. Pokyn č. D – 332 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 2. Financnisprava.cz [online]. 
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buď iba zníži, alebo sa odvedie iba minimálna výška dane.32  

 Stanovenie prevodnej ceny je postavené na tzv. princípe trhového odstupu, 

o ktorom bude venovaná nasledujúca podkapitola 1.2. 

1.2  Princíp tržného odstupu  
Tzv. princíp trhového odstupu (ďalej iba PTO) alebo v angličtine Arm´s length 

standard 33 je doporučený členským štátom OECD. Jedná sa o spôsob stanovenia ceny 

podľa OECD. V textoch je táto stanovená cena označovaná aj ako nezávislá cena, 

z čoho vyplýva, že transferové ceny medzi spojenými podnikmi musia byť stanovené 

tak, akoby sa o spojené podniky nejednalo a cena by sa mala rovnať trhovej cene, čiže 

cene dosahovanej na trhu medzi nezávislými subjektmi.34    

 Na nasledujúcej schéme (viď Obrázok 2) možno vidieť zjednodušený princíp 

transferového ocenenia vzájomných transakcií, pričom zjednanie obchodu prebieha za 

takých obchodných podmienok, za ktorých by prebehol obchod medzi nezávislými 

osobami v bežných obchodných vzťahoch.  

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Zjednodušený princíp transferového ocenenia35 

 Nutnosť stanovenia cien na úroveň PTO je z dôvodu potreby zvýšenia kontroly nad 

stanovením prevodných cien, pretože použitie transferových cien vedie k daňovej 

optimalizácii a teda k znižovaniu daňových odvodov. Podniky sa snažia daňovo 

optimalizovať a teda stanovovať optimálnu úroveň prevodových cien najmä pre 

dosiahnutie hlavného cieľa podniku, maximalizácie zisku celej podnikateľskej štruktúry 
                                                
32 MF ČR. Pokyn č. D – 332 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 2. Financnisprava.cz [online]. 
33 Čo v doslovnom preklade znamená „štandard dĺžky paže“. 
34 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 104. 
35 Vlastné spracovanie obrázku podľa: BOKŠOVÁ, J. Transferové ceny. Český finanční a účetní časopis. 
2007, roč. 2, č. 2, s. 28. Vse.cz [online]. 
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(holdingu), nie jednotlivých podnikateľských jednotiek.36 Takýto cieľ môže priniesť 

menšiu ziskovosť jednotlivým členom skupiny. Z tejto skutočnosti vyplýva, že členovia 

skupiny vstupujú i do takých transakcií, do ktorých by nezávislé osoby nevstúpili.37

 Maximalizácia zisku holdingu sa dosahuje práve vďaka prenosu ziskov do 

podnikateľských jednotiek sídliacich v štátoch s priaznivejšími daňovými sadzbami či 

stabilným menovým kurzom a nízkymi colnými tarifami.38 

Medzinárodná právna úprava PTO 

PTO upravuje článok 9 Modelové zmluvy OECD, ktorý predstavuje bilaterálne 

a multilaterálne opatrenie k zamedzeniu daňových únikov na nadnárodnej úrovni. 

Článok 9 stanovuje, že ak sú medzi dvomi združenými podnikmi v ich obchodných 

alebo finančných vzťahoch stanovené alebo uložené podmienky odlišné od podmienok, 

ktoré by existovali medzi nezávislými podnikmi, tak akékoľvek zisky, ktoré by dosiahol 

jeden z podnikov, keby nebolo týchto podmienok, ale z dôvodu týchto podmienok ich 

nedosiahol, môžu byť zahrnuté do zisku tohto podniku a následne zdanené.39   

 Problematiky PTO sa nepriamo dotýka článok 11 ods. 6 a 12 ods. 4 Modelovej 

zmluvy, ktoré sa používajú pri zdanení úrokov a licenčných poplatkov. Tieto 

ustanovenia sú špecifické a ich riešenie uplatňovania prevodných cien je odlišné od 

klasického uplatňovania. V článku 11 PTO upravuje sumu úrokov v prípade, ak 

presahuje sumu, ktorú by platiteľ dohodol so skutočným vlastníkom, keby neexistovali 

osobitné vzťahy medzi platiteľom a skutočným vlastníkom alebo medzi nimi obomi 

a treťou osobou, na sumu, ktorú by platiteľ dohodol s vlastníkom, keby tieto vzťahy 

neexistovali. Potom časť platieb, ktoré presahujú túto sumu, budú zdaňované podľa 

právnych predpisov každého zmluvného štátu. Podobne je tento princíp aplikovaný aj 

na licenčné poplatky v článku 12.40      

 Smernica OECD pre nadnárodné podniky a finančné správy je základom 

                                                
36 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 103. 
37 KUTIŠOVÁ LUKNÁROVÁ, D. Transferové oceňovanie v teórii a praxi. Pp.sk [online]. 
38 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 103. 
39 MF ČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. Financnisprava.cz [online]. 
40 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital 2010. Article 11 and 12. s. 53 a 57. 
Keepeek.com [online]. 
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legislatívnej úpravy transferových cien a je akýmsi návodom k aplikácii PTO pri 

cezhraničných transakciách medzi závislými osobami.41  

Vnútroštátna právna úprava 

PTO upravuje aj česká právna úprava v ZDP § 23, ods. 7, ktorý stanovuje, že ak sa 

ceny zjednané medzi spojenými osobami líšia od cien, ktoré by boli zjednané medzi 

nespojenými osobami v bežných obchodných vzťahoch za rovnakých či podobných 

podmienok, a tento rozdiel nie je uspokojivo doložený, tak sa upraví základ dane 

poplatníka o zistený rozdiel. Platí to i v prípade, keď je cena medzi poplatníkmi z dani 

z príjmov právnických osôb rovná nule. Ak nie je možné určiť cenu, ktorá by bola 

zjednaná medzi nespojenými osobami v bežných obchodných vzťahoch za rovnakých 

alebo podobných podmienkach, použije sa cena určená podľa zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňovaní majetku. Prvá a druhá veta sa však nepoužije v prípade, ak príde 

k uzatvoreniu zmluvy o vyprosení či o výpožičke, a keď zjednaná výška úrokov 

z úverového finančného nástroja medzi spojenými osobami je nula alebo je nižšia, ako 

by bola cena zjednaná medzi nespojenými osobami a veriteľom je daňový nerezident, 

člen obchodnej korporácie, ktorý je daňovým rezidentom ČR alebo poplatník dane 

z príjmu fyzických osôb.42        

 Toto jednostranné opatrenie dopadá na vzťahy medzi spojenými osobami pri 

domácich aj zahraničných transakciách. Tento paragraf hovorí o tom, že daňový základ 

má byť upravený vždy, ak sa ceny zjednané medzi spojenými osobami líšia od cien, 

ktoré by boli zjednané medzi nezávislými osobami v bežných obchodných 

podmienkach.43         

 S týmto ustanovením súvisí aj § 22 ods. 1 písm. g) bod 3 ZDP, v ktorom je 

uvedené, že za podiel na zisku sa považuje aj zistený rozdiel medzi zjednanou cenou 

a cenou obvyklou na trhu.44 Ďalšie ustanovenia v ZDP, ktoré súvisia s PTO sú § 19 ods. 

1 písm. zf) – zk), § 23 ods. 11, § 23a - § 23d, § 25 ods. 1 písm. w).45 

                                                
41 Směrnice č. 70/1997 FZ., o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. 
Financnisprava.cz [online]. 
42 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 23, ods. 7. 
43 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 218. 
44 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 22, ods. 1, písm. g) bod 3. 
45 To isté. §19 ods. 1 písm. zf) – zk), §23 ods. 11, §23a - §23d, §25 ods. 1 písm. w). 
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1.2.1 Príčiny osvojenia si PTO 

Hlavným dôvodom osvojenia si PTO je, že zaisťuje rovnosť daňového zachovania 

pre nezávislé podniky a nadnárodné spoločnosti. PTO zabraňuje vytváraniu daňových 

zvýhodnení či nezvýhodnení, ktoré by inak skresľovalo konkurenčné postavenie 

subjektov. Vylúčením týchto daňových otázok z ekonomického rozhodovania, tak PTO 

podporuje rast medzinárodného obchodu a investícií.46   

 Väčšinou tento princíp funguje (napr. nákup či predaj komodít, kde je možné nájsť 

trhovú cenu použitú v zrovnateľnej transakcii medzi zrovnateľnými nezávislými 

podnikmi za zrovnateľných podmienok), no v mnohých prípadoch je PTO ťažké použiť 

(napríklad medzi sebou podnikajúce nadnárodné spoločnosti so špecializovaným 

tovarom, obchodujúce s unikátnym nehnuteľným majetkom či poskytujúce 

špecializované služby). No i v takýchto situáciách existuje riešenie použitím príslušných 

metód rozdelenia zisku.47 

1.2.2 Problémy s PTO 

Problémom pri uplatňovaní PTO je, že nezávislé podniky by sa nezaoberali 

transakciami, akými sa zaoberajú združené podniky. Pri transakciách medzi nezávislými 

podnikmi je iba ťažko použiť PTO, pretože existuje len málo dôkazov o tom, aké 

podmienky by boli stanovené nezávislými podnikmi.48    

 PTO znamená i administratívnu záťaž ako pre daňových poplatníkov, tak i pre 

daňovú správu, a to pri vyhodnocovaní veľkého množstva medzinárodných transakciách 

rôzneho typu. Združené podniky v určitej chvíli môžu byť povinné preukázať, že 

podmienky transakcie sú v súlade s PTO. Daňová správa môže overovací proces zahájiť 

aj niekoľko rokov po uskutočnení transakcií. Zložitosť činností, ktoré sú vykonané 

v rámci overovacieho procesu sa po uplynutí určitej doby zvyšuje.49 

1.2.3 Podpora použitia PTO 

Použitie PTO je z teoretického hľadiska správne, pretože transakcie vykonávané 

medzi združenými podnikmi, sa najviac približujú fungovaniu voľného trhu. V praxi 

jeho použitie nemusí byť také jednoduché, stanovuje odpovedajúcu výšku príjmov 

                                                
46 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 17. 
BDO.cz [online]. 
47 To isté. s. 17. 
48 To isté. s. 17-18.  
49 To isté. s. 18.  
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členov nadnárodnej spoločnosti, ktorá je prijateľná pre daňovú správu. Pri odklonení sa 

od PTO môže hroziť zvýšenie rizika dvojitého zdanenia.50 

1.2.4 Zrkadlové narovnanie základu dane 

V článku 9 ods. 2 Modelovej zmluvy OECD, sa hovorí o tzv. zrkadlovom 

narovnaní základu dane. Toto ustanovenie znie, že ak jeden zmluvný štát zahrnie do 

ziskov podniku tohto štátu a následne zdaní zisky, ktoré podniku v druhom zmluvnom 

štáte boli zdanené v tomto druhom štáte, a zisky takto zahrnuté sú zisky, ktoré by boli 

docielené podnikom prvého zmluvného štátu, ak by zjednané podmienky boli zjednané 

ako medzi nezávislými podnikmi, upraví druhý štát čiastku dane z týchto ziskov.51

 Poukazuje na to, že nie každé porušenie PTO sa vykonáva za účelom dosiahnutia 

daňového úniku. Nejde len o ochotu dodržať PTO, ale problémom je zvolenie vhodnej 

metódy určenia objektívnej tržnej ceny. Prepočet takejto tržnej ceny je výsledkom 

objektívnych údajov a subjektívnych skúseností a schopností ľudí, ktorí ho vykonávajú. 

Dôsledkom toho môže byť, že daňová kontrola bude vedená inou logikou, a preto lepšie 

obstojí v daňovom konaní.52       

 Z ustanovenia plynie, že ak jeden zmluvný štát zvýši základ dane určitého podniku, 

lebo zistil nedodržanie trhovo akceptovateľných cien, druhý štát je povinný vykonať 

zrkadlové narovnanie základu dane u druhého zúčastneného podniku.53   

 Čo sa týka ČR a tohto ustanovenia, tak si ČR vymanila právo nezačleniť tento 

odsek 2 článku 9 Modelovej zmluvy OECD do svojich zmlúv s tým, že je v niektorých 

prípadoch pripravený prijať tento odsek 2 za podmienky pripojenia tretieho odseku, 

ktorý ustanovuje limitujúce možnosti použitia odseku 1 alebo 2 článku 9 (napríklad 

nepoužitie ustanovenia odseku 2 v prípade podvodu či hrubej nedbalosti alebo 

                                                
50 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 18. 
BDO.cz [online]. 
51 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital 2010. Article 9. s. 49. Keepeek.com [online]. 
52 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 220. 
53 To isté. s. 220-221. 
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vedomého zanedbania54; alebo nemožnosť použiť odsek 1, ak uplynula premlčacia 

lehota podľa práva daného štátu55).56 

1.2.5 PTO ako porovnávacia analýza 

PTO je vo svojej podstate porovnávacou analýzou. Je potrebné porovnávať 

podmienky riadených transakcií s podmienkami neriadených transakcií, teda medzi 

nezávislými podnikmi. Účelom porovnávania podmienok je určenie, či je prepisovanie 

účtovníctva pre výpočet daňovej povinnosti združených podnikov povolené. Ďalej je 

potrebné stanoviť zisk, ktorý by bol generovaný v súlade s PTO. Účelom stanovenia 

zisku je určenie rozsahu prepisovania účtovných záznamov. Aby porovnanie bolo 

užitočné, musia byť logicky ekonomicky relevantné charakteristiky dostatočne 

porovnateľné.57        

 Porovnateľný znamená, že žiadny z existujúcich rozdielov medzi porovnateľnými 

situáciami nemôže vážne ovplyvniť podmienku, ktorá je porovnávaná, ako napr. cenu 

alebo rozpätie, alebo sú vykonané úpravy, ktoré by takéto rozdiely vylúčili. Je potrebné 

určiť stupeň porovnateľnosti. Potom sa vykonajú príslušné úpravy trhových podmienok. 

Na to je potrebné porovnávať vlastnosti transakcií či podnikov, ktoré by ovplyvnili 

podmienky transakcií realizovaných v súlade s PTO. Tieto vlastnosti, nazývané aj 

„faktory porovnateľnosti“, ktoré ovplyvňujú výšku transferových cien. Zohľadňujú sa 

pri porovnávacej analýze, ktorú vykonávajú orgány českej daňovej správy.58 Medzi 

základné faktory patria: 

 vlastnosti prevádzaného majetku či služby – ide o určenie objektu transferového 

oceňovania, ktorým je vykonávaná transakcia medzi závislými subjektmi. Základné 

typy transakcií sú:  

 prevod hnuteľného majetku – súvisí s fyzickými aktívami podniku ako 

napríklad predaj surovín, nedokončenej či hotovej výroby, strojov používaných 

                                                
54 Podľa Smlouvy č. 214/1998 Sb., mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího 
zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmů a z majetku. Mfcr.cz [online]. 
55 Podľa Smlouvy č. 23/1982 Sb., mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem 
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmů a z majetku. Mfcr.cz 
[online]. 
56 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 221. 
57 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 17 
a 23. BDO.cz [online]. 
58 To isté. s. 23-24.  
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v rámci združených podnikov ku každodennej činnosti.59 Sú posudzované 

najmä fyzické vlastnosti majetku, kvalita, spoľahlivosť, dostupnosť, objem 

ponuky;60 

 prevod nehnuteľného majetku - posudzuje sa forma transakcie (poskytnutie 

licencie či predaj), typ majetku (patent, know-how, obchodná značka, 

goodwill), dĺžka, stupeň ochrany či predpokladané zisky z užitia majetku; 61  

 poskytovanie služieb – posudzuje sa rozsah a povaha služieb62, ide 

o poskytovanie bežných služieb (účtovníctvo, právne a daňové služby), 

technické pomoc spojená s prevodom nehnuteľného majetku či s výrobou, 

riadením kvality a marketingu a iné)63;  

 finančné transakcie – spojené s financovaním krátkodobých kapitálových 

potrieb (záväzky a pohľadávky, poskytovanie pôžičiek, úveru) alebo 

dlhodobých kapitálových potrieb (hypotéka, leasing, vklad do základného 

imania a iné).64  

 funkčná analýza zohľadňujúca funkcie podniku, ktoré plní v rámci koncernu, 

pričom tieto funkcie majú vplyv na úhrada, obchodné rozpätie alebo zisk 

dosahovaný z transakcií medzi dvomi nezávislými podnikmi pri obchodovaní. Do 

úvahy sa berie používaný majetok a podstupované riziko. Snahou funkčnej analýzy 

je identifikovať a porovnať ekonomicky významné realizované činnosti 

a zodpovednosti (jednotlivé podniky v rámci koncernu sú poverené výkonom 

rôznych funkcií ako napr. navrhovanie, výroba, montáž, výskum a vývoj, 

poskytovanie služieb, nákup, distribúcia, marketing, propagácia, doprava, 

financovanie a riadenie), použitý majetok (jeho typ – stroje, vybavenie či 

nehnuteľný majetok; povahu – staroba, trhová hodnota, umiestnenie, ochranné 

práva) a riziká, ktoré podstupujú strany transakcií (trhové riziká – vstupné náklady 

a kolísavé vstupné ceny; riziko straty, riziko úspechu a neúspechu, finančné riziko 

                                                
59 STONE, G. International Transfer Pricing 2011. s. 19-34. Pwc.com [online]. 
60 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 25. 
BDO.cz [online]. 
61 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 25. 
BDO.cz [online]. 
62 To isté. s. 25. 
63 STONE, G. International Transfer Pricing 2011. s. 19-34. Pwc.com [online].  
64 To isté. s. 19-34.  
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spôsobené pohybom menových kurzov a úrokových mier, úverové riziko, riziko 

obchodného cyklu či politické riziko);65 

 zmluvné podmienky transakcie vyjadrujúce mieru zodpovednosti, rizika 

a možných prínosov pri nezávislom obchodovaní. Analýza zmluvných podmienok 

transakcie by mala byť súčasťou predošlej funkčnej analýzy. Podmienky by mali 

byť uvedené písomne, v opačnom prípade musia byť odvodené od ekonomických 

zásad a od chovania zmluvných strán;66 

 ekonomické okolnosti strán - teda porovnávanie podmienok na konkrétnom trhu. 

Aby bola porovnateľnosť dosiahnutá, trhy, na ktorých nezávislé a združené podniky 

fungujú, nemôžu mať rozdiely s dopadom na ceny, v opačnom prípade musí byť 

možné vykonať príslušné úpravy. Medzi ekonomické okolnosti, ktoré sú dôležité 

pre učenie porovnateľnosti trhov, patrí geografická poloha, veľkosť trhu, rozsah 

konkurencie, dostupnosť substitučného tovaru a služby, úroveň ponuky a dopytu, 

kúpna sila spotrebiteľov, povaha a rozsah štátnej regulácie, výrobné a logistické 

náklady, úroveň trhu, dátum a čas transakcie a iné;67 

 podnikateľská stratégia sledovaná stranami – berú sa do úvahy inovácie, vývoj 

produktu, averzia k riziku, miera diverzifikácie, politické zmeny, pracovné zákony 

a iné. Medzi podnikateľské stratégie patrí napríklad preniknutie na trh alebo 

zvýšenie tržného podielu, pričom daňový poplatník s takouto stratégiou by mal 

dočasne účtovať svoj výrobok za cenu nižšiu, ako je cena porovnateľných výrobkov 

na trhu, a mal by mať vyššie náklady a tým pádom by dosahoval nižšie zisky ako 

iní daňoví poplatníci na trhu;68 

 charakterový profil – ide o posúdenie činností závislých a nezávislých osôb. Ide 

predovšetkým o distribučné činnosti (určiť či ide o plnoprávneho distribútora – 

vlastní všetky hmotné a nehmotné aktíva, vykonáva všetky predajné a distribučné 

funkcie, nesie všetky riziká, preto poberá vyššiu odmenu; distribútora 

s obmedzenými právomocami – malá zodpovednosť, nevzniká trhové riziko, 

menové, úverové, riziko záruky či riziko nepredajných zásob, obchoduje na vlastný 

                                                
65 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy.  
s. 26. BDO.cz [online]. 
66 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy.  
s. 28. BDO.cz [online]. 
67 To sté. s. 29.  
68 To isté. s. 30.  
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účet, má nižšie odmeny; obchodný zástupca či komisionár – výkon distribučných 

činností na základe zmluve o provízii, je uzatvorený na jeho meno, ale na účet 

materskej spoločnosti nenesie zodpovednosť za riziká a stratu), výrobné činnosti 

(určiť či ide o plnoprávneho výrobcu, zmluvného výrobcu – vykonáva svoje 

činnosti na základe zmluvy materskej spoločnosti, je zodpovedný za organizovanie 

súčasných technologických požiadaviek, zariadení a postupov tak, aby bola 

zachovaná konkurencieschopnosť, je považovaný za poskytovateľa služieb, prácu 

vo mzde);69  

 ďalšie faktory, do ktorých možno zahrnúť takmer čokoľvek, čo je pre finančný 

orgán dôležité pre posúdenie transferových cien (napríklad zistenie, či transakcia 

skutočne prebehla, či transakcia úzko nesúvisí s inou, či nie sú v zmluvných 

podmienkach obsiahnuté vzájomné kompenzácie a iné).70, 71 

Pretože daňová optimalizácia nie je jediným dôvodom použitia transferových cien 

a tiež v dôsledku vplyvu vyššie uvedených faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku ceny 

obchodných záväzkov medzi subjektmi v rámci koncernu, je stanovenie obvyklej ceny 

zložité. Stanovenie obvyklej ceny je zložité ako zo strany štátnych orgánov, tak zo 

strany subjektov, voči ktorým sa vykonáva daňová kontrola a ktoré musia preukázať 

oprávnené použitie transferových cien.72 

1.3   Spôsoby minimalizácie daňovej povinnosti 
Ako už bolo spomenuté, použitie inštitútu transferových cien, ako nástroj úpravy 

daňového základu, má v konečnom dôsledku vplyv aj na štátny rozpočet krajiny 

(budeme uvažovať krajinu - ČR). Vo väčšine prípadov však ide o negatívny dopad. To 

znamená, že prichádza k znižovaniu príjmov štátneho rozpočtu ČR v dôsledku krátenia 

daní. Zámerom daňových subjektov je tak znižovať, teda minimalizovať svoju daňovú 

povinnosť.           

 Téma minimalizácia daňovej záťaže je obšírna, preto bude podrobnejšie opísaná 

                                                
69 RAJNOHA, R., SLIVKOVÁ, D., DOBROVIČ, J. Ekonomický časopis: Globalizácia a transferové 
oceňovanie výkonov v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v krajinách OECD – analytická 
štúdia a rozhodovací model pre voľbu optimálnej metódy. 62, 2014, č.6. s. 618-619. 
70 MF ČR. Pokyn č. D – 332 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. Financnisprava.cz [online]. 
71 SOLILOVÁ, V., NERUDOVÁ, D. Journal of Economics: Transfer Pricing: General Model for Tax 
Planning. 61/2013, č. 6. s. 601 - 603. 
72 KRANECOVÁ, J. Transfer pricing v podmínkách České republiky. s. 8. Law.muni.cz [online]. 
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v časti príloh tejto práce (viď Príloha 1). V prílohe sú uvedené spôsoby minimalizácie 

daňovej povinnosti zamerané skôr na nelegálne spôsoby súvisiace s transferovými 

cenami, v prílohe sa možno dočítať o príčinách vzniku nelegálnych činností 

a o  dopadoch takýchto činností na ekonomiku krajiny.  
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2 Význam a vývoj prevodných cien 
Nutnosť zaoberať sa transferovým ocenením v rámci nadnárodných spoločností 

vznikla až v uplynulých desaťročiach. Globalizácia pôsobenia nadnárodných koncernov 

vytvárala potrebu spravodlivého ocenenia a tiež pridelenia zisku a v neposlednom rade 

daňovej povinnosti podnikov v rámci koncernu.73     

 No samotná funkcia transferových cien plynie zo stavu svetového hospodárstva po 

1. svetovej vojne, kedy občania vojnou zasiahnutých štátov prevádzali svoj majetok do 

iných štátov z cieľom vyhnúť sa vysokému zdaneniu, ktoré bolo nastolené vládou štátov 

v snahe prekonať povojnové škody. Viedlo to k regulácii medzinárodných transakcií 

z daňového hľadiska, pretože snahou kapitálovo prepojených podnikov bolo a je 

zefektívniť produkciu znížením nákladov, a teda aj minimalizáciou daní, a tým 

dosiahnuť vyššie zisky.74        

 Hlavným cieľom transferových cien je potom vhodným nastavením prevodných 

cien vzájomne vyrovnať zisky a straty v skupine podnikov v rámci jedného daňového 

systému.75          

 Princíp prevodu zisku do inej krajiny a následné nižšie zdanenie bude uvedené na 

nasledujúcom ilustračnom príklade.76 

Ilustračný príklad 

Je uvažované o dvoch krajinách označených ako N a Č. Ďalej sa uvažuje, že sadzba 

dane z príjmov právnických osôb v krajine N je 42 % a v krajine Č 19 %. V krajine N je 

výrobná spoločnosť Y, ktorá vyrába produkt X a v krajine Č je spoločnosť Z, ktorá 

výrobok X predáva konečnému zákazníkovi. Obe spoločnosti majú rovnakého 

vlastníka. Jeho záujmom je dosiahnuť čo najvyššieho zisku po zdanení za skupinu, 

pričom mu nezáleží na rozdelení zisku medzi spoločnosťou Y a Z. Z toho plynie, že 

k nižšiemu zdaneniu by prišlo v krajine Č, preto vlastník realizoval zisk v Č pri vhodnej 

cenovej politike a v N by neplatil daň alebo iba minimálnu.   

                                                
73 SERUGOVÁ, CH. Transferové oceňovanie – prichádzajú presné pravidlá. Trend.sk [online]. 
74 JEROUŠEK, D. Problematika převodních cen optikou mezinárodní spolupráce při správě daní. s. 2. 
Law.muni.cz [online]. 
75 To isté. s. 3. 
76 Pre zjednodušenie príkladu sa nebude uvažovať o iných vplyvoch na daňovú povinnosť v jednotlivých 
krajinách okrem výšky sadzby dane.  
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 Následne budú schematicky uvedené 2 situácie na porovnanie, kedy vlastník bude 

realizovať celý zisk buď v krajine N alebo v krajine Č.  

a) Celý zisk je realizovaný v N - uvažujeme, že spoločnosť Y nakupuje výrobok od 

dodávateľa za 100 menových jednotiek (ďalej iba m. j.), tento výrobok predáva 

spoločnosti Z za 200 m. j. a tá ho predáva konečnému spotrebiteľovi tiež za 200 m. 

j.  

 

Obrázok 3: Príklad realizácie celého zisku v krajine N 77 

         Tabuľka 1:  Vyjadrenie zisku po zdanení vlastníka v prípade realizácie zisku v krajine N 78 

Y Z 

zisk 100 zisk 0 

daň 42 daň 0 

Vlastník 

Celkový zisk 100 

Celková daň 42 

Zisk po zdanení 58 

 

b) Celý zisk je realizovaný v Č – uvažujeme, že spoločnosť Y nakupuje výrobok od 

dodávateľa za 100 m. j., no tentokrát ho predáva spoločnosti Z za 100 m. j. a tá ho 

predáva konečnému spotrebiteľovi za 200 m. j. 

 

Obrázok 4: Príklad realizácie celého zisku v krajine Č79 

                                                
77 Vlastné spracovanie podľa: Akontinfo. Transferové ceny. Akont.cz [online]. 
78 To isté.  
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 Tabuľka 2: Vyjadrenie zisku po zdanení vlastníka v prípade realizácie zisku v krajine Č80 

 

 

 

 

 

 

Príklad je znázornení z pohľadu vlastníka. Ako vyplýva z druhej varianty realizácie 

zisku v krajine Č, z pohľadu daňovej správy v krajine N sa daňovej správe v krajine N 

nebude páčiť, že zisk tu nie je zdanený. Preto sa použije transferové ocenenie a to tak, 

že N na základe daňovej legislatívy krajiny N, v súlade so zmluvou o zamedzení 

dvojitého zdanenia uzavretou s krajinou Č, určí cenu obvyklú pre daný výrobok X 

a porovná ju s cenou, ktorá bola fakturovaná spoločnosti Z a prípadný rozdiel zdaní.81

 Transferové ceny tak môžu slúžiť ako nástroj k úprave daňového základu. Aj keď 

to nie je zákonné, nemusí to byť zámer daňových subjektov vzhľadom na zložitosť 

stanovenia transferových cien v súlade s PTO. Preto boli sformulované pravidlá 

transferového ocenenia medzinárodnou organizáciou OECD pri jej vzniku a to v roku 

1979. Tieto pravidlá boli zhrnuté v Smernici o transferovom ocenení pre nadnárodné 

spoločnosti. V časti 1.2 tejto Smernici je dokonca stanovené, že daňové správy by 

nemali automaticky podozrievať združené podniky za manipuláciu svojich ziskov.82 

Pravidlá transferového ocenenia boli vytvorené aj pre zamedzenie dvojitého zdanenia 

v rámci medzinárodného obchodu.83, 84     

 Neustálym meniacim sa prostredím medzinárodného podnikania Smernica OECD 

prešla v nasledujúcich rokoch rôznymi zmenami, pričom formovala nie len základné 

                                                                                                                                          
79 Akontinfo. Transferové ceny. Akont.cz [online]. 
80 To isté. 
81 To isté.  
82 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 15. 
BDO.cz [online]. 
83 JEROUŠEK, D. Problematika převodních cen optikou mezinárodní spolupráce při správě daní. s. 3. 
Law.muni.cz [online]. 
84 SERUGOVÁ, CH. Transferové oceňovanie – prichádzajú presné pravidlá. Trend.sk [online]. 

Y 
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zisk 0 zisk 100 

daň 0 daň 19 

Vlastník 
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Celková daň 19 

Zisk po zdanení  81 
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pravidlá, ale i detaily. Základný princíp transferového ocenenia spočíva v ocenení 

transakcie na trhu cenou obvyklou. Členské štáty prevzali tieto pravidlá, buď 

odvolaním sa na Smernicu OECD v miestnej legislatíve, alebo vypracovaním 

vnútroštátnej úpravy transferového ocenenia. O konkrétnych právnych úpravách 

transakčných cien v rámci medzinárodného a tuzemského práva sa bude zapodievať 

nasledujúca kapitola 3, str. 35.85       

 V úvode tejto práce bolo spomínané, že transferové ceny majú vplyv na štátny 

rozpočet krajín. Z tohto dôvodu v roku 2001 vytvorila Európska únia (ďalej iba EÚ) 

Spoločné fórum pre transferové ocenenie. Hlavným cieľom fóra je zjednotiť pravidlá 

pre transferové ocenenie v rámci EÚ. Fórum je tvorené daňovými expertmi 

z podnikateľskej sféry a správcami daní jednotlivých členských štátov EÚ. Títo spolu 

rokujú o problémoch či sporoch a snažia sa o lepšie pochopenie problémov, ktoré 

vznikajú z dôvodu rozdielnej interpretácie používaných princípov ustanovených OECD 

jednotlivými členskými štátmi. Tieto spory vedú k zvýšeniu nákladov daňových 

expertov a správcov daní. Snahou rokovaní je tak predísť prípadným sporom 

a dodatočným nákladom.86        

 Zatiaľ najvýznamnejším činom fóra bolo prijatie odporúčania k povinnej 

dokumentácii v rámci EÚ v roku 2005. Dôvodom k tomuto činu bol problém 

spoločností pri transferovom oceňovaní, že akú dokumentáciu potrebujú pre 

zdokladovanie použitia princípu nezávislosti v cenotvorbe. O tejto problematike sa však 

bude v práci zapodievať kapitola 5.1., str. 64.87 

  

                                                
85 SERUGOVÁ, CH. Transferové oceňovanie – prichádzajú presné pravidlá. Trend.sk [online]. 
86 To isté. 
87 To isté.  
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3 Právna úprava transferových cien  
Ako už bolo vyššie písané, špekulácie poplatníkov vyhnúť sa vyššiemu zdaneniu 

v danom štáte v povojnovom období viedli k regulácii transferového oceňovanie, a to 

ako na medzinárodnej úrovni, tak na úrovni vnútroštátnej. Veľké množstvo právnych 

úprav transferových cien svedčí o tom, že táto oblasť je veľmi zložitá a rozsiahla. 

 Táto kapitola je rozdelená do podkapitol, ktoré sa budú postupne venovať regulácii 

transferového ocenenia na úrovni medzinárodnej, úniovej a vnútroštátnej.  

 Pre prehľadnosť, aká legislatíva upravuje transferové ceny je znázornená 

v nasledujúcej schéme (viď Obrázok 5). 

 

Obrázok 5: Právna úprava transferových cien88 

3.1  Medzinárodná právna úprava transferových cien 
Na medzinárodnej úrovni upravujú transferové ceny dvojstranné a mnohostranné 

opatrenia. Medzi základné medzinárodné právne úpravy transferových cien patria 

ZZDZ a Smernica OECD. Účel ich vzniku je uvedený nižšie.89     

 Na úvod je potrebné dodať, že platí všeobecné pravidlo pri aplikácii jednotlivých 

právnych úprav. Týmto pravidlom je povinnosť uprednostniť medzinárodné zmluvy 

                                                
88 Obrázok vypracovaný podľa BRYCHTA, K. Mezinárodní daňové systémy. Prednáška. Brno: VUT, 
12.3.2014. 
89 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 218. 
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pred právnymi predpismi ČR. Ustanovenie plynie z článku 10 zákona č. 1/1993 Sb., 

Ústavy Českej republiky, v znení neskorších predpisov, kde Ústava stanovuje: že 

vyhlásenie medzinárodnej zmluvy, pričom k jej ratifikácii dal Parlament súhlas, a ku 

ktorej je Česká republika viazaná, je súčasťou právneho poriadku, ak stanoví 

medzinárodná zmluva niečo iné ako zákon, použije sa medzinárodná zmluva.90 

 Túto povinnosť stanovuje aj § 37 ZDP, kde pri úpravách cien u transakcií medzi 

združenými osobami pre daňové účely má medzinárodná právna úprava aplikačnú 

prednosť pred vnútroštátnou, ak nie je stanovené inak medzinárodnou zmluvou, ktorou 

je ČR viazaná.91  

3.1.1 Modelová zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia  

Medzi základnú právnu úpravu transferových cien patrí tzv. Modelová zmluva 

o zamedzení dvojitého zdanenia vrátane výkladového Komentára (ďalej iba Modelová 

zmluva). Možnosť úpravy základu dane pri transferovom ocenení medzi združenými 

podnikmi vyplýva z článku 9 Modelovej zmluvy. Článok 9 definuje v odseku 1 

združené podniky a podmienky pre uplatnenie PTO v odseku 2.92   

 Pre ČR je práve tento článok 9 Modelovej zmluvy špecifický. ČR si vyhradila 

oprávnenie nezačleňovať 2. odsek a zabrániť tak zrkadlovej úprave základu dane (ako 

bolo spomínané v podkapitole 1.2.4, str. 25), ak daňové orgány zmluvného štátu 

zvyšujú základ dane z dôvodu nesprávneho nastavenia transferových cien. Ďalšie 

špecifiká sa týkajú výhrad k zdaňovaniu príjmov v štáte ich zdroja. Je to proti 

pôvodnému zmyslu Modelovej zmluvy OECD, prináša preto aj väčšiu administratívu 

a nižšiu právnu istotu daňových poplatníkov.93     

 V časti príloh (viď Príloha 2) je uvedený zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého 

zdanenia uzavretými s ČR obsahujúce článok 9, pričom je uvedené, ktoré zmluvy 

obsahujú v článku 9 odsek 2. a následne odsek 3. ako výhrada ČR pre obmedzenie 

odseku 2. v prípade podvodu, hrubej nedbalosti alebo vedomého zanedbania 

                                                
90 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava Českej republiky. Článok 10.  
91 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 37. 
92 MF ČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 2-3. Financnisprava.cz [online]. 
93 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 239. 
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povinností.94         

 Ďalšími významnými článkami Modelovej zmluvy, ktoré sa týkajú problematiky 

transferových cien sú:  

 článok 7 – Zisky podnikov – podľa tohto článku sú stálym prevádzkarniam 

prideľované zisky na podobnom princípe ako je PTO, pričom stála prevádzkareň 

má zvláštne postavenie voči podniku, kedy prostredníctvom nej podnik vykonáva 

svoju činnosť;95 

 článok 10 ods. 3 – Dividendy – obsahuje definíciu tohto pojmu a za dividendy 

pokladá príjem z akcií, užívacích práv alebo úžitkových listov, zakladateľských 

podielov alebo iných práv s účasťou na zisku, s výnimkou pohľadávok, ako aj 

príjem z iných práv v spoločnosti, ktorý je podľa daňových predpisov štátu, 

v ktorom má sídlo spoločnosť vyplácajúca dividendy, postavený na roveň príjmu 

z akcií.96, pričom na túto definíciu nadväzuje § 22 ods. 1 písm. g) bod 3. ZDP;97 

 článok 11 ods. 6 – Úroky – opäť je tu uplatnený podobný princíp PTO, ktorý bol 

už v tejto práci popísaný (viď podkapitolu 1.2, str. 21).98 

 článok 12 ods. 4 – Licenčné poplatky – ide o obdobné ustanovenie ako bolo 

v článku 11 ods. 6 Modelovej zmluvy OECD z rozdielom, že je aplikované na 

licenčné poplatky;99 

 článok 23A a 23B - Metódy pre vylúčenie dvojitého zdanenia – tento článok 

stanovuje, v akých prípadoch sa použije metóda vyňatia príjmov a kedy metóda 

zápočtu dane.100 

Vyššie spomínaná Modelová zmluva OECD bola vydaná pre možnosť uzatvárania 

dvojstranných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia101 medzi dvomi štátmi, pričom 

                                                
94 MF ČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 19-20. Financnisprava.cz [online]. 
95 To isté. s. 6.  
96 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital 2010. s. 50. Keepeek.com [online]. 
97 MF ČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 6. Financnisprava.cz [online]. 
98 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital 2010. s. 53. Keepeek.com [online]. 
99 To isté. s. 57. 
100 To isté. s. 75 a 77.  
101 ČR doposiaľ uzatvorila s ostatnými štátmi až 82 dvojstranných ZZDZ. Údaje získané z: MF ČR. Oddíl 
1503 – Mezinárodní daňové vztahy. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění 
– 2014.  
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slúžia, tak ako k zamedzeniu daňových únikov prostredníctvom prevodných cien, tak 

i k zdaňovaniu združených spoločností.102 

3.1.2 Smernica OECD o prevodných cenách pre nadnárodné podniky a daňové 

správy 

Problematiku prevodných cien ďalej rozvíja Smernica OECD o prevodných 

cenách pre nadnárodné podniky a daňové správy. Jej hlavnou úlohou je zjednotiť 

postup daňových správ a združených podnikov pri riešení prípadov s transferovými 

cenami. Tiež sa zameriava na minimalizáciu konfliktov a predchádzaniu súdnych 

sporov prostredníctvom možnosti zjednania predbežných cenových dohôd.103  

 Aj keď postupy Smernice OECD nie sú zakotvené v českých daňových zákonoch 

ani v nich nie je odkaz na ňu, tak jej záväznosť plynie z toho, že ČR je signatárom, teda 

podpisovateľom Viedenskej dohody o zmluvnom práve. Táto dohoda je zverejnená 

v Zbierke zákonov ako predpis č. 15/1988 Sb., vyhláška ministerstva zahraničných vecí 

o Viedenskej dohode o zmluvnom práve. V článku 31 Viedenskej dohody je uvedené 

všeobecné pravidlo výkladu, ktoré stanovuje možnosť použitia Smernice OECD pre 

daňové účely Českou republikou ako iné členské štáty OECD.104   

 Táto možnosť vyplýva z 2. odseku článku 31, kedy pre účely výkladu zmluvy sa 

okrem textu, celkovou súvislosťou rozumie: 

a) každá dohoda vzťahujúca sa k zmluve, ku ktorej došlo medzi všetkými stranami 

v súvislosti s uzatvorením zmluvy;  

b) každá listina vyhotovená jednou alebo viacerými stranami v súvislosti 

s uzatvorením zmluvy a prijatá ostatnými stranami ako listina vzťahujúca sa 

k zmluve.105 

Smernicu OECD tiež možno použiť vo väzbe na ZDP, v prípade ak sa jedná 

o transakcie medzi spojenými osobami v rámci ČR.106 

                                                
102 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 218. 
103 MF ČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 3-4, 12. Financnisprava.cz [online]. 
104 To isté. s. 4. 
105 Předpis č. 15/1988 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním 
právu. Článok 31, ods. 2.  
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3.2  Úniové právo 
Významnou skutočnosťou, ktorá zasahuje do pravidiel v oblasti transferových cien 

je aj členstvo ČR v EÚ. Právo EÚ neruší uzatvorené dvojstranné zmluvy.107 V rámci 

úniového práva sú nepriamo transferové ceny upravované pomocou tzv. Arbitrážneho 

dohovoru č. 90/436/EHS. Účel tohto dohovoru bude popísaný v nasledujúcej 

podkapitole 3.2.1.         

 Podobne ako u medzinárodného práva, tak i Arbitrážna konvencia podľa článku 10 

Ústavy ČR má aplikačnú prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi.108 Tiež 

možno dodať, že podľa článku 15 Arbitrážnej konvencie, sa tento dohovor netýka 

plnenia záväzkov v prípade úpravy ziskov združených podnikov, ktoré plynú 

z dvojstranných ZZDZ.109 

3.2.1 Arbitrážny dohovor č. 90/436/EHS  

Členské štáty Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej iba EHS) podpísali 

23.7.1990 Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov 

združených podnikov, teda Arbitrážny dohovor č. 90/436/EHS, pôvodne v anglickom 

jazyku ide o Convention on the elimination of double taxation in connection with the 

adjustment of profits of associated enterprises.110     

 Slúži pri medzinárodnej spolupráci pri posudzovaní cien v rámci spojených osôb. 

Ide o mnohostrannú zmluvu, ktorá vylučuje dvojité zdanenie ako následok toho, že 

v jednotlivých členských štátoch sa používajú rozdielne pravidlá pre transferové ceny. 

Tento dohovor bol prijatý hlavne preto, lebo ZZDZ neboli zárukou toho, že ak jeden štát 

v združenej spoločnosti vykoná úpravu zisku, tak druhý štát vykoná zrkadlovú 

úpravu.111 Konkrétne Arbitrážna konvencia upravuje postup, ak daňová správa jednej 

členskej krajiny EÚ v súvislosti s prevodnými cenami zahrnie do ziskov združeného 

podniku zisk, ktorý už bol zdanený u združeného podniku v inej členskej krajine EÚ, 

                                                                                                                                          
106 MF ČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 4. Financnisprava.cz [online]. 
107 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 238. 
108 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava Českej republiky. Článok 10. 
109 Parlament ČR. Vládní návrh na vydání zákona, Předkládací zpráva pro Parlament. s. 4. Senat.cz 
[online]. 
110 To isté. s. 2.  
111 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 242. 
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teda v prípade, kedy dochádza v súvislosti s prevodnými cenami k dvojitému 

zdaneniu.112          

 Preto na základe tejto dohody majú príslušné orgány povinnosť vyriešiť spory, 

vzniknuté úpravou zisku, vzájomnou dohodou a to s odhliadnutím od prekážok úprav 

jednotlivých štátov. Existuje tu však podmienka, že podnik, ktorý je dotknutý takýmto 

dvojitým zdanením, musí predložiť svoj prípad správnym orgánom do 3 rokov od 

prvého oznámenia o opatrení vo veci úpravy zisku.113    

 V prípade, ak nebude dosiahnutá vzájomná dohoda do 2 rokov odo dňa predloženia 

prípadu príslušnému orgánu, tak sú zúčastnené orgány povinné ustanoviť poradnú 

komisiu, ktorej úlohou je prípad posúdiť a vydať stanovisko do 6 mesiacov. Príslušné 

orgány zúčastnených krajín sú zase povinné vydať konečné rozhodnutie do 6 mesiacov 

po vydaní stanoviska poradnou komisiou.114    

 Z vyššie uvedeného si možno všimnúť, že zatiaľ čo Arbitrážna konvencia zaistí 

vyriešenie prípadu v oblasti dvojitého zdanenia medzi združenými podnikmi v súvislosti 

s transferovými cenami do 3 rokov, dvojstranné medzinárodné zmluvy neurčujú dobu 

vyriešenia takýchto sporov.115 Táto skutočnosť o ZZDZ je uvedená aj v článku 25 - 

Riešenie prípadov dohodou, Modelovej zmluvy OECD. V komentáre k Modelovej 

zmluve OECD je uvedené, že tento článok ukladá iba povinnosť hľadať riešenie, ale nie 

povinnosť riešenie nájsť. Takže, ak sa ZZDZ vykladá a používa rôzne v dvoch 

zmluvných štátoch, a ak sa príslušné orgány nemôžu dohodnúť na riešení, môže stále 

existovať dvojité zdanenie, aj keď to je v rozpore s touto zmluvou.116   

 Pre tento vzniknutý problém bol neskôr doplnený do článku 25 Modelovej zmluvy 

OECD odsek 5., v ktorom je uvedené, že ak nebude dosiahnutá vzájomná dohoda do 2 

rokov od zahájenia konania, má byť prípad na žiadosť dotyčnej osoby podľa odseku 1. 

článku 25 postúpený k arbitrážnemu konaniu. Takto sa stáva arbitrážne konanie 

súčasťou ZZDZ.117        

                                                
112 Parlament ČR. Vládní návrh na vydání zákona, Předkládací zpráva pro Parlament. s. 2. Senat.cz 
[online]. 
113 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 242. 
114 Parlament ČR. Vládní návrh na vydání zákona, Předkládací zpráva pro Parlament. s. 2. Senat.cz 
[online]. 
115 To isté. s. 2.  
116 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 242. 
117 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital 2010. s. 82. Keepeek.com [online]. 
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 Arbitrážne konanie má svoje plusy i mínusy. Za najvýznamnejšie kladné stránky 

arbitrážneho konania možno pokladať zefektívnenie procesu vzájomnej dohody, 

zabráneniu vzniku procesnej medzery s nedodržania vzájomnej dohody a ponechania 

dvojitého zdanenia, časová lehota pre vyriešenie sporov. Ďalej je pozitívne aj to, že spor 

je predložený k arbitráži bez nutného súhlasu príslušných orgánov či fakt, že k arbitráži 

postupuje len tá časť, ktorá bráni k dosiahnutiu vzájomnej dohody, a iné.118

 Naopak do negatívnych stránok možno zahrnúť najmä nutnosť úhrady dane, ktorá 

je v rozpore, procesnú a administratívnu náročnosť, náklady, ktoré nesú príslušné 

orgány, na odmenu arbitra, na jeho cestovné, telefonovanie, administratívu, na 

arbitrážne konanie, a iné.119        

 Čo sa týka ČR, je treba podotknúť, že odsek 5. nie je v žiadnej ZZDZ zahrnutý. 

Komentár k Modelovej zmluve OECD však počíta aj s takouto situáciou. Umožňuje 

postup k arbitrážnemu konaniu aj v prípade, kedy zmluvné štáty nemajú tento 5. odsek 

zahrnutý v zmluve a aj napriek tomu si prajú postúpenie k arbitrážnemu konaniu na 

základe spoločnej dohody zmluvných strán.120    

 Dôvodov, prečo ČR odmietla zahrnúť tento odsek 5. do článku 25 Modelovej 

zmluvy OECD je niekoľko. Napríklad odliv zahraničného kapitálu, obava masového 

podávania námietok pre zlú interpretáciu zmlúv a jej dopadu do daňového výberu, 

taktiež zbytočne vynaložené náklady na arbitrážne konanie, preferencia domácich 

právnych úprav pred arbitrážnym procesom, možný vznik konfliktu medzi rozhodnutím 

národného súdu a arbitrážnou komisiou, čo nepomáha k lepšej efektívnosti procesu 

vzájomných dohôd.121 

3.3   Vnútroštátne právo - česká právna úprava 
Ako bolo uvedené vyššie, česká legislatíva preberá princípy transferového ocenenia 

OECD a postupy EÚ. Problematiku transferových cien ČR ustanovuje v legislatíve ako 

jednostranné opatrenie, a to buď priamo prostredníctvom ZDP, alebo nepriamo 

                                                
118 SOLILOVÁ, V., D. NERUDOVÁ. Řešení případů dohodou dle komentáře modelové smlouvy OECD 
a česká daňová politika. Ucetnikavarna.cz [online]. 
119 To isté.  
120 NERUDOVÁ, D. Modelová smlouva OECD a její revize v červnu 2008. Ucetnikavarna.cz [online]. 
121 SOLILOVÁ, V., D. NERUDOVÁ. Řešení případů dohodou dle komentáře modelové smlouvy OECD 
a česká daňová politika. Ucetnikavarna.cz [online]. 
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prostredníctvom pokynov a oznámenia (česky: sdělení) MF ČR, ktoré budú rozobrané 

v nasledujúcich podkapitolách 3.3.1 a 3.3.2., str. 44.122 

3.3.1 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 
ZDP upravuje vzťahy medzi spojenými osobami v rámci tuzemských, ale aj 

zahraničných transakcií. Tento zákon podľa § 23 ods. 7 ukladá: 

 aby bol základ dane poplatníka upravený správcom dane vždy, ak sa zistí rozdiel 

medzi cenou zjednanou medzi spojenými osobami a cenou, ktorá by bola zjedaná 

medzi nezávislými osobami v bežných obchodných vzťahoch (ide o už spomínaný 

PTO v podkapitole 1.2, str. 21, preto nebude ďalej rozoberaný) a  

 vymedzuje kapitálovo a inak spojené osoby (týmto vymedzením sa zaoberala už  

podkapitola 1.1.1, str. 14, preto ďalej nebude rozoberaná).123 

Spomínaný 25 percentný podiel na základnom kapitále alebo na hlasovacích 

právach kapitálovo spojených osôb v § 23 ods. 7 písm. a) ZDP sa uplatňuje aj 

u združených podnikoch podľa ZZDZ, ako je uvedené v Pokyne MF D-332.124

 Jednostranné opatrenie v podobe ZDP ďalej obsahuje ustanovenia upravujúce 

transferové ceny a to v: 

 § 22 ods. 1 písm. g) bod 3., ktorý stanovuje čo sa myslí pojmom podiel na zisku 

(ustanovenie rozoberané v podkapitole 1.2, str. 21).125 

Ustanovenia v ZDP, ktoré upravujú PTO, sú:  

 § 19 ods. 1 písm. zf) až zk) – tieto ustanovenia určujú zdanenie konkrétnych 

operácií v zmienených častiach ZDP medzi spojenými osobami v rámci EÚ a to na 

základe novely ZDP č. 438/2003 Sb., ktorá nadobudla účinnosť vstupom ČR do 

EÚ. V tomto ustanovení bola implementovaná Smernica Rady 90/435/EHS 

o spoločnom systéme zdanenia materských a dcériných spoločností z rôznych 

                                                
122 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 218. 
123 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. §23, odst. 7. 
124 MF ČR. Pokyn č. D – 332 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí 
mezi sdruženými podniky – převodní ceny. s. 3. Financnisprava.cz [online]. 
125 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 22, odst. 1 písm. g) bod 3. 
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členských štátov a tiež Smernica Rady 2003/49/ES o spoločnom systéme zdanenia 

úrokov a licenčných poplatkov medzi spojenými osobami;126 

 § 23 ods. 11 – stanovuje použitie PTO pre stanovenie základu dane u stálych 

prevádzkarní tak, že u stálych prevádzkarní nemôže byť základ dane nižší alebo 

daňová strata vyššia, než ako by dosiahol z tej istej alebo podobnej činnosti 

vykonanej za obdobných podmienok poplatník so sídlom alebo bydliskom na území 

ČR;127 

 § 23a až § 23d – v týchto ustanoveniach bola implementovaná Smernica Rady 

90/434/EHS o spoločnom systéme zdanenia pri fúziách, rozdeleniach, prevodoch 

majetku a výmenách podielov;128 

 § 25 ods. 1 písm. w) – ustanovuje výdaje, ktoré nie je možné uznať za výdaje na 

dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov pre daňové účely, pričom v písm. w) sa 

jedná o úroky, ak je veriteľ spojenou osobou vo vzťahu k dlžníkovi;129 

 § 35a ods. 2 písm. d) – ustanovuje podmienky, kedy môže poplatník, ktorému bol 

poskytnutí prísľub investičnej ponuky, a ktorý zahájil podnikanie pre poskytnutie 

prísľubu, uplatniť zľavu. Písm. d) stanovuje zvláštnu podmienku, kedy poplatník 

nezvýši základ dane pre výpočet zľavy na dani obchodnými operáciami vo 

vzťahoch s osobami, ktoré sú uvedené v § 23 ods. 7 spôsobom, ktorý neodpovedá 

ekonomickým princípom bežných obchodných vzťahov, alebo prevodom majetku 

alebo jeho časti vyššie uvedených osôb, ktorý u nich bude mať za následok zníženie 

základu dane alebo zvýšenie daňovej straty;130 

 § 35b  - stanovuje spôsob výpočtu uplatnenej zľavy na dani podľa § 35a.131 

Je potrebné dodať, že podľa § 38nc ZDP môže poplatník zjednávajúci cenu so 

spojenou osobou v obchodnom vzťahu požiadať miestne príslušného správcu dane 

o vydanie rozhodnutia o záväznom posúdení ceny či spôsob, akým bola cena vytvorená, 

odpovedá spôsobu, akým by bola vytvorená cena zjednaná medzi nezávislými osobami 

                                                
126 MF ČR. Pokyn č. D – 332 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí 
mezi sdruženými podniky – převodní ceny. s. 6. Financnisprava.cz [online]. 
127 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 23, odst. 11. 
128 MF ČR. Pokyn č. D – 332 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí 
mezi sdruženými podniky – převodní ceny. s. 6. Financnisprava.cz [online]. 
129 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 25, odst. 1 písm. w). 
130 To isté. § 35 ods. 2 písm. d). 
131 To isté. § 35b.  
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v bežných obchodných vzťahoch za rovnakých či obdobných podmienok.132 O riadení 

o záväznom posúdení ceny tiež pojednáva zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (ďalej 

iba DŘ), konkrétne v § 132 a § 133. O možnosti poplatníka požiadať o záväzné 

posúdenie sa bude bližšie zaoberať kapitola 5.3, str. 67.133  

3.3.2 Pokyny a Sdělení MF ČR 

Okrem vyššie zmienených jednostranných opatrení vydalo MF ČR a Generálne 

finančné riaditeľstvo (ďalej iba GFR) metodické pokyny, ktoré určujú spôsoby ako 

možno stanoviť ceny pri dodržiavaní PTO.134 Pokyny MF ČR a GFR implementujú 

odporučenia a princípy, ktoré sú stanovené v Smernici OECD a v Kódexe chovania pre 

účely dokumentácie transferových cien u spriaznených spoločností v EÚ.135 

Medzi základné Pokyny MF ČR patria: 

 Pokyn D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování 

transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny - tento pokyn nahradzuje 

Pokyn č. 258 od roku 2011. Metodický pokyn má zaistiť jednotné postupy pri 

zdaňovaní prevodov v rámci nadnárodných spoločností zo strany daňovej správy 

a tiež zo strany daňového subjektu. Pokyn je vypracovaný v súlade s českou 

legislatívou a tiež v súlade s príslušnou medzinárodnou zmluvou. Implementovaná 

je tu Smernice OECD. Tento pokyn napríklad opisuje uplatnenie porovnávacej 

analýzy;136 

 Pokyn D – 333 – Sdělení MF k závaznému posouzení způsobu, jakým byla 

vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami - pokyn nahradil v roku 

2011 pôvodný Pokyn D – 292. Tento pokyn upravuje postup pri vydaní záväzného 

posúdenia v nadväznosti na § 38nc ZDP a § 132 a § 133 DŘ;137 

 Pokyn D – 334 Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi 

spojenými osobami – od roku 2011 nahradzuje Pokyn D – 293. Pokyn odporúča 

                                                
132 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 38nc, ods. 1. 
133 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. § 132 - § 133. 
134 BDO Česká republika. Legislativní úprava a dokumentace transferových cen. Bdo.cz [online]. 
135 SOLILOVÁ, V., D. NERUDOVÁ. Řešení případů dohodou dle komentáře modelové smlouvy OECD 
a česká daňová politika. Ucetnikavarna.cz [online]. 
136 MF ČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 1 a 6. Financnisprava.cz [online]. 
137 MF ČR. Pokyn č. D – 333 Sdělení MF k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena 
sjednávaná mezi spojenými osobami. s. 1. Financnisprava.cz [online]. 



 

45 
 

rozsah dokumentácie k tvorbe prevodných cien. Má za úlohu zverejniť štandardy 

pri dokumentovaní správnosti nastavenia transferových cien tak, aby boli v súlade 

s § 23 ods. 7 ZDP a s článkom 9 Modelovej zmluvy OECD.138 

Pokyn vydaný GFR: 

 Pokyn D – 10 – ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi 

spojenými osobami/sdruženými podniky – účinný od roku 2013, kedy cieľom 

pokynu je zaistiť jednotné uplatňovanie právnych predpisov a tiež nižšiu 

administratívnu záťaž pri preukazovaní správnosti stanovenia transferovej ceny 

u vnútropodnikových služieb s nízkou pridanou hodnotou, ktoré netvoria hlavnú 

činnosť subjektov. Za tieto služby sa pokladajú služby, ktoré netvoria podstatný 

náklad a výnos a ich celková hodnota neprekračuje 10 % z obratu a čiastku 50 mil. 

Kč u poskytovateľa a u príjemcu je to do 20 % z prevádzkových nákladov 

a zároveň do čiastky 50 mil. Kč. Pokyn ďalej stanovuje, o aké služby ide, akými 

metódami možno stanoviť prevodnú cenu, a za akých podmienok a iné.139 

Uvedené pokyny možno pokladať za tie najzákladnejšie pre problematiku 

transferových cien. No sú tu aj ďalšie, ako napríklad Pokyn D – 300 k jednotnému 

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. V tomto pokyne je napríklad stanovené, že pri 

posúdení, či sú ceny stanovené medzi spojenými osobami v súlade s § 23 ods. 7 sa 

postupuje aj podľa zásad zakotvené v Smernici OECD.140 

  

                                                
138 MF ČR. Pokyn č. D – 334 Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými 
osobami. s. 1. Financnisprava.cz [online]. 
139 GFŘ. Pokyn D - 10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými 
osobami/sdruženými podnik. s. 1 – 4. Financnisprava.cz [online]. 
140 MF ČR. Pokyn D – 300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. s. 368. Finacnisprava.cz [online]. 
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4 Metódy stanovenia transferových cien podľa OECD  
Metódy stanovenia transferových cien boli vytvorené z dôvodu zjednodušenia 

a zjednocovania postupov pri transferovom oceňovaní na medzinárodnej úrovni pri 

uplatňovaní princípov a postupov určených v Smernici OECD. Skutočnosťou však je, 

že Smernica OECD iba odporúča jednotlivé metódy. Takto si môže každý členský štát 

vybrať metódu stanovenia transferových cien, pričom si vybrané metódy môže 

prispôsobiť podľa vlastných potrieb a tiež je možné niektoré metódy vylúčiť alebo 

naopak pridať.141         

 Táto kapitola je venovaná metódam stanovenia transferových cien z teoretického 

hľadiska, pričom v analytickej časti (viď podkapitolu 6.2, str. 72) budú ďalej 

podrobnejšie rozoberané, kedy bude možné sa dozvedieť o pravidlách ich 

použitia, celkovom postupe stanovenia prevodných cien pomocou týchto metód a čo je 

potrebné vykonať pred samotným stanovením prevodnej ceny.    

 Aby následné vymenovanie metód a ich delenie bolo prehľadnejšie, sú znázornené 

v nasledujúcej schéme (viď Obrázok 6). 

 

Obrázok 6: Metódy stanovenia transferových cien prípustné OECD 142 

                                                
141 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 104 - 105. 
142 Vypracované podľa DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 
105. 
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Delenie základných transakčných metód znázornených na obrázku je stanovené 

podľa Smernice OECD. Rozlišujeme tradičné transakčné metódy a ziskové tradičné 

metódy. Ide o hlavné kategórie, ktoré sa ďalej členia podľa rôznych kritérií, ale o nich 

bude písané v nasledujúcich podkapitolách (viď podkapitola 4.1, str. 48 až 4.3, str. 63). 

 Dôvodom použitia metód je skúmanie či testovanie konkrétnej transakcie a či sú 

podmienky stanovené v rámci obchodných alebo finančných vzťahov medzi 

združenými podnikmi v súlade s PTO.143  

Delenie metód stanovenia transferových cien  

Metódy transferového ocenenia sa delia podľa viacerých kritérií. Metódy podľa 

spôsobu porovnávania sú:  

a) priame - ak sa porovnáva priamo cena kontrolovanej transakcie a cena 

nekontrolovanej (porovnateľnej) transakcie alebo sa dá aspoň na cenu 

porovnateľnej transakcie upraviť (napr. CUP); a 

b) nepriame – použijú sa v prípade, ak neexistuje pre kontrolovanú transakciu 

porovnateľná nezávislá transakcia. Cena kontrolovanej transakcie sa upravuje 

nepriamo prostredníctvom ďalších ukazovateľov, ako napríklad marža hrubého 

alebo čistého zisku (napr. metóda RPM, C+M).144 

 

  Podľa počtu skúmaných zmluvných strán rozlišujeme metódy: 

a) jednostranné - skúma iba jednu zmluvnú stranu a to tú, ktorá má menšie 

kompetencie a znáša nižšie riziká. Skúmať možno domácu či zahraničnú zmluvnú 

stranu. V prípade skúmania zahraničného subjektu je potrebné mať všetky dôležité 

finančné ukazovatele a podklady. Pri testovaní domáceho subjektu sú potrebné iba 

údaje pre uskutočnenie funkčnej a rizikovej analýzy (napr. metóda CUP, RPM); a 

b) dvojstranné – testujú sa obidve zmluvné strany a ich prínos k očakávanému zisku. 

Agregovaný zisk sa delí medzi závislé osoby podľa PTO (napr. metóda PSM).145 

                                                
143 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 37. 
Bdo.cz [online]. 
144 SOLILOVÁ, V. a spol. Metody určení převodních cen. s. 3. Kvf.vse.cz [online]. 
145 FRSR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 2. Financnasprava.sk 
[online].Takéto členenie metód vyplýva aj z českej legislatívy napr.: MFČR. Pokyn č. D – 332 Sdělení 
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4.1  Tradičné transakčné metódy  
Tradičné transakčné metódy sa používajú pre aplikáciu PTO. Medzi tieto metódy sa 

zaraďuje metóda nezávisle porovnateľnej ceny, metóda stanovenia ceny pri 

opätovnom predaji a metóda nákladov a ziskovej prirážky.146   

 Vo všeobecnosti ide o metódy vychádzajúce z porovnávania ceny produktov 

a služieb kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami alebo z hrubého 

rozpätia.147 

4.1.1 Metóda nezávisle porovnateľnej ceny (CUP) 

Charakteristika a klasifikácia  

Táto metóda CUP148, je klasifikovaná ako priama a jednostranná metóda. § 23 

ods. 7 ZDP predpokladá uplatnenie práve tejto metódy. Je to najjednoduchšia metóda 

stanovenia transferových cien z hľadiska používateľnosti, ale vyžaduje veľkú mieru 

porovnateľnosti, pretože sa kontrolovaná cena rovná nekontrolovanej.149  

 Ide o metódu, pri ktorej sa porovnávajú závislé a nezávislé transakcie, teda 

porovnávanie transakcie s obdobnými transakciami iných subjektov. Vhodná je najmä 

pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby tam, kde je možné zrovnanie, teda ak ide 

o predaj medzi subjektmi v rámci skupiny za cenu inú, aká je v súlade s PTO, a môže 

riadiaci orgán skupiny rozdeliť zdaniteľné príjmy medzi kupujúcim a predávajúcim 

v prospech celej skupiny. Cenu, ktorú by musel zaplatiť subjekt mimo skupiny za 

rovnaký statok alebo službu, je cena v súlade s PTO.150 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
MF k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky –převodní 
ceny. s. 9. Financnisprava.cz [online]. 
146 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 40. 
Bdo.cz [online]. 
147 MFČR. Pokyn D – 332 Sdělení MF k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí 
mezi sdruženými podniky –převodní ceny. s. 9. Financnisprava.cz [online]. 
148 plynie z anglického názvu metódy: Comparable Uncontrolled Price. 
149 SOLILOVÁ, V. a spol. Metody určení převodních cen. s. 3. Kvf.vse.cz [online]. 
150 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 107 – 108. 
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Podmienky  

Dôležité je určiť, či ide o porovnateľnú transakciu alebo nie. Nekontrolovaná 

transakcia je porovnateľná s kontrolovanou, ak je splnená jedna z dvoch podmienok: 

a) predmet a okolnosti, ktoré súvisia s nekontrolovanou transakciou sú identické alebo 

blízko identické s predmetom a okolnosťami súvisiace s kontrolovanou transakciou; 

alebo prípadný rozdiel nemá dopad na cenu na voľnom trhu alebo, 

b) ak je rozdiel zohľadnený prispôsobením k cene v rámci nekontrovaného predaja. 

Prispôsobenie nekontrolovanej ceny je možné, ak rozdiel medzi kontrolovanou 

a nekontrolovanou transakciou má jasne daný dopad na cenu. Teda, ak je možné 

vykonať úpravy, ktoré odstránia rozdiely vplývajúce na cenu transferu.151 

Výhody 

Za výhodu možno pokladať jej jednoduché a najlepšie využívanie. Jej dobrou 

vlastnosťou je aj nezávislosť metódy na internom informačnom systéme podniku, 

pretože skúmaná cena sa porovnáva s cenou, ktorú možno overiť na trhu. To je však iba 

za situácie, kedy neprichádza k úprave transakcie z dôvodu porovnateľnosti.152 

Nevýhody 

Skutočnosťou je, že môže byť ťažké splniť prvú podmienku, teda nájsť transakciu, 

ktorá by bola podobná kontrolovanej transakcii tak, že by neexistovali rozdiely 

(napríklad v prevádzanom majetku) s dopadmi na cenu. V prípade vzniknutého 

rozdielu, je vhodné vykonať úpravy pre odstránenie rozdielov, ktoré majú dopad na 

cenu. No aj vykonanie takýchto úprav môže byť niekedy ťažké a môže tak spochybniť 

spoľahlivosť analýzy touto metódou. Preto je možné v takomto prípade, túto metódu 

doplniť ostatnými metódami.153 

 

 

                                                
151 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 226. 
152 SOLILOVÁ, V. a spol. Metody určení převodních cen. s. 3. Kvf.vse.cz [online]. 
153 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 40-
41. Bdo.cz [online]. 
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Záver 

Možno skonštatovať, že pri metóde CUP sa kontrolovaná cena rovná cene 

nezávislej, čiže:154 

 

 

4.1.2 Metóda stanovenia ceny pri opätovnom predaji (RPM)  

Charakteristika a klasifikácia 

Metóda RPM155 je nepriamou jednostrannou metódou. Keďže ide o jednostrannú 

metódu, skúma sa iba jedna zmluvná strana, ktorou môže byť domáci (situácia, kedy 

subjekt sídliaci v ČR nakúpi tovar od spojeného subjektu sídliaceho v zahraničí a potom 

ho ďalej predá nezávislej osobe) alebo zahraničný subjekt (t.j. keď osoba sídliaca 

v zahraničí nakúpi tovar od zahraničnej spojenej osoby sídliacej v ČR a ďalej ho 

predáva nezávislej osobe).156         

 RPM bola klasifikovaná tiež ako nepriama metóda a to preto, lebo cena riadenej 

transakcie sa upravuje nepriamo, pomocou hrubej ziskovej marže (cenové rozpätie, 

hrubá prirážka). Maržou sa myslí percentuálny rozdiel medzi predajnou a nákupnou 

cenou majetku.157 Teda cenovým rozpätím či hrubou prirážkou je podľa Smernice 

OECD myslená čiastka, z ktorej by musel opätovný predajca pokryť predajné a ostatné 

prevádzkové náklady a primeraný zisk vzhľadom na vykonávané funkcie.158 

 Zjednodušene možno opísať stanovenie transferovej ceny pomocou tejto metódy 

tak, že sa stanovuje cena v súlade s PTO pre predajné transakcie výrobku medzi 

združenými podnikmi, ktoré distribuujú tento výrobok ďalej nezávislým podnikom 

(napríklad konečnému spotrebiteľovi), pričom sa výrobok významne dodatočne 

                                                
154 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 109. 
155 V anglickom znení Resale Price Method. 
156 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 4. Financnasprava.sk [online]. 
Že ide o jednostrannú zmluvu, vyplýva aj z českej legislatívy napr.: MFČR. Pokyn D – 332 Sdělení MF 
k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky –převodní 
ceny. s. 9. Financnisprava.cz [online]. 
157 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 2 a 4. Financnasprava.sk 
[online]. 
158 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 12. 
Bdo.cz [online]. 

kontrolovaná cena = nezávislá cena. 
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nespracováva alebo nenadobúda pridanú hodnotu.159 Ide teda o porovnávanie ceny 

nákupu od spojeného podniku s predajnou cenou pri následne ďalšom predaji.160

 Stanoví sa potom cena taká, aby podnik mal porovnateľné obchodné rozpätie 

(maržu), aké by mal nezávislý podnik. RPM je metóda založená na zrovnaní funkcií.161 

Funkčná analýza slúži na určenie zrovnateľnej hrubej marže či rozpätia, ktoré je 

dôležité pre stanovenie ceny. Cena sa stanovuje meraním hodnoty distribučnej funkcie 

porovnaním hrubej marže (rozpätia), aká by bola získaná pri podobnej nekontrolovanej 

transakcii. Ide teda o metódu založenú na hrubej ziskovej marži.162   

 Všeobecne sa RPM použije vtedy, keď sú funkcie poskytnuté na strane výrobcu 

rozsiahlejšie a horšie oceniteľné ako funkcie spojeného distribútora.163 

Podmienky 

Z vyššie uvedeného možno zhrnúť, že RPM možno použiť, ak sú v zhode 

vykonávané funkcie a znášané riziká porovnávaných subjektov, pričom nemôže prísť 

k ďalšiemu spracovaniu nakúpeného tovaru alebo k ďalšiemu ohodnoteniu predajcom. 

V porovnaní s predchádzajúcou metódou CUP, sú tu povolené rozdiely v tovare, pretože 

nemajú taký veľký vplyv na obchodnú maržu.164 Preto u metódy RPM  nie je nutné 

vykonávať toľko úprav  v porovnaní s metódou CUP. Aj keď by na jednej strane úhrada 

za podobné činnosti bola v rovnakej výške, na strane druhej by sa cena za rôzne 

výrobky vyrovnávala iba do takej miery, do akej by boli výroby substituované.165

 Nezávislá transakcia je zrovnateľná s riadenou transakciou pre účely tejto metódy, 

ak je splnená aspoň jedna z podmienok, a to ak:  

a) existujúce rozdiely medzi transakciami alebo medzi zmluvnými podnikmi nemôžu 

podstatne ovplyvniť cenovú maržu pri opätovnom predaji na voľnom trhu alebo  

                                                
159 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 108. 
160 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 226. 
161 To isté. s. 226. 
162 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 109. 
163 To isté. s. 109. 
164 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 4. Financnasprava.sk [online]. 
165 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 42. 
Bdo.cz [online]. 
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b) sú vykonané úpravy vylučujúce dopady týchto vzniknutých rozdielov.166 

Výhody 

Metóda sa využíva pri stanovení ceny marketingových operácií, procesov 

distribútorov167, tiež v rámci podnikov, ktoré na seba technologicky nadväzujú – 

produkt sa zhodnocuje, tým rastie jeho cena.168 

Nevýhody 

Môže byť veľmi náročné pre daňové orgány určiť výšku hrubej marže vtedy, keď 

sú na úrovni distribútora k tovaru pridané aj nehmotné statky (napr. obchodná 

značka).169 RPM stráca spoľahlivosť, ak existujú veľké rozdiely v spôsoboch výkonu 

podnikateľských činností združených podnikov.170 

Výpočet  

Cena nezávislej transakcie je prepočítaná z ceny závislej transakcie. Potom sa cena 

nezávislej transakcie rovná rozdielu ceny pri opätovnom predaji koncovému 

zákazníkovi a marži, uplatňovanej v porovnateľných nekontrolovaných transakciách, 

upravenej podľa zákonných podmienok.171      

 Tento výpočet je možné zapísať do vzorca, pričom najskôr  sa vyjadrí obchodná 

marža získaná z porovnateľnej nekontrolovanej transakcie ako percentuálny rozdiel 

medzi predajnou a nákupnou cenou majetku:  

1. =  
 

, kde:  

OMn – je obchodná marža získaná v porovnateľnej nekontrolovanej (nezávislej) 

transakcii, 

PCn – predajná cena tovaru predaného nezávislej osobe,  

                                                
166 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 42. 
Bdo.cz [online]. 
167 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 110. 
168 SOLILOVÁ, V. a spol. Metody určení převodních cen. s. 4. Kvf.vse.cz [online]. 
169 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 110. 
170 SOLILOVÁ, V. a spol. Metody určení převodních cen. s. 4. Kvf.vse.cz [online]. 
171 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 110. 
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NCn – je nezávislá nákupná cena z porovnateľnej nezávislej transakcie.172 

Teraz je možné prepočítať závislú nákupnú cenu na nezávislú nákupnú cenu tak, že 

od predajnej ceny tovaru predaného nezávislej osobe sa odpočíta súčin obchodnej marže 

a tejto predajnej ceny. Vzorec je nasledovný:  

2. NNC = PC – (ORn x PC), kde  

NNC je nezávislá nákupná cena, za ktorú by bol tovar nakúpený od nezávislej osoby  

PC je predajná cena, za ktorú je predávaný tovar nezávislej osobe.173 

Záver 

Záverom je zistenie ceny kontrolovanej transakcie pomocou metódy RPM podľa 

nasledujúceho vzťahu:174 

 

 

4.1.3 Metóda nákladov a ziskových prirážok (C+M) 

Charakteristika a klasifikácia 

 Metódu C + M175 možno klasifikovať ako nepriamu a jednostrannú.176 Pri 

aplikácii nepriamej metóde sa počíta nezávislá trhová cena nepriamo, prostredníctvom 

skutočných priamych alebo nepriamych nákladov, ktoré boli vynaložené na výrobu 

výrobku či služby, ako predmet kontrolovanej transakcie medzi nezávislými osobami. 

Cena v súlade s PTO sa vypočíta tak, že sa k týmto nákladom pripočíta primeraný hrubý 

zisk, označovaný tiež ako zisková prirážka.177     

 Výška ziskovej prirážky je predmetom zrovnania. Uplatňuje si ju zahraničná osoba 

(dodávateľ) v rámci združeného podniku k svojim nákladom v súvislosti s produktom, 

ktorý dodáva odberateľovi – závislému podniku alebo sa pripočíta k spomínaným 

                                                
172 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 4. Financnasprava.sk [online]. 
173 To isté. s. 4.  
174 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 111. 
175 Z angličtiny Cost Plus Method. 
176 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 4. Financnasprava.sk [online]. 
177 MFČR. Pokyn D – 332 Sdělení MF k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí 
mezi sdruženými podniky – převodní ceny. s. 10. Financnisprava.cz [online]. 

Kontrolovaná cena = nezávislá cena – prirážka závislého predajcu. 
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nákladom suma ziskovej prirážky, ktorú uplatňuje nezávislá osoba v podobnom 

obchode za podobných podmienok.178      

 Je potrebné definovať, čo sa považuje za primeranú ziskovú prirážku a za 

primerané náklady: 

 zisková prirážka - je percentuálny rozdielom medzi predajnou cenou 

výrobku/služby u výrobcu či poskytovateľa služby a medzi nákladmi na výrobu 

produktu/služby (to celé sa vydelí nákladmi na výrobu produktu/služby).179 

Nákladovú základňu tvoria priame a nepriame náklady, ktoré súvisia 

s kontrolovanou transakciou. Pri určení týchto nákladov je potrebné sa držať 

všeobecných zásad: 

 priame náklady – priamo súvisiace s výkonom, ako napríklad náklady jednotkové 

a režijné (priamy materiál, priame mzdy, a iné). Ich výška sa určuje na základe 

technicko-hospodárskych noriem; 

 nepriame náklady – ich výška sa nedá stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku, 

ale nepriamo pomocou prirážky. Sú vynaložené na celkové kalkulované množstvo 

výrobkov, viacerých druhov výrobkov alebo na chod podniku (napríklad odpisy 

majetku, úroky, poistné, spotreba elektrickej energie a iné).180 

V prípade, ak chce podnik obhájiť vyššiu transferovú cenu, mal by sa snažiť 

priradiť, čo najviac nákladov priamo k jednotke výrobku. Naopak, ak chce podnik 

obhájiť, čo najnižšiu transferovú cenu, mal by sa snažiť oddeliť priame náklady od 

nepriamych.181         

 Je potrebné si taktiež všimnúť, že pri aplikácii metódy C + M používajú ziskové 

prirážky vypočítané po priamych a nepriamych nákladoch výroby, no metóda RPM 

počíta zisky aj po prevádzkových nákladoch podniku (napríklad kontrolné, 

administratívne náklady).182 

                                                
178 SOLILOVÁ, V. a spol. Metody určení převodních cen. s. 4. Kvf.vse.cz [online]. 
179 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 47. 
Bdo.cz [online]. 
180 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 112. 
181 To isté. s. 112. 
182 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 49. 
Bdo.cz [online]. 
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Podmienky 

Podobne ako v predchádzajúcich metódach, aj tu treba splniť aspoň jednu 

z podmienok, aby bola nezávislá transakcia zrovnateľná s riadenou transakciou: 

a) existujúce rozdiely medzi porovnávanými transakciami alebo zmluvnými podnikmi 

by nemali podstatne ovplyvniť náklady či ziskovú prirážku na voľnom trhu alebo  

b) budú vykonané úpravy vylučujúce dopady existujúcich rozdielov.183 

Výhody 

C + M metóda sa používa najmä pri poskytovaní služieb alebo pri predaji 

polotovarov či nedokončených výrobkov v rámci koncernu, pričom kupujúci podnik 

vytvára pridanú hodnotu na produkte.184 Ak sú funkcie poskytnuté výrobcom ľahšie 

oceniteľné ako u spotrebiteľa alebo ak sú nespoľahlivé či nedostačujúce údaje pre 

použitie metódy RPM, je vhodnejšie uprednostniť túto metódu pred metódou RPM.185

 Táto metóda je aplikovateľná aj u vnútropodnikových služieb, ktoré netvoria 

hlavnú činnosť subjektov. Podmienkou použitia metódy C + M je, aby prirážka 

k nákladom bola v rozpätí 3 - 7 %. Vyššia prirážka by musela byť doložená. Takéto 

použite metódy je stanovené Pokynom D-10 vydané GFR.186 

Nevýhody 

Vzhľadom pre celkom ťažké získavanie údajov potrebné k zrovnávaniu, určovaniu 

rizík či pre dokumentáciu, metóda C + M nie je často používaná.187 Vychádza skôr 

z interných údajov podniku (náklady, zisková prirážka), čo spôsobuje, že cena nie je 

tvorená v porovnaní s údajmi na trhu, čo môže pri nesprávnom použití metódy viesť 

k nesplneniu dodržiavania PTO.188 

 

                                                
183OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 47. 
Bdo.cz [online]. 
184 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 226. 
185 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 111. 
186 GFŘ. Pokyn D - 10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými 
osobami/sdruženými podnik. s. 3. Financnisprava.cz [online]. 
187 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 112. 
188 SOLILOVÁ, V. a spol. Metody určení převodních cen. s. 4. Kvf.vse.cz [online]. 
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Výpočet 

Nezávislú trhovú cenu možno vypočítať pomocou nasledujúcich  vzťahov, pričom 

prvý z uvedených vzťahov je na výpočet ziskovej prirážky.   

1. =  , kde: 

ZPn – zisková prirážka použitá pri porovnateľnom nezávislom vzťahu, 

PCn – nezávislá predajná cena uplatnená v porovnateľnom nezávislom vzťahu, 

Nn – náklady uplatnené v porovnateľnom nezávislom vzťahu.  

2. = + (   ), kde: 

 – je predajnou cenou v súlade  s PTO,  

N – náklady závislej osoby.189 

Záver 

Kontrolovaná cena stanovená podľa metódy C + M ako súčet nezávislej ceny 

a prirážky závislého dodávateľa či výrobcu:190 

 

 

4.2  Ziskové transakčné metódy 
Ziskové transakčné metódy vznikli oproti tradičným transakčným metódam o niečo 

neskôr (až v roku 1995). Dôvodom ich vzniku bol častý problém v použití tradičných 

transakčných metód pre nedostatok prvkov pre porovnania, aby mohla byť cena 

stanovená v súlade s PTO. Preto boli vytvorené ziskové transakčné metódy, a to 

konkrétne metóda rozdelenia zisku a transakčná metóda čistého rozpätia.191 

 Sú to metódy založené na porovnávaní ziskov získaných z riadených transakcií 

                                                
189 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 5. Financnasprava.sk [online]. 
190 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 112. 
191To isté. s. 113. 

Kontrolovaná cena = nezávislá cena + prirážka závislého dodávateľa. 
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medzi združenými podnikmi. Týmto metódam sa budú podrobne venovať nasledujúce 

podkapitoly.192 

4.2.1 Metóda rozdelenia zisku (PSM)  

Charakteristika a klasifikácia 

Metóda PSM193 je dvojstrannou metódou – skúma obidve zmluvné strany a ich 

prínos k očakávanému zisku z kontrolovanej transakcie, pričom sa následne súhrnný 

zisk rozdelí medzi zmluvné strany tak, akoby sa rozdelil medzi nezávislými osobami pri 

spoločnom podnikaní v súlade s PTO.194 

Výhody 

Metóda PSM sa použije najmä pri silne integrovaných transakciách, kedy zmluvné 

strany majú hodnotný nehmotný majetok alebo jedinečne prispievajú v transakcii. Sú 

ťažko porovnateľné s nezávislými transakciami. PSM sa používa aj v prípadoch, kedy 

má podnik stále prevádzkarne vo viacerých krajinách. Použije sa tak pre zostavenie 

základov dane podniku, na čo je však potrebná spolupráca daňových správ krajín, 

v ktorých sa stále prevádzkarne podniku nachádzajú.195   

 Výhodou tejto metódy je aj to, vzhľadom k posudzovaniu oboch zmluvných strán, 

že je takmer nepravdepodobné, že by jedna zo zmluvných strán dostala extrémny 

zisk.196 

Nevýhody 

Pre potrebu spolupráce daňových správ nie je PSM rozšírenou metódou, pretože je 

niekedy ťažké zohnať potrebné informácie od zahraničných pobočiek.197 Tiež môže byť 

náročné merať kombinované náklady a výnosy vzhľadom k tomu, že združené podniky 

nemusia viesť účtovníctvo rovnakým spôsobom. Negatívom metódy je ďalej 
                                                
192 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 52. 
Bdo.cz [online]. 
193 Po anglicky nazvaná Profit Split Method. 
194 SOLILOVÁ, V. a spol. Metody určení převodních cen. s. 5. Kvf.vse.cz [online]. 
195 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 226. 
196 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 67. 
Bdo.cz [online]. 
196 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 226. 
197 To isté. s. 226. 
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skutočnosť, že ak je aplikovaná na prevádzkový zisk, môže byť ťažké určiť 

prevádzkové výdavky, ktoré súvisia s danými transakciami a alokovať náklady danej 

transakcie.198 

Výpočet 

Transferová cena sa vypočíta pomocou metódy PSM v dvoch krokoch, ktorými sú: 

1. určenie výšky celkového zisku (prevádzkový zisk, t.j. zisk pred zdanením a úrokmi, 

alebo hrubý zisk) z kontrolovanej transakcie dosiahnutý obomi zmluvnými 

stranami. Nesledujú sa zisky za celú skupinu podnikov ako celku, ale iba za 

jednotlivé transakcie. Takéto zisky sa nazývajú kombinované zisky. 

2. Delenie zisku medzi zmluvné subjekty, a to podľa konkrétneho čísla (napr. pomer 

30/70, používajú nezávislé subjekty v podobných transakciách)199 alebo podľa 

rôznych pomerových ukazovateľov (napr. ukazovateľ rentability aktív, rentability 

tržieb). Pri rozdeľovaní zisku sa zohľadňuje, do akej miery konkrétna zmluvná 

strana prispela k dosiahnutiu predpokladaného zisku.200 

Pre určenie miery zásluh každej zo zmluvných strán a teda aj rozdelenia zisku sa 

používa viacero prístupov. V smernici OECD sú popísané dva prístupy, a to: 

 analýza zásluh - delenie ziskov by sa malo približovať tomu, čo očakávajú 

nezávislé podniky v rámci podobnej transakcie. Delí sa pomocou zrovnateľných 

údajov. Ak nie sú k dispozícií použije sa relatívna hodnota funkcií, ktoré sú 

vykonávané jednotlivými združenými podnikmi, ktoré sa zúčastnia závislých 

transakcií. Relatívnu hodnotu môže byť ťažké určiť, potom sa určia pomocou 

zrovnania rôznych druhov prínosov jednotlivých strán a doplnením externých 

tržných údajov.201 

 

                                                
198 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 67 
– 68. Bdo.cz [online]. 
199 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 5. Financnasprava.sk [online]. 
200 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 113. 
201 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 69. 
Bdo.cz [online]. 
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 zostatková analýza – k rozdeleniu kombinovaných ziskov prichádza v dvoch 

fázach: 

1. fáza – prideľovanie tržnej odmeny účastníkom riadenej transakcie za 

neunikátne prínosy. Neberie do úvahy výnos z jedinečných prínosov 

účastníkov.  

2. fáza – rozdelenie zostatkového zisku poprípade straty a to tak, akoby bol 

rozdelený medzi nezávislými stranami.202 

Záver 

Metódou PSM je možné stanoviť prevodnú cenu riadených transakcií dvomi 

spôsobmi. V prípade použitia prístupu analýzy zásluh sa vypočíta podľa vzťahu:203 

 

 

Ak bude použitý druhý možný prístup – zostatková analýza, transferová cena sa 

vyjadrí vzťahom:204 

 

 

4.2.2 Transakčná metóda čistého rozpätia (TNMM) 

Charakteristika a klasifikácia  

Metóda TNMM205 je jednostranná.206 Táto metóda skúma čisté ziskové rozpätie 

z riadenej transakcie medzi závislými subjektmi vo vzťahu k primeranej základni, ako 

napríklad náklady, tržby a iné, pričom je zrovnateľná s čistým rozpätím, ktoré dosiahne 

subjekt v nezávislej transakcii. Týmto sa podobá metódam CUP a RPM. Naopak sa od 

                                                
202 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 70. 
Bdo.cz [online]. 
203 SOLILOVÁ, V. Finanční řízení & controlling v praxi. s. 22. Kvf.vse.cz [online]. 
204 Spracované podľa SOLILOVÁ, V. Finanční řízení & controlling v praxi. s. 22. Kvf.vse.cz [online]. 
205 Anglický výraz – Transactional Net Margin Method podľa: DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing 
a offshoring podnikatelských činností. s. 114. 
206 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 6. Financnasprava.sk [online]. 

transferová cena = celkové náklady strany, na ktorú je prevádzaný majetok + 

kombinovaný zisk x % zásluh menej kompetentnej zmluvnej strany. 

transferová cena = celkové náklady strany, na ktorú je prevádzaný majetok + 

celkový zisk alokovaný na menej kompetentnú zmluvnú stranu. 
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týchto metód odlišuje v skúmaní čistej či hrubej ziskovej marži.207 

 TNMM sa používa iba pri jednotlivých transakciách alebo ak je viacero transakcií, 

ktorú sú rovnaké. Ak je vykonaných viac typov transakcií daňovým subjektom, je nutné 

posudzovať každú transakciu samostatne. Preto je možné použiť túto metódu až po 

vykonaní funkčnej a rizikovej analýze.208 

Výhody  

Hlavnou výhodou TNMM metódy je, že ukazovateľ čistého rozpätia nie je tak 

veľmi ovplyvňovaný rozdielmi v transakciách, ako je to u metódy CUP a je odolnejší 

voči funkčným rozdielom medzi riadenými a nezávislými transakciami v porovnaní 

s hrubým ziskovým rozpätím. Rozdiely vo funkciách medzi podnikmi spôsobuje 

rozdielne prevádzkové výdavky. Preto majú podniky na jednej strane veľký rozsah 

hrubých ziskových rozpätí, na strane druhej dosahujú podobnú výšku čistého zisku.

 Keďže ide o jednostrannú metódu je potrebné určiť finančný ukazovateľ iba pre 

jednu zmluvnú stranu, ktorá je skúmaná. Ďalej nie je nutné viesť účtovné záznamy 

účastníkov na rovnakej základni a umiestňovať náklady na všetkých účastníkov. Je to 

výhodné hlavne vtedy, keď je ťažké získať potrebné údaje o jednej zo strán.209 

Nevýhody 

TNMM metóda sa aplikuje iba obmedzene, napríklad v situácii kedy zmluvné 

strany majú cenný nehmotný majetok alebo ich zásluha k transakcii je jedinečná. Ide 

o transakcie, ktoré nemajú porovnateľnú cenu. Musí ísť o také jedinečné prínosy 

v rámci riadenej transakcie, ktoré plynú iba z jednej zmluvnej strany. Potom sa skúma 

strana, ktorá je menej komplexná.210      

 TNMM síce nemusí brať do úvahy celkový zisk skupiny z riadených transakcií, ale 

zase skúmanému účastníkovi môže prideliť taký zisk, že ostatné podniky skupiny budú 

mať nepravdepodobne nízky alebo vysoký zisk.211     

 Nevýhodou tiež je, že ukazovateľ čistého rozpätia je ovplyvňovaný takými 

                                                
207 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 114. 
208 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 6. Financnasprava.sk [online]. 
209 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 53 - 
54. Bdo.cz [online]. 
210 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 6. Financnasprava.sk [online]. 
211 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 115. 
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faktormi, ktoré nemajú skoro žiadny vplyv na cenu alebo na hrubé rozpätie medzi 

nezávislými subjektmi.212 

Výpočet  

Pri stanovení ukazovateľa čistého rozpätia resp. zisku sa uvažuje len o takých 

položkách, ktoré: 

a) sa priamo alebo nepriamo týkajú riadenej transakcie,  

b) majú prevádzkovú povahu.  

Medzi uvedené položky nepatria a mali by sa preto zo zrovnania vylúčiť náklady 

a výnosy, ktoré sa netýkajú skúmanej závislej transakcie, zisky transakcií, ktoré nie sú 

podobné skúmaným riadeným transakciám. Medzi neprevádzkové položky, ktoré by 

mali byť vylúčené zo stanovenia ukazovateľa čistého rozpätia, patria úrokové príjmy 

a výdavky a dane z príjmov. Za určitých okolností by mali byť tiež vylúčené výnimočné 

a mimoriadne položky. Kurzové zisky a straty sa zahrňujú alebo vylučujú zo stanovenia 

ukazovateľa čistého rozpätia po zvážení, či majú obchodnú povahu, či za ne má 

zodpovednosť posudzovaná strana a podobne.  Ďalšie položky, o ktorých treba zvážiť, 

či ich vylúčiť alebo naopak priradiť podľa kritérií uvedených v Smernici OECD, sú 

odpisy, amortizácia, akciové opcie, penzijné náklady, počiatočné náklady a náklady na 

ukončenie činnosti.213         

 Pri aplikácii TNMM je možná voľba menovateľa v rámci merania čistého zisku. 

Menovateľ by mal byť v súlade s porovnávacou analýzou a mal by odrážať alokáciu 

rizík medzi zmluvnými stranami v súlade s PTO. Ďalšie podmienky pre výber vhodného 

menovateľa sú stanovené v Smernici OECD, ktorá tiež stanovuje prípady, kedy je 

základňou: návratnosť aktív či kapitálu, náklady, tržby, ďalej to môže byť vzhľadom na 

druh odvetvia či transakcie: počet zamestnancov, čas, vzdialenosť a iné.214

 Transferovú (kontrolovanú) cenu pomocou metódy TNMM možno vypočítať (pre 

potreby uvedeného príkladu v prílohe označenej ako Príloha 3), ako rozdiel medzi 

predajnou cenou v rámci kontrolovanej transakcie a nákupnou cenou pri nezávislej 

                                                
212 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 54. 
Bdo.cz [online]. 
213 To isté. s. 58 - 59.  
214 To isté. s. 59 - 63.  
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transakcii v súlade s PTO, a to pomocou využitia čistého ziskového rozpätia 

dosiahnutého nezávislým subjektom (distribútorom), z ktorého možno vyjadriť výšku 

čistého zisku a následne výšku hrubého zisku podľa nasledujúcich vzťahov: 

1. ČZ = ČZR/100 x tržby, kde: 

ČZ  - čistý zisk dosiahnutý distribútorom pri porovnateľnej nezávislej transakcii, 

ČZR – je čisté ziskové rozpätie dosiahnuté nezávislým distribútorom,  

Tržby – sú tržby z predaja výrobkov nezávislému odberateľovi. 

2. HZ = ČZ + PN, kde 

HZ – je hrubý zisk dosiahnutý distribútorom v rámci kontrolovanej transakcie, 

PN – sú prevádzkové náklady na predaj a distribúciu produktov v rámci kontrolovanej 

transakcie. 

3. NC = PC – HZ, kde:  

NC – je cena, za ktorú distribútor nakúpil tovar v rámci riadenej transakcie, 

PC - predajná cena v rámci riadenej transakcie. 

4. NCn = PC – HZn, kde: 

NCn – je nákupná (transferová) cena, ktorá je porovnateľná s cenou pri nezávislej 

transakcii, 

HZn – hrubý zisk dosiahnutý nezávislým distribútorom v rámci nezávislej transakcii.215 

Záver 

Transferovú (kontrolovanú) cenu pomocou metódy TNMM možno vypočítať: 

 

  

                                                
215 Vlastné spracovanie matematických vzťahov. 

transferová cena = predajná cena v rámci kontrolovanej transakcie – 

nákupná cena v rámci nezávislej transakcie v súlade s PTO. 
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4.3  Porovnanie uvedených metód stanovenia prevodných cien podľa 

OECD 
 V rámci tejto kapitoly boli opísané jednotlivé metódy stanovenia prevodných cien 

podľa Smernice OECD. Prehľadné zhrnutie charakteristík jednotlivých metód možno 

nájsť v časti príloh (viď Príloha 4).  
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5 Možnosti riešenia problému stanovenia transferových cien 

v ČR 
Aby sa predišlo sporom medzi daňovými subjektmi a daňovou správou v rámci 

transferového oceňovania sú v rámci medzinárodnej, ale aj vnútroštátnej právnej úprave 

uvedené ustanovenia a odporučenia, ktoré stanovujú potrebnú dokumentáciu 

k transferovým cenám, kto nesie a v akých prípadoch dôkazné bremeno alebo možnosť 

daňového subjektu požiadať o záväzné posúdenie. O tejto problematike bude venovaná 

táto kapitola, ktorá je poslednou v rámci  teoretickej časti.   

5.1  Dokumentácia k transferovým cenám  
V záverečnej kapitole v teoretickej časti je potrebné uviesť, aké podklady slúžia 

k stanoveniu transferových cien, a aké podklady sú potrebné predložiť daňovým 

orgánom, ako dôkaz pre správne stanovenie prevodných cien.216   

 Síce daňová legislatíva ČR nestanovuje priamu povinnosť predloženia dokumentov 

k transferovým cenám, no DŘ v § 92 stanovuje všeobecnú povinnosti daňových 

subjektov preukázať všetky skutočnosti uvádzané v daňovom priznaní alebo môže 

správca dane vyzvať daňový subjekt o preukázanie skutočnosti, aby bola následne 

správne stanovená daň.217         

 Podľa Pokynu MF D-334 má povinnosť doložiť v rámci preukazovania tvrdenej 

dane, ako boli transferové ceny stanovené a či by boli stanovené rovnako aj v rámci 

nezávislej transakcii. Malo by prísť k zaisteniu k dostatočnému objemu dokumentov pre 

daňovú správu, tento objem by na druhú stranu nemal byť nadmernou administratívnou 

záťažou daňových subjektov.218     

 Dokumentáciou sa zaoberá nie len legislatíva na vnútroštátnej úrovni, ale aj 

medzinárodná právna úprava, konkrétne Smernica OECD a v rámci EÚ ide o Kódex 

chovania s ohľadom dokumentácie tvorby prevodných cien pre nadnárodné podniky 

v EÚ, ktorého cieľom je zjednotiť právne úpravy v jednotlivých členských štátoch.219 

                                                
216 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 118. 
217 MF ČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 11. Financnisprava.cz [online]. 
218 MF ČR. Pokyn č. D – 334 Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými 
osobami. s. 1. Financnisprava.cz [online]. 
219 To isté. s. 2.  
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Koncept európskej dokumentácie k prevodovým cenám  

Konceptu európskej dokumentácie k prevodovým cenám (ďalej iba EU TPD – 

z angličtiny EU Transfer Pricing Documentation) je implementovaný aj do českej 

právnej úpravy prostredníctvom Pokynu MF D – 334, pričom je v súlade s právnymi 

predpismi ČR. Použitie tohto konceptu však nie je povinné pre nadnárodné 

spoločnosti.220  

Podľa EU TPD sa dokumentácia vytvára v dvoch krokoch:  

1. „Masterfile“ = základná dokumentácia – obsahuje napríklad základné informácie 

o skupine podnikov, používanú politiku prevodových cien skupinou podnikov, 

vymedzené obchodné vzťahy medzi podnikmi v rámci skupiny a iné; 

2. dokumentácia špecifická pre konkrétnu krajinu – túto dokumentáciu má 

povinnosť vytvoriť každý podnik v skupine. Obsahovať by mala základné 

informácie o konkrétnom podniku, popis obchodných vzťahov, ktorých sa podnik 

zúčastňuje, porovnávaciu analýzu, odôvodnenie výberu metódy stanovenia 

transferových cien, spôsob začlenenia podniku do skupiny podnikov.221 

Hlavnou zásadou dokumentácie je, aby podnik v skupine mal k dispozícii všetky 

dokumenty, ktoré sú po ňom požadované daným štátom. Nie každý podnik má dostupné 

databáze o zrovnateľných nezávislých cenách z externých zdrojov. Preto sa v rámci 

špecifickej dokumentácie vyžadujú informácie o porovnateľných nezávislých 

transakciách z interných zdrojov a až potom z externých zdrojov.222 

Dokumentácia je predkladaná správcovi dane v nasledujúcich prípadoch: 

 podľa § 92 DŘ pre preukázanie daňovej povinnosti,  

 podľa § 38nc ZDP pri požiadaní o vydanie záväzného posúdenia spôsobu 

stanovenia transferovej ceny,  

                                                
220 MF ČR. Pokyn č. D – 334 Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými 
osobami. s. 2. Financnisprava.cz [online]. 
221 To isté. s. 2 – 4. 
222 To isté. s. 4 – 5. 
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 podľa ZZDZ alebo Arbitrážnej konvencie pri zahájení konania pre zamedzenie 

dvojitého zdanenia.223 

5.2  Dôkazné bremeno  
Použitie dôkazného bremena je odlišné medzi členskými štátmi OECD. Dôkazné 

bremeno môžu niesť: 

 daňové orgány, ktoré majú za úlohu preukázať, že daňový subjekt nestanovil 

prevodnú cenu v súlade s PTO. V niektorých členských štátoch OECD majú 

poplatníci povinnosť spolupracovať s daňovými orgánmi;  

 prenesenie dôkazného bremena - v niektorých krajinách je povolené prenesenie 

dôkazového bremena na poplatníka, dovoľuje tak daňovým orgánom odhadnúť 

zdaniteľné príjmy v prípade, keď poplatník nejednal v dobrej viere; 

 poplatník  - ide o prípad v ČR podľa § 92 ods. 7 DŘ.224 Daňové orgány nemôžu 

vymerať daňovým subjektom daň, ak vyplýva riadne zo zákona. Ak daňový subjekt 

predloží súdu dokumentáciu ako dôkaz o stanovení trhovej ceny, môže byť dôkazné 

bremeno presunuté na daňovú správu, aby mohla dokázať, že prevodné ceny neboli 

trhové a odôvodniť správnosť vymeranej dane.225 

Častým problémom je, ak v rámci jednej riadenej transakcie je jedna jurisdikcia, 

podľa ktorej nesie dôkazné bremeno daňový správa a v druhej jurisdikcii poplatník. 

Mohlo by tak nastať, že ani daňová správa v prvej jurisdikcii ani poplatník v druhej 

jurisdikcii nebudú ochotní stanoviť trhovú cenu. Nastane tak konflikt a priestor pre 

dvojité zdanenie.226         

 Vzhľadom na uvedené, podľa Smernice OECD by nemalo prísť k zneužívaniu 

dôkazného bremena ani poplatníkom ani daňovými orgánmi a obidve strany by mali 

v dobrej viere preukázať, že stanovenie transferovej ceny je v súlade s PTO, bez ohľadu 

na to, ktorá strana nesie dôkazné bremeno.227 

                                                
223 MF ČR. Pokyn č. D – 334 Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými 
osobami. s. 5. Financnisprava.cz [online]. 
224 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. § 92 odst. 7.  
225 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 101 
- 102. Bdo.cz [online]. 
226 To isté. s. 102. 
227 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 
103. Bdo.cz [online]. 
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5.3  Predbežné cenové dohody 
Slúžia ako prostriedok eliminácie sporov medzi daňovou správou a daňovými 

subjektmi v rámci riešenej problematiky transferových cien. Vzhľadom na náročnosť 

stanovenia transferových cien tak, aby boli v súlade so všetkými kritériami, niektoré 

štáty zaviedli do svojej legislatívy určitú právnu istotu pre daňové subjekty 

prostredníctvom predbežných cenových dohôd. Ide o dohodu medzi správcom dane 

a spojenými osobami o určení ceny, ktorú schvaľuje správca dane na žiadosť týchto 

spojených osôb, a to ešte pred uskutočnením riadenej transakcie (nie v priebehu daňovej 

kontroly).228         

 Väčšina členských štátov OECD takéto dohody umožňujú uzatvoriť len v rámci 

medzinárodných vnútrofiremných transakcií alebo ich vôbec neumožňujú. Do roku 

2006 k takýmto štátom patrila aj ČR.229 V tomto roku bolo prijaté ustanovenie § 38nc 

ZDP, podľa ktorého môže daňový poplatník podať žiadosť o záväzné posúdenie 

spôsobu, akým bola vytvorená cena medzi spojenými osobami. Daňová správa 

vykonáva takého posúdenie za úplatu (vo výške 10 000 Kč).230  

 Konania o záväznom posúdení sa týka aj § 132 a § 133 DŘ, v ktorom je stanovené, 

že rozhodnutie o záväznom posúdení je účinné pre posúdenie daňových dôsledkov 3 

roky, pričom môže byť správcom dane stanovená aj kratšia lehota.231  

 Proces o predbežnej cenovej dohode je veľmi zložitý a prebieha v niekoľkých 

nasledujúcich fázach:  

1. návrhová fáza - predloženie návrhu stanovenia transferovej ceny poplatníkom 

daňovému orgánu – žiadosť by mala obsahovať meno, bydlisko či sídlo, DIČ 

žiadateľa, popis organizačnej štruktúry, obchodnej činnosti a obchodných vzťahov, 

zdaňovacie obdobie, na ktoré sa má rozhodnutie vzťahovať, popis a dokumentácia 

spôsobu stanovenia ceny, návrh výroku rozhodnutia. Žiadosť môže podať aj 

právnická osoba, ktorá zatiaľ iba predpokladá jej založenie.232 

2. rozhodovacia fáza – o žiadosti rozhoduje správca dane, u ktorého bola podaná táto 

žiadosť. Ak je v obchodnom vzťahu zahrnutých viac zúčastnených osôb s daňovou 
                                                
228 SOJKA,V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů. s. 227. 
229 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 120. 
230 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 38nc. 
231 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. § 133. 
232 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. § 38nc odst. 2 a 4. 
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povinnosťou z príjmov z ČR a túto povinnosť majú na starosti rôzni správcovia 

dane, tak o žiadosti rozhoduje ich najbližší nadriadený. V tejto fázy príslušný 

správca dane žiadosť príjme alebo naopak zamietne. v prípade, ak neboli splnené 

podmienky, na základe ktorých bolo rozhodnutie vydané, nie je možné rozhodnutie 

použiť. Rozhodnutie je tiež neúčinné v prípade, ak príde k zmene právnej úpravy, 

na základe ktorej bolo rozhodnutie vydané.233 

3. konečný fáza spočíva v používaní zjednanej dohody.234 

Je možné usúdiť, že druhá fáza priebehu konania o predbežnej cenovej dohode 

bude najproblémovejšia. Za predpokladu, že k akceptovaniu žiadosti správcom dane 

nakoniec príde, bude táto zmluva výhodná ako pre daňové orgány, ktoré nebudú 

musieť vo veľkej miere preverovať stanovenú cenu, tak aj pre poplatníkov, ktorí majú 

určitú právnu istotu a nemusia byť vystavení vysokým nákladom v prípade domerania 

dane pri daňovej kontrole.235 

  

 

 

 

  

                                                
233 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. § 132 a § 133. 
234 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 121. 
235 To isté. s. 121. 
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6 Postup stanovenia transferových cien  
Táto kapitola je venovaná tomu, čo je potrebné spraviť preto, aby boli transferové 

ceny správne stanovené. Ide najmä o vykonanie porovnávacej analýzy, uvedený tu je 

postup pri výbere metódy a podmienky, od čoho závisí použitie konkrétnych metód. 

 Zároveň je vhodné uviesť najskôr stručne kroky podľa Fučíka ako postupovať, aby 

prišlo k stanoveniu transferovej ceny: 

1. analyzovanie podmienok pre podnikanie daňového subjektu,  

2. počet porovnávaných rokov,  

3. funkčná analýza, výber zmluvnej strany, ktorá bude skúmaná, výber faktorov, ktoré 

budú porovnávané,  

4. nájsť interné zrovnateľné transakcie,  

5. zaistenie porovnateľných údajov z externých zdrojov,  

6. výber metódy stanovenia transferovej ceny,  

7. porovnanie transakcií a funkcií,  

8. vykonanie potrebných úprav odstraňujúce rozdiely v transakciách, 

9. výpočet obvyklých odmien z transakcie,  

10. použitie, monitorovania a dokumentácia postupu stanovenia transferovej ceny.236 

Na základe uvedeného, možno vytvoriť akýsi algoritmus, ako určiť správne 

prevodnú cenu kontrolovanej transakcie medzi združenými subjektmi. Tento postup 

bude následne použitý v praktickej časti práce. Postup je uvedený schematicky na 

obrázku (viď Obrázok 7), ktorý je okomentovaný pod schémou.  

                                                
236 FUČÍK, I. Fučik&Partneři. Transferové ceny- dokumentace ceny obvyklé. Fucik.cz [online]. 
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Obrázok 7: Kroky k stanoveniu transferovej ceny 237 

1. Zhodnotenie vybraných podnikov, či spĺňajú podmienky podľa ZDP § 23 ods.7 

a článku 9 ZZDZ uzatvorenou medzi vybranými podnikmi, teda či ide o kapitálovo 

spojené podniky, uvedenie organizačnej štruktúry korporácie - aký podiel má 

materská spoločnosť na dcérskej spoločnosti.  

2. Základné informácie o spojených podnikoch – dátum založenia, predmet 

podnikania. 

3. Stanovenie riadenej – kontrolovanej transakcie. 

4. Uvedenie základných ekonomických údajov materskej a dcérskej spoločnosti, ktoré 

medzi sebou majú kontrolovanú transakciu.  

5. Funkčná analýza - určenie vykonávaných funkcií vybranými podnikmi. 

6. Určenie rizík, ktoré nesú vybrané podniky, a v akom pomere. 

7. Zmluvné podmienky, ekonomické okolnosti, podnikateľské stratégie.  

8. Porovnávacia analýza - nájdenie nezávislých transakcií medzi nezávislými 

podnikmi s porovnateľnými rizikami. 

                                                
237 Vlastné spracovanie obrázku. 
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9. Výber vhodnej metódy stanovenia transferovej ceny (posudzovanie slabých 

a silných stránok metód, vhodnosť metódy pri danej kontrolovanej transakcii, 

dostupnosť informácií o nezávislých porovnateľných transakciách). 

10.  Zodpovedať otázku, či korporácia má vypracovanú dokumentáciu k prevodným 

cenám, či požiadala správcu dane o záväzné posúdenie spôsobu stanovenia 

prevodnej ceny alebo uzatvorila so správcom dane predbežnú cenovú dohodu. 

 

 Nasledujúce podkapitoly sa venujú niektorým častiam, krokom uvedeného postupu 

pre stanovenie transferových cien. Konkrétne prvá podkapitola sa bude venovať 

porovnávacej analýze (viď kapitolu 6.1), ďalšia postupu a pravidlám pri výbere vhodnej 

metódy stanovenia transferovej ceny (viď kapitolu 6.2, str. 72).  Následne budú uvedené 

aj modelové príklady výpočtu transferovej ceny pomocou jednotlivých metód (viď 6.2, 

str. 76 a Príloha 3). Posledná podkapitola a k nej príslušná príloha na konci tejto práce 

bude venovaná spôsobu, ako možno zamedziť či zmierniť problémy spojené 

s aplikáciou transferových cien a to použitím konsolidovaného základu dane z príjmu 

právnických osôb (viď podkapitola 6.3, str. 76 a Príloha 6). 

6.1  Porovnávacia analýza a faktory určujúce porovnateľnosť  
Ako bolo už spomenuté v úvode tejto kapitoly, pre správne stanovenie transferovej 

ceny, a teda pre správny výber metódy jej stanovenia, je potrebné vykonať tzv. 

porovnávaciu analýzu. Táto analýza už nie je neznámym pojmom, bolo o nej 

pojednávané v podkapitole 1.2.5, str. 26. Preto v tejto podkapitole je zhrnuté 

o problematike zrovnateľnosti iba to najdôležitejšie.    

 Dôvodom vykonania porovnávacej analýzy je aj skutočnosť, že metódy sú založené 

na porovnávaní závislých a nezávislých transakcií. Porovnávanie môže byť základným 

prvkom pre výber metódy, a tiež je dôležité ako argument voči daňovým orgánom pri 

obhajobe stanovenia transferových cien.       

 Preto v rámci porovnávacej analýzy je potrebné sledovať a zohľadniť 5 základných 

faktorov odlišností medzi závislou a nezávislou transakciou. Týmito faktormi sú:  

1. vlastnosti prevádzaného majetku či služby, 

2. vykonávané funkcie – tzv. funkčná analýza, 

3. zmluvné podmienky, 
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4. ekonomické okolnosti, 

5. podnikateľské stratégie,  

6. ostatné faktory.238 

6.2  Postup pri výbere metódy stanovenia transferových cien podľa 

OECD  
Cieľom voľby metódy je nájdenie takej metódy, ktorá bude najvhodnejšia pre 

konkrétny prípad. Ako je uvedené v Smernici OECD proces výberu metódy pozostáva 

s posúdenia nasledujúcich faktorov: 

 slabé a silné stránky metód podľa OECD; 

 vhodnosť príslušnej metódy vzhľadom na povahu riadenej transakcie, ktorá je 

určená pomocou funkčnej analýzy;  

 dostupnosť kvalitných informácií o nezávislých porovnateľných transakciách 

potrebných pre aplikáciu zvolenej metódy; 

 úroveň zrovnateľnosti riadených a nezávislých transakcií vrátane spoľahlivosti 

úprav pri výskyte rozdielov medzi transakciami z hľadiska porovnateľnosti.239 

Nie je nutné dokazovať, že nejaká metóda nie je vhodná pre danú situáciu. 

Znamená to, že pre stanovenie vhodnej metódy, nie je nutné analyzovať všetky metódy. 

Voľba správnej metódy by mala byť zdokumentovaná. Tiež je povolené, že nadnárodné 

spoločnosti môžu použiť pre stanovenie cien ostatné metódy, ktoré nie sú popísané 

v Smernici OECD za predpokladu, že sú v súlade s PTO a musí platiť, že metódy podľa 

OECD sú menej vhodné v danej situácii ako ostatné metódy. Použitie ostatných metód 

a teda ich uprednostnenie pred metódami podľa OECD je však potrebné aj odôvodniť. 

Nie je možné stanoviť pravidlá, ktoré by sa týkali každej situácii. Správca dane aj 

nadnárodné spoločnosti by mali dosiahnuť primerané prispôsobenie. Taktiež by mala 

byť povolená každá metóda, ktorá je schválená členmi nadnárodnej spoločnosti.240

 Žiadna z metód transferového oceňovania nie je vhodná a aplikovateľná v každej 

situácii. Nie je potrebné preukazovať, že použitie príslušnej metódy nie je vhodné za 

                                                
238 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 106 – 107. 
239 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. 2010. 
s. 37. Bdo.cz [online]. 
240 To isté. s. 37. 
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daných okolností a podmienok, a tiež nie je potrebné analyzovať a testovať ostatné 

metódy transferového oceňovania. Je postačujúce, ak sa na základe analýzy faktorov 

porovnateľnosti vylúčia tie metódy, ktorých použitie nie je vhodné.241  

 Pri výbere metódy platí zásada, že sa postupuje od najjednoduchšej metódy (CUP) 

po najzložitejšiu (TNMM). Najväčší vplyv na výber metódy má vykonaná analýza 

a dostupnosť potrebných informácií. Všeobecne platí, že u tradičných transakčných 

metódach je dostupnosť informácií o porovnateľných podmienkach najľahšia, zatiaľ čo 

ziskové metódy sa používajú v prípadoch, kedy potrebné informácie chýbajú alebo sú 

neúplné.242          

 Na základe týchto skutočností možno usporiadať transakčné metódy od 

najjednoduchšej po najzložitejšiu podľa kritéria dostupnosti informácií. Takéto 

usporiadanie je zobrazené na nasledujúcej schéme (viď Obrázok 8). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          243 

Všeobecne sa tradičné transakčné metódy pokladajú za najpriamejší prostriedok 

zistenia, či podmienky obchodných vzťahov odpovedajú PTO. Preto v prípadoch, kedy 

je možné pre jednu situáciu použiť tradičné aj ziskové transakčné metódy pri rovnakej 

miere spoľahlivosti, uprednostní sa tradičná transakčná metóda. No sú i prípady, kedy je 

vhodnejšie naopak použiť ziskové transakčné metódy. Napríklad, keď zmluvné strany 
                                                
241 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 38-
39. Bdo.cz [online]. 
242 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 105. 
243 To isté. s. 106. 

Metóda nezávisle 
porovnateľnej ceny 

- CUP 

Metóda nákladov a 
ziskovej prirážky –        

C + M 

Metóda stanovenia 
ceny pri opätovnom 

predaji  - RPM 

Transakčná metóda 
čistého rozpätia - 

TNMM 

Obrázok 8 : Postup pri výbere metódy stanovenia transferovej ceny od najjednoduchšej po najzložitejšiu 
metódu  
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majú hodnotný prínos alebo keď realizujú vysoko integrované činnosti a tiež vtedy, ako 

bolo už spomenuté, keď chýbajú potrebné informácie alebo sú neúplné.244

 Zisková metóda by nemala byť použitá za situácie, keby viedla k nadmernému 

daňovému zaťaženiu z dôvodu toho, že realizujú nižšie zisky oproti priemerným, a tiež 

ani tam, kde by došlo k nedostatočnému zdaneniu z dôvodu realizácie vyššie zisky ako 

priemerné.245         

 Smernica nevyžaduje vykonať analýzu prostredníctvom viacerých metód, pretože 

by mohla viezť k veľkej daňovej záťaži. V zložitejších situáciách je umožnené použiť 

údaje z rôznych metód spoločne za predpokladu, že dosiahnutý záver bude v súlade 

s PTO.246 

6.2.1 Rozhodovací model pre voľbu optimálnej metódy stanovenia transferovej 

ceny  

 Aby bolo možné jednoduchšie a správne zvoliť metódu transferového oceňovania, 

je vhodné použiť tzv. rozhodovací model vychádzajúci z výsledkov výskumu v oblasti 

transferového ocenenia realizovaný Rajnohom, Slivkovou a Dobrovičom. Ide o akýsi 

logický rozhodovací strom, podľa ktorého možno rozhodnúť, v akej situácii je vhodné 

použiť konkrétnu metódu transferového oceňovania, a na ktoré náklady je potrebné sa 

zamerať pri porovnaní závislého a nezávislého subjektu.247    

 Pre lepšiu prehľadnosť je znázornený tento rozhodovací model schematicky v časti 

príloh tejto práce (viď Príloha 4).248    

 

 

 

                                                
244 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 37 - 
38. Bdo.cz [online]. 
245 To isté. s. 38. 
246 To isté. s. 39. 
247 RAJNOHA, R., SLIVKOVÁ, D., DOBROVIČ, J. Globalizácia a transferové oceňovanie výkonov 
v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v krajinách OECD – analytická štúdia a rozhodovací 
model pre voľbu optimálnej metódy. Ekonomický časopis, 62/2014, č. 6. s. 621. 
248 Rozhodovací model na znázornenej schéme v prílohe je použiteľný aj pre združené podniky sídliace 
v ČR, pretože metódy používané v SR sú obdobné s metódami používanými v ČR. 
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 Prvým krokom, pri rozhodnutí vo výbere vhodnej metódy transferového ocenenia, 

je zistenie, či sú k dispozícii porovnateľné údaje. Môžu nastať dve situácie, kedy 

porovnateľné údaje: 

1) sú k dispozícii – v nasledujúcom kroku sú hľadané porovnateľné nezávislé 

transakcie, ktoré sa zhodujú v tovare. Opäť môžu nastať iba dve situácie:  

a. ak takéto transakcie neboli nájdené prechádzame do bodu 2), kde sa hľadajú 

porovnateľné údaje na základe hrubej marže.  

b. V opačnom prípade, ak združený podnik vykonáva jednu z typov transakcií 

(prevod hmotného či nehmotného majetku, materiálu, výrobkov či tovaru, 

poskytovanie služieb alebo finančné transakcie), zvolí pre transferové ocenenie 

metódu CUP, pri ktorej sa porovnáva porovnateľná nezávislá cena.249 

2) nie sú k dispozícii – v takom to prípade sa hľadajú porovnateľné údaje 

prostredníctvom hrubého obchodného rozpätia, teda hrubej marže.  

a. Ak sa také údaje našli, tak sa posudzuje, aký má charakterový profil združený 

podnik realizujúci riadenú transakciu. V prípade, že: 

i. má združený podnik profil distribútora, zástupcu alebo komisionára, použije 

metódu RPM, pričom bude porovnávať nezávislú predajnú cenu a maržu 

nezávislému zákazníkovi; alebo 

ii. má profil zmluvného výrobcu alebo ide o zmluvný výskum a vývoj, použije 

sa metóda C+M, kedy sa porovnávajú výrobné náklady a marža. 

b. Ak sa takého porovnateľné údaje nenašli, je potrebné zistiť, či sa tieto údaje 

dajú získať prostredníctvom čistého obchodného rozpätia (čistej marže). 

i. Porovnateľné údaje sa našli, a profil združeného podniku realizujúci závislú 

transakciu je distribútor, zástupca, komisionár alebo plnoprávny či zmluvný 

výrobca - použije sa metóda TNMM a porovná sa buď nezávislá predajná 

cenu a čistá marža nezávislého zákazníka v prípade, ak ide o distribútora, 

zástupcu, komisionára, alebo sa porovnajú výrobné náklady a čistá marža, 

v prípade, ak ide o plnoprávneho či zmluvného výrobcu. 

                                                
249 RAJNOHA, R., SLIVKOVÁ, D., DOBROVIČ, J. Globalizácia a transferové oceňovanie výkonov 
v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v krajinách OECD – analytická štúdia a rozhodovací 
model pre voľbu optimálnej metódy. Ekonomický časopis, 62/2014, č. 6. s. 622. 
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ii. Porovnateľné údaje sa nenašli, rozhoduje sa o výbere metódy podľa toho, či 

majú závislé osoby realizujúce riadenú transakciu rovnaký charakterový 

profil. 

1. V prípade kladnej odpovede, sa uvažuje poslednýkrát o tom, či závislá 

osoba vykonáva nasledovné transakcie - prevod hmotného alebo 

nehmotného majetku či poskytovanie služieb.  

a. Ak takého transakcie realizuje, použije metódu PSM a porovná 

prevádzkový zisk. 

b. Ak ich nerealizuje, použije inú metódu, ktorá je v súlade s PTO. 

2. Ak bola odpoveď na danú otázku záporná, závislá osoba použije inú 

metódu, ktorá je súlade s PTO.250 

 Ako bolo uvedené v úvode tejto kapitoly, v rámci postupu pre stanovenie 

transferovej ceny je vhodné uviesť aj postup výpočtu prevodnej ceny u jednotlivých 

metód pri konkrétnej uvažovanej transakcii medzi združenými podnikmi. K tomuto 

účelu sú uvedené modelové príklady pre každú metódu stanovenia prevodných 

cien, ktoré možno vidieť v časti príloh tejto práce (viď Príloha 5). 

6.3  Spôsob eliminácie problému spojený s aplikáciou transferových 

cien  
 Táto podkapitola je venovaná spôsobu, ako vyriešiť problém s aplikáciou 

prevodných cien. Jedno z riešení, ktorému sa táto kapitola bude venovať je zavedenie 

tzv. konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb. Pretože ide 

o rozsiahlu problematiku a je nad rámec danej témy diplomovej práce, téme 

konsolidovaný základe dane z príjmu právnických osôb bude venovaný priestor v časti 

príloh práce (viď Príloha 6). V prílohe sa možno dočítať, akým spôsobom by mal tento 

konsolidovaný základ dane dopomôcť k odstráneniu negatívneho dopadu transferových 

cien. Predtým je však v úvode popísané, ako bol návrh smernice vytvorený Európskou 

komisiou, v čom spočíva jeho základný princíp, aké sú riziká a naopak prínosy 

zavedenia smernice, a ako sa vypočíta tento konsolidovaný základ dane. 

                                                
250 RAJNOHA, R., SLIVKOVÁ, D., DOBROVIČ, J. Globalizácia a transferové oceňovanie výkonov 
v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v krajinách OECD – analytická štúdia a rozhodovací 
model pre voľbu optimálnej metódy. Ekonomický časopis, 62/2014, č. 6. s. 622. 
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7 Vplyv transferových cien na hodnotu podniku 
Predchádzajúce kapitoly boli venované základným princípom transferového 

ocenenia, kde bolo uvedené, že cieľom spojených subjektov je maximalizácia zisku 

v rámci korporácie. Jedna z možností ako tento cieľ dosiahnuť, je presúvanie ziskov do 

takých spojených podnikov, ktorých sídlo je v štátoch s priaznivejšími daňovými 

podmienkami.251 Na presúvanie ziskov im slúži inštitút transferových cien. No 

korporácie niekedy pre dosiahnutie najnižšej daňovej povinnosti špekulujú so 

stanovením prevodnej ceny. Z uvedeného je možné vyvodiť záver, že využitím 

prevodných cien nadnárodné podniky ovplyvnia nielen výšku ziskov a daňovej 

povinnosti, ale i hodnotu podniku.252     

 Znalosť výšky hodnoty majetku podniku je pre obchodné spoločnosti dôležitá 

z mnohých dôvodov. Napríklad, ak podnik uvažuje o kúpe podniku, fúzii či o priamom 

predaji alebo pre daňové účely, úvery či pre strategické plánovanie.253 S požiadavkou na 

ocenenie majetku policajnými orgánmi či súdmi sa možno stretnúť aj vo veci 

vyšetrovania trestnej činnosti políciou, pri občiansko-právnych alebo obchodno-

právnych sporoch, vo veci trestnej či pri insolventnom riadení. Preto je vhodné  mať 

vždy aktuálne informácie o hodnote podniku.254  

  

                                                
251 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a ofshoring podnikatelských činností. s. 104. 
252 Hodnota podniku je výsledkom oceňovania podniku, počas ktorého je určitému predmetu alebo súboru 
predmetov priraďovaná určitá peňažná hodnota. Ide o odhad ohodnotenia tovaru a služieb v danom čase 
podľa konkrétnej definície hodnoty. Podľa: HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. s. 17. 
253 MANTIPRO LTD. Fúze, akvizice, prodej firem & metody oceňování podniku. Mantipro.cz [online]. 
254 HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. s. 12-13. 
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8 Analýza vybranej spoločnosti  
 Táto časť práce je venovaná predstaveniu spoločnosti, na ktorú bude aplikovaný 

proces určenia transferovej ceny kontrolovanej transakcie. Vyhľadanie vhodného 

subjektu pre vypracovanie takejto práce môže byť problematické z dôvodu nutnosti 

poskytnúť pre účely výpočtu prevodnej ceny citlivé dáta spoločnosti. Niektoré podniky 

zase môžu mať problém s nízkou znalosťou problematiky prevodných cien.   

 Spoločnosť, ktorej kompetentná osoba odsúhlasila poskytnutie potrebných údajov 

pre vypracovanie práce, nesie názov Ice – industrial services, a.s. (ďalej iba Ice, a.s.). 

Spoločnosť s právnou formou akciovej spoločnosti vznikla v roku 2012 so sídlom 

v Prahe.255 Spoločnosť je česko-nemeckých systémovým integrátorom, ktorej 

predmetom podnikania je poskytovanie softwarových projekčných prác v oblasti 

automatizácie výroby. Zameriava sa hlavne na vývoj a dodanie automatizovaných 

výrobných liniek a strojov pre automobilový, strojnícky a potravinársky priemysel. 

Dodávajú komplexné riešenie priemyslovej automatizácie pre výrobné linky a stroje, 

pričom súčasťou dodávky je aj komplexný engineering elektrickej a mechanickej časti, 

vývoj riadiaceho software, výroba zariadení, inštalácia a servisné služby. Svoje služby 

poskytujú, vďaka dobrej geografickej polohe ČR, v celej Európe, ale napríklad aj v Číne 

či v Rusku. Ďalšie interné údaje o spoločnosti v podobe uvedenia jej najdôležitejších 

zákazníkov, partnerov k dodávaniu príslušného materiálu či informácií o podnikovej 

stratégii a jej hodnotách, sú uvedené v prílohe tejto práce (viď Príloha 7).256  

 Dôležitým faktom je, že spomínaná spoločnosť zatiaľ nevykonáva transakcie so 

združeným podnikom, a teda nemá pre konkrétnu transakciu stanovenú prevodnú cenu 

podľa príslušných právnych predpisov. Zámerom spoločnosti je uskutočňovať projekty 

prostredníctvom pobočky Ice – industrial services GmbH. (ďalej iba Ice, GmbH.), 

sídliaca v Nemecku. Táto spoločnosť vznikla v auguste roku 2013 a má zatiaľ iba 

jediného zamestnanca. Spoločnosti Ice, a.s. preto navrhla, aby cieľom tejto diplomovej 

práce bolo celú „situáciu“ (priebeh transakcie v rámci združených podnikov) 

namodelovať tak, aby všetko ohľadom vykonania obchodnej transakcie medzi 

vybranými združenými podnikmi v budúcnosti fungovalo podľa príslušných právnych 

predpisov. Spoločnosť Ice a.s. k tomuto účelu stanovila zákazku, ktorá je tzv. pilotnou 

                                                
255 Ministerstvo spravedlnosti ČR. Veřejný rejstřík a Sbírka listin. Or.justice.cz [online]. 
256 Ice industrial services. O nás. Ice.cz [online]. 
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zákazkou tejto problematiky. O pilotnej zákazke a celom priebehu projektu je 

momentálne stále pojednávané, a preto uvedené informácie nemusia byť konečným 

stanoviskom pri uskutočnení zvolenej riadenej transakcie. 

8.1  Vlastnícka štruktúra Ice – industrial services, a.s. 
 Ice, a.s. v súčasnej dobe nemá vlastnícku štruktúru podľa potrieb stanovenia 

prevodnej ceny. No jej blízkym zámerom je stať sa ovládajúcou osobou, ktorá bude 

priamo vykonávať rozhodujúci vplyv na riadení a prevádzkovaní ovládaného podniku 

s názvom Ice – industrial services Gmbh (ďalej iba Ice, GmbH) sídliaci v Nemecku.  

Ako si možno všimnúť na nižšie znázornenej schéme (viď Obrázok 9) spoločnosť 

označená ako Materská, má 60 % podiel na spoločnosti Ice, a.s., stáva sa tak 

ovládajúcou spoločnosťou, inak nazvaná materská spoločnosť. Spoločnosť Ice, a.s. bude 

nakladať so 100 % podielom na hlasovacích právach ovládanej, teda dcérskej 

spoločnosti – Ice, GmbH., a preto Ice, a.s. možno označiť za ovládajúcu spoločnosť.257 

Uvedené podniky tak budú podľa ZDP § 23 ods. 7, písm. a) kapitálovo spojenými 

osobami.258 Z týchto skutočností plynie, že sa na podniky Ice, a.s. a Ice, GmbH.  bude 

za splnených podmienok vzťahovať inštitút transferových cien.  

 

Obrázok 9: Plánovaná vlastnícka štruktúra spoločnosti Ice - industrial services, a.s. a Ice - industrial services, 
GmbH259 

 Súčasná vlastnícka štruktúra Ice, a.s., ako možno vidieť na nižšie uvedenej schéme 

(viď Obrázok 10) je taká, že Ice, a.s. je vlastnená so 60 % podielom spoločnosťou, ktorá 

je označená v schéme ako Materská spoločnosť, so sídlom v Kamenici. Je tak 

materskou spoločnosťou podniku Ice, a.s. Ďalej majú po 20 % podieloch fyzické osoby, 

ktoré sú zároveň v spoločnosti Ice, a.s vo funkcii ako CEO – výkonný riaditeľ 

spoločnosti a Head of software department - vedúci softwerového oddelenia. 

                                                
257 Je teda v súlade s právnym predpisom, viď: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. § 74. 
258 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. § 23, ods. 7, písm. a). 
259 Vlastné spracovanie obrázku podľa: Ice – industrial services, a.s. Emailová komunikácia. 6.11.2014. 
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Obrázok 10: Súčasná vlastnícka štruktúra spoločnosti Ice – industrial services, a.s.260 

 Čo sa týka súčasnej vlastníckej štruktúry nemeckej spoločnosti Ice, GmbH je 

vlastnená piatimi fyzickými osobami, pričom jednou z nich je CEO spoločnosti Ice, a.s. 

s 22,5 % podielom. Avšak v blízkej budúcnosti má byť dokončená transakcia tak, že 

Ice, a.s. kúpi od všetkých akcionárov spoločnosti Ice, GmbH. všetky ich podiely, čím sa 

Ice, a.s. stane 100 % vlastníkom Ice, GmbH.261  

8.2  Porovnávacia analýza 
 Stanoveniu prevodnej ceny predchádza porovnávacia analýza, ktorá v sebe zahŕňa 

ďalšie analýzy, ktoré sú v tejto podkapitole pre vybranú spoločnosť vykonané. 

 Ide o  analýzu:  

1. vlastností majetku a služieb ako predmet transakcie, od ktorého potom závisí celý 

proces zisťovania transferovej ceny; 

2. funkčnú analýzu – analýza vykonávaných funkcií - činností a rizika - miery 

zodpovednosti Ice, a.s. a Ice, GmbH v porovnaní s nezávislými podnikmi; 

3. zmluvných podmienok, na základe ktorých možno zistiť, ako je rozdeľovaná 

zodpovednosť (riziká) či prínosy z vykonávaných transakcií medzi združenými 

podnikmi; 

4. ekonomických okolností, čiže podmienok na trhu; 

5. podnikateľskej stratégie a 

6. charakterového profilu združených podnikov. 

                                                
260 Vlastné spracovanie obrázku podľa: Ice – industrial services, a.s. Emailová komunikácia. 6.11.2014. 
261 Ice – industrial services, a.s. Emailová komunikácia. 6.11.2014. 
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8.2.1 Popis transakcie a zmluvných strán  

 Ovládajúca spoločnosť Ice, a.s. má v pláne uzavrieť obchodnú zmluvu so svojou 

budúcou 100 % vlastnenou ovládanou spoločnosťou Ice, GmbH. na vykonanie 

servisných služieb konečnému zákazníkovi. Spoločnosť Ice, GmbH. v tomto zmluvnom 

vzťahu bude pôsobiť ako sprostredkovateľ tejto služby. Iné riadené transakcie medzi 

spoločnosťami nebudú prebiehať.         

 Dôležitou skutočnosťou je, že obidve spoločnosti majú aj príjmy z iných transakcií. 

Preto bude ťažké identifikovať náklady spojené s riadenou transakciou. Ide o riadenú 

transakciu, kde druhá zmluvná strana pôsobí ako sprostredkovateľ, pričom takúto 

transakciu spoločnosť Ice, a.s. s nikým iným neuskutočňuje. Nebude preto možné  určiť 

interné nezávislé porovnateľné transakcie.      

 Spoločnosť Ice, a.s. vedie účtovníctvo v súlade s príslušnou českou právnou 

úpravou.          

 Pre realizáciu riadenej transakcie vyšle česká Ice, a.s. dvoch zamestnancov. 

Preplácané sú im cestovné náklady a náklady na ubytovanie, ktoré sú v súlade 

s českými daňovými a účtovnými predpismi.262 

8.2.2 Analýza vlastností majetku a služieb 

 Predmetom transakcie môže byť hnuteľný, nehnuteľný majetok, finančný majetok 

alebo služba. Pilotná transakcia – zákazka bola zvolená ako najtypickejší projekt 

realizovaný medzi už zmieňovanými budúcimi združenými podnikmi. Je definovaná, 

zatiaľ na základe prebiehajúcich jednaní medzi spoločnosťami. Predmetom budúcej 

obchodnej zmluvy medzi materskou a dcérskou spoločnosťou má byť komplexná 

zákazka v podobe poskytnutia servisnej činnosti na kovárenských linkách železa 

a hliníka. Táto komplexná služba v sebe zahŕňa súbor činností, a to úpravu tlaku, 

výmenu robotov, nastavenie komunikácie medzi týmito linkami a ďalšími  dopravníkmi, 

lismi a pod.263           

 Ide o služby vo forme projektov vytvorené na mieru ich odberateľom. Ide preto 

o neopakovateľné služby u iného zákazníka. Služba je poskytovaná vo forme zákaziek, 

projektov pri použití tých najmodernejších technológií od prestížnych dodávateľov. Za 

tieto projekty zodpovedá ovládajúca spoločnosť Ice, a.s. Kvalita poskytovaných služieb 

                                                
262 Ice – industrial services, a.s. Emailová komunikácia. 6.11.2014. 
263 To isté. 
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je garantovaná držbou certifikátu od Medzinárodnej Organizácie pre štandardizáciu EN 

ISO 9001264, ktorý zvyšuje dôveryhodnosť spoločnosti.265 Vzhľadom k tomu, že ide 

o poskytovanie služieb – teda nehmotného statku, kvalita vykonanej služby je 

ovplyvnená nie len použitými technológiami, ale hlavne odvedenou prácou 

zamestnancov. Ľudské zdroje dokážu najviac ovplyvniť výkonnosť spoločnosti, ale 

naopak je to aj faktor, ktorý môže robiť chyby v rozhodovaní či v činnostiach. Tie môžu 

vyústiť do situácie s fatálnymi následkami. Preto Ice, a.s. si vo svojej spoločnosti 

udržiava vysoko kvalifikovaných zamestnancov a odborníkov s praxou v danej oblasti.  

 Účelom realizácie tohto projektu cez spoločnosť Ice, GmbH. je možnosť 

pohodlnejšieho a jednoduchšieho servisu, komunikácie (nemecky hovoriaci zákazníci 

lepšie a ochotnejšie komunikujú s predajcami - nemecky rodenými hovoriacimi ako 

s česky hovoriacim zamestnancom), pozáručného servisu.266  

 Vymedzenú transakciu možno začleniť do typu transakcie, ktorej predmetom je 

poskytovanie služieb. Spoločnosť Ice, a.s. vytvára projekt na kľúč zákazníkovi 

prostredníctvom nemeckej spoločnosti Ice, GmbH. Nemecká Ice, GmbH. komunikuje 

s konečným zákazníkom, získava potrebné informácie a požiadavky zákazníka, ktoré 

potom predáva českej Ice, GmbH., aby mohla službu na základe požiadaviek 

zrealizovať. Samotnú službu vykonávajú zamestnanci českej Ice, a.s., ktorí do Nemecka 

zatiaľ chodia iba v prípade zákazky. Plánom Ice, a.s. je vytvoriť pre zamestnancov 

v nemeckej Ice, GmbH. zázemie a tiež potrebnú účtovnú kanceláriu so zodpovednou 

osobou. Osoba, ktorá by sa starala o účtovníctvo v Ice, GmbH., by pracovala na 

polovičný úväzok pre Ice, GmbH.         

 Projekt predstavuje poskytnutie komplexnej služby v podobe servisnej činnosti na 

kovárenských linkách železa a hliníka. Služba pozostáva z nasledujúcich činností:  

 úpravy taktov,  

 výmeny robotov,  

 natavenia komunikácie medzi linkami a ďalšími dopravníkmi, lismi,  

 záručný a pozáručný servis,  

                                                
264 Certifikácia systému managementu akosti. Certifikát ISO je celosvetovým uznávaným štandardom ako 
záruka, že systém riadenia kvality je zavedený, dokumentovaný a používaný v súlade s požiadavkami 
normy ISO 9001. 
265 Ice industrial services. O nás. Ice.cz [online]. 
266 Ice – industrial services, a.s. Emailová komunikácia. 18.11.2014. 
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 dlhodobá servisná zmluva,  

 24/7 Hotline,  

 vzdialená správa a vzdialené diagnostické služby,  

 havarijné opravy a pod.  

 Služby poskytované v rámci združených podnikov sa nazývajú vnútropodnikové 

služby. Ide predovšetkým o služby finančného, obchodného, technického či správneho 

charakteru. S realizovaním vnútropodnikových služieb je spojený problém, ktorý 

podrobne popisuje smernica OECD.267 Problém sa týka spochybnenia o oprávnenosti 

vystavovania faktúr medzi združenými podnikmi realizujúce vnútropodnikovú službu. 

Združené spoločnosti prijímajúce služby by mali byť schopné v prípade daňovej 

kontroly preukázať nasledujúce skutočnosti:268 

1. substance test269 - určenie, či skutočne prišlo k realizácii poskytnutia služieb 

v rámci združených spoločností a zabrániť tak fiktívnym fakturáciám a znižovaniu 

základu dane.  Za vnútropodnikovú službu možno pokladať takú službu, ktorá je 

v súlade s PTO. To znamená, že ide o služby, ktoré sú dostupné z externého okolia 

u nezávislých spoločností. Za takúto službu nemožno pokladať službu, za ktorú by 

nebol ochotný zaplatiť nezávislý podnik alebo by si ju nevykonal sám. V našom 

prípade, ide o službu, ktorá je realizovaná jedným členom skupiny združených 

podnikov a je poskytnutá tiež jednému členu skupiny podnikov. Dá sa relatívne 

priamo zistiť, či prišlo k poskytnutiu služby. V prípade, že sa uvažuje o nezávislom 

podniku pri porovnateľnej situácii, tak by si túto službu vykonal sám alebo by ju 

dal zrealizovať treťou stranou. Následne je potrebné určiť, či bola za službu 

inkasovaná úhrada (predloženie zmluvy, objednávky, výkaz o práci, zápisy s porád, 

e-mailová komunikácia, atď.). Za vnútropodnikové služby nemožno pokladať:270 

a. ak je služba poskytovaná duplicitne (služba poskytnutá členovi skupiny, 

pričom si tieto služby realizuje sám alebo treťou stranou), to neplatí v prípade 

                                                
267 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 
163. Bdo.cz [online]. 
268 STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. s. 330.  
269 To isté. s. 330.  
270 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 
163. Bdo.cz [online]. 
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reorganizácie skupiny podnikov alebo z dôvodu zníženia rizika nesprávneho 

obchodného rozhodnutia; 

b. ak služba realizovaná jedným členom nadnárodnej skupiny podnikov je 

poskytnutá iba určitým členom skupiny, ale náhodne sa prenáša prospech 

z tejto činnosti aj na iných členov skupiny; 

c. ak člen skupiny podnikov má úžitok, ktorý plynie iba z členstva v tejto skupine 

podnikov (napríklad vyššia úverová spoľahlivosť podniku v dôsledku iba jeho 

členstva v skupine združených podnikov, avšak v prípade služby by sa jednalo 

o záruku od iného člena skupiny).271 

2. Benefit test – je potrebné identifikovať prínosy, ktoré so sebou nesie prijatá služba. 

Nezávislá spoločnosť by platila za poskytnuté služby iba v prípade, keby jej 

prinášali nejaké úžitok. V opačnom prípade by prišlo k reklamácii a viac by službu 

nevyhľadávala. Preto k dokázaniu, že prišlo k službe nestačí iba doloženie 

potrebných materiálov.272  

3. Test princípu trhového odstupu - či účtovanie za takúto vnútropodnikový službu 

je z daňového hľadiska v súlade s PTO. Po tom, ako bolo určené, či bola služba 

zrealizovaná, a či prišlo k zaplateniu za službu je potrebné určiť, či čiastka za 

úhradu je v súlade s PTO. Výška čiastky sa určí pomocou priamej výpočtovej 

metódy – združenému podniku je ukladaná platba za špecifické služby, pričom je 

služba s nákladmi ľahko identifikovateľná. Takéto služby sú združenou 

spoločnosťou poskytované aj nezávislým subjektom v porovnateľných 

podmienkach. V prípade existencie porovnateľných transakcií s nezávislým 

subjektom, sa využije pre výpočet ceny metóda CUP. V opačnom prípade sa 

použije metóda C+M. Metódy nepriameho zaťaženia nie sú použité 

u špecifických služieb, ktoré tvoria hlavnú obchodnú činnosť podniku pre združené 

podniky, ale aj pre tretiu stranu. Nemusí vždy platiť, že výdavky vynaložené na 

poskytnutie služby musia vyústiť v zisk.273, 274   

                                                
271 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 
163-164. Bdo.cz [online]. 
272 STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. s. 330. 
273 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 167 
- 171. Bdo.cz [online]. 
274To isté. s. 171.  



 

85 
 

 Po preukázaní všetkých troch skutočností daňovým subjektom, nebude mať 

príslušný finančný úrad dôvod k obvineniu, že inštitút vnútropodnikových fakturácií je 

použití z dôvodu zámerného znižovania daňovej záťaže.275   

 Splnenie týchto troch podmienok, ktoré potvrdia, že riadená transakcia je v súlade 

s PTO u združených podnikov Ice, a.s. a Ice, GmbH. by mohlo byť preukázané 

a odôvodnené skutočnosťami, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch.  

 Substance test – ako dôkazný prostriedok, že neprišlo k fiktívnemu vystaveniu 

faktúry, môže spoločnosť využiť písomne zdokumentované porady o realizácii 

transakcii, záznamy o e-mailovej komunikácii, účty o ubytovaní či dopravu 

zamestnancov do Nemecka.       

 Benefit test – je nutné doložiť úžitok z transakcie plynúci nemeckej spoločnosti 

Ice, GbmH. Pretože vystupuje v obchodnom vzťahu ako distribútor, plynie jej výhoda 

v podobe časti zisku z predaja koncovému zákazníkovi.    

 Potvrdenie splnenia poslednej požiadavky, ktorou je dôkaz, že cena poskytovanej 

služby je v súlade s PTO, bude overené neskôr po stanovení transferovej ceny vhodnou 

metódou (viď podkapitolu 8.3, str. 91). 

8.2.3 Funkčná analýza 

 Táto podkapitola je venovaná analýze funkcií podnikov, teda najvýznamnejších 

činností s vplyvom na zisk z transakcií, ktoré plnia v rámci koncernu a rizík, čiže mieru 

zodpovednosti, ktoré podstupujú pri výkone jednotlivých činností. Skúmajú sa najmä 

v oblasti výrobnej činnosti, vývoja a výskumu, distribučnej činnosti, reklamy, 

financovania a riadiacich funkcií.276  

Funkcie združených spoločností       

 Materská spoločnosť je riadiacim orgánom. Jej úlohou je stanoviť a koordinovať 

plán chodu svojho predaja, ale i predajného plánu dcérskej spoločnosti. Dcérska 

spoločnosť je preto zodpovedná za implementáciu predajného plánu do chodu činností 

spoločnosti.         

 Materská spoločnosť tiež navrhuje riešenie projektov podľa zákazky, zabezpečuje 

samotnú realizáciu služieb a pozáručný servis. Taktiež skúma a vyvíja nové riešenia 

a technológie.          
                                                
275 STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. s. 330. 
276 To isté. s. 298. 
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 Distribučnú činnosť vykonáva dcérska spoločnosť, ak sa jedná o nemeckého 

klienta. Tiež má za úlohu sprostredkovávať služby poskytnuté materskou spoločnosťou 

konečnému zákazníkovi.          

 Obidve spoločnosti si vyhľadávajú a zaisťujú nové zákazky s externými 

zákazníkmi. Kontrakty zaisťujú prostredníctvom vlastných zamestnancov. Zákazky 

medzi českou Ice, a.s. a zákazníkom z Nemecka bude zaisťovať nemecká Ice, GmbH. 

Za uzatvorenie kontraktu si zodpovedá každá spoločnosť sama. Spoločnosti nemôžu 

uzatvárať kontrakty tej druhej spoločnosti.       

 Podiel spoločností na celkových tržbách nadnárodnej spoločnosti, je stanovený na 

základe dohody medzi českou Ice, a.s. a jej materskou spoločnosťou. Českej Ice, a.s. 

budú plynúť zisky vo výške 100 % z predajnej ceny fakturovanej konečnému 

zákazníkovi. Nemecký Ice, GmbH. si pri fakturácii od českej Ice, a.s. k čiastke pripočíta 

3 %, preto konečnému zákazníkovi bude účtovaná cena vo výške 103  %. 100 % 

z predajnej ceny konečnému zákazníkovi bude plynúť českej Ice, a.s. a 3 % z predajnej 

ceny nemeckej Ice, GmbH. Zisky nemeckej Ice, GmbH. budú preto podliehať zdaneniu 

v Nemecku a zisky českej Ice, a.s. v ČR.      

 Čo sa týka financovania realizovanej transakcie, tak nákupná cena poskytnutej 

služby nemeckej Ice, GmbH. predstavuje všetok potrebný elektro materiál pre 

zrealizovanie služby, softwarové licencie, náklady na dopravu či osobné náklady. 

Nákup potrebného materiálu zabezpečuje predovšetkým český Ice, a.s. Niektoré nákupy 

však budú realizované zámerne prostredníctvom Ice, GmbH.m, pretože nemecké 

spoločnosti účtujú iné ceny nemeckým spoločnostiam v porovnaní so zahraničným. 

Predajná cena zahŕňa náklady na dodávku celej technológie, na výmenu a úpravu 

robota. 277          

 Je potrebné spomenúť aj spravovanie pohľadávok. Pohľadávky plynúce do ČR 

bude vymáhať a spravovať český Ice, a.s. a nemecké pohľadávky nemecký Ice, GmbH. 

Z tohto titulu bude potrebné zabezpečiť v Nemecku aj osobu spravujúcu účtovníctvo. 

Pôjde o osobu, zamestnanú na čiastočný úväzok u nemeckej Ice, GmbH. 

 Administratívu, ktorá spočíva vo vystavení dokladov, správe obchodných zmlúv 

a iné, zabezpečuje česká Ice, a.s. V prípade nezaplatenia zákazníkom, bude vymáhať 

peniaze, tá spoločnosť, ktorej plynie táto pohľadávka.    

                                                
277 Ice – industrial services, a.s. Emailová komunikácia. 27.03.2015. 
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 Marketing a propagáciu si zabezpečuje každá spoločnosť sama. Základné 

požiadavky o reklame zadáva materská spoločnosť. 

Podstupované riziká združenými spoločnosťami 

 Riziká spojené s uskutočňovanou transakciou sú najmä trhové riziko, ktoré je 

spojené s poklesom dopytu po službách a s kolísaním vstupných nákladov či vstupnej 

ceny. Za toto riziko nesie zodpovednosť materská aj dcérska spoločnosť. A to v pomere, 

v akom im pripadajú zisky z predaja. Pokles dopytu po službe môže radikálne znížiť 

zisky podnikov, preto sa snažia eliminovať toto riziko prostredníctvom diverzifikácie 

predmetu podnikania. Okrem tejto služby poskytujú iné produkty iným zákazníkom. Ide 

o produkty v obore, využívajú tak svoje doterajšie znalosti a skúsenosti. Finančné 

riziko, ktoré súvisí so zmenou menového kurzu cudzích mien voči českej korune. Je 

veľmi pravdepodobné u českej Ice, a.s. vzhľadom k tomu, že obchoduje so zahraničím 

v inej mene. Týmto rizikom je ohrozená materská spoločnosť pri dodávaní technológií 

a potrebného materiálu od zahraničných dodávateľov alebo naopak, keď spoločnosť 

poskytuje služby zahraničným subjektom. Doba trvania medzi dodaním a zaplatením 

dodávky je celkom dlhá a ešte sa predlžuje a komplikuje zádržným právom278. Z tohto 

dôvodu možno hovoriť o kurzovom riziku. Tento proces, v prípade žiadnych 

komplikácií, trvá približne 3 mesiace pri dohode so zákazníkom o 30 dennej splatnosti 

faktúr.279          

 Spoločnostiam plynie obchodné riziko - z nezaplatenia transakcie od konečného 

zákazníka. Materská spoločnosť nenesie riziko spojené s transakciami svojej dcérskej 

spoločnosti voči tretím osobám. Proti platobnej neschopnosti zákazníkov spoločnosti 

bojujú upravením obchodných podmienok. Služba či dodanie bude poskytnuté až po 

pripísaní peňazí na účet. Pre elimináciu takéhoto rizika môžu spoločnosti využiť aj 

predaj na úver prostredníctvom finančnej inštitúcie. Vznik obchodného rizika medzi 

združenými podnikmi nebude predpokladaný.     

 Ďalšie riziko, ktoré bezprostredne vplýva na podnikateľské aktivity je politické 

riziko. Ide o riziko, ktorému sa nedá vyhnúť, preto je potrebné ho predvídať a riadiť. Ide 

                                                
278 Zádržné právo je vecneprávny prostriedok, slúži k zabezpečeniu záväzku (splatnej aj nesplatnej 
peňažnej pohľadávky veriteľa). Veriteľ má právo zadržať vec dlžníka za podmienok stanovených 
zákonom č. 89/2012, Sb., občanský zákoník. 2014. § 1395 - § 1399. 
279 Ice – industrial services, a.s. Emailová komunikácia. 6.11.2014. 
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o udalosti spôsobené politikou vlády alebo udalosti vyvolané existujúcim politickým 

a vládnym systémom ako napríklad vojnové konflikty, prevraty a iné nepokoje.280  

Majetok používaný združenými spoločnosťami 

 Pre realizáciu riadenej transakcie česká spoločnosť Ice, a.s. v rámci poskytnutia 

samotného servisu kovárenského stroja používa riadiaci a ovládací software pre roboty 

vytvorený na mieru na základe požiadaviek zákazníka, elektro materiál, robot vytvorený 

z najmodernejších technológií, ktorý je potrebné vymeniť, pričom je dovezený z českej 

Ice, a.s. Použitý je teda aj dopravný prostriedok vlastnený českou Ice, a.s. 

 Spoločnosť Ice, a.s. má z dôvodu plánovaného pilotného projektu umiestnených 

zatiaľ dvoch zamestnancov v nemeckej Ice, GmbH, prostredníctvom ktorých 

vykonávajú servisnú činnosť. Títo zamestnanci predstavujú náklady pre materskú 

spoločnosť. Ide o náklady na mzdu, cestovné a náklady na ubytovanie.    

 Je možné zhodnotiť, že česká spoločnosť Ice, a.s. nesie náklady za využitie majetku 

použitého v rámci riadenej transakcie. Ďalej na základe vykonanej funkčnej analýzy 

a analýzy rizík je uvedená nasledujúca tabuľka (viď Tabuľka 3) znázorňujúca 

rozloženie vykonávaných funkcií a rozloženie rizika medzi združenými podnikmi pri 

realizácii riadenej transakcii. To ako sa na zmienených faktoroch podieľajú, je uvedené 

percentuálne. Údaje sú zistené po konzultácií s vedúcou osobou českej Ice, a.s.  

Tabuľka 3: Plánované rozloženie funkcií a rizika medzi združenými podnikmi v riadenej transakcii281 

Funkcia alebo riziko Česká Ice, a.s. Nemecká Ice, GmbH. 
Riadiaca funkcia 98 % 2 % 
Zaistenie kontraktu 50 % 50 % 
Uzatváranie kontraktu 90 % 10 % 
Zabezpečenie tovaru 
a skladovanie  90 % 10 % 

Distribúcia 0 % 100 % 
Predaj 5 % 95 % 
Administratíva 80 % 20 % 
Marketing 50 % 50 % 
Trhové riziko 97 % 3 % 
Finančné riziko 95 % 5 % 
Obchodné riziko 97 % 3 % 
Politické riziko 50 % 50 % 

                                                
280 EuroEkonóm. Politické riziko. euroekonom.sk [online]. 
281 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: Ice – industrial services. A.s. Emailová komunikácia. 27.03.2015. 
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Funkcia alebo riziko Česká Ice, a.s. Nemecká Ice, GmbH. 
Využívanie majetku  97 % 3 % 

  

 Z analýzy je zjavné, že Ice, a.s. nesie veľký podiel rizík. Vzhľadom k tomu, že 

predmet podnikania nemeckej spoločnosti Ice, GmbH. je obdobný ako u českej Ice, a.s., 

poskytnutú službu by mohla vykonávať aj sama. K výkonu funkcii distribútora 

v riadenej transakcii pristúpila, pretože jej prináša podiel na zisku, oplatí sa jej teda 

vstupovať do zmluvného vzťahu so združeným podnikom, českou Ice, a.s. 

8.2.4 Ekonomické okolnosti  

 Analýza ekonomických okolností je zameraná hlavne na porovnanie podmienok na 

trhu, jeho geografickú polohu a veľkosť, rozsah konkurencie, dostupnosť substitútu, 

úroveň ponuky a dopytu, kúpna sila, kalkulácia výrobných a logistických nákladov, 

analýza času v zmysle sezónnosti, uplatňovania noviniek, regulácia trhu a pod.282 

 Analýza trhu  - spoločnosť, ako už bolo spomínané v úvode tejto kapitoly, vďaka 

svojej výhodnej geografickej polohe pôsobí v celej Európe, a tiež mimo nej ako 

napríklad v Číne alebo v Rusku. V rámci riadenej transakcii je trh geograficky 

orientovaný na Českú republiku a Nemecko.     

 Zákazník – v riadenej transakcii pokladanú za pilotnú zákazku bola vybraná 

nemecká automobilová spoločnosť Audi AG, Neckarsulm.    

 Konkurenčné spoločnosti – pilotná zákazka je natoľko špecifická činnosť, ktorá sa 

už nebude u iného zákazníka opakovať. Je preto nutné nájsť ďalších poskytovateľov 

servisu pre nemeckú spoločnosť Audi AG, Neckarsulm alebo obdobnú spoločnosť 

v rámci porovnateľnej externej transakcie realizovanej na zvolenom trhu pre iného 

zákazníka. V prípade, že ponúkaný servis je braný ako súbor niekoľkých činností, 

rozčleníme ho na tieto činnosti a budeme ich porovnávať s konkurenciou jednotlivo. 

Tak je možné identifikovať konkurenčné spoločnosti. No podrobné informácie 

o realizovaných činnostiach konkurenčných spoločností nie sú dostupnými údajmi, 

preto ich porovnanie so zvolenou riadenou transakciou je iba veľmi obmedzené.   

 

 
                                                
282 STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. s. 298. 
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 Do úvahy prichádzajú spoločnosti ako napríklad: 

 DEL, a.s. sídliacu v Prahe, ktorá vykonáva obdobný servis strojov a zariadení, 

a tiež pozáručný servis, ale iba v rámci ČR. 

 LASCO, GmbH., je nemeckou spoločnosťou zaoberajúcou sa výrobou 

a automatizáciou technológií pre tvárnenie kovov, práškovej metalurgie 

a stavebných hmôt.  

 Na základe analýzy konkurencie možno zhodnotiť tiež existenciu obdobných 

produktov na trhu. Vymedzený trh je regulovaný právnymi predpismi na úrovni 

medzinárodného práva (v zmysle Smernice OECD, ZZDZ medzi ČR a Nemeckom), 

úniového a tiež príslušného vnútroštátneho práva (daňové zákony, zákon o účtovníctve, 

občiansky zákonník, obchodný zákonník a iné).  

8.2.5 Podnikové stratégie 

 Spoločnosť na verejne dostupných zdrojoch o spoločnosti uvádza, že realizuje svoje 

činnosti nie len pre automobilový priemysel, ale aj potravinársky a hutný priemysel. 

Pravdou je, že momentálne sa ich činnosť zameriava prevažne iba na automobilový 

priemysel a jej stratégiou je expandovať aj do ostatných zmienených odvetví. Tým by 

rozptýlila svoje podnikové činnosti na viac trhov  a znížila tým riziko poklesu dopytu po 

službách.283, 284          

 Ďalšou blízkou víziou spoločnosti je, že chce zacieliť na koncového zákazníka, aby 

nemusela vykonávať činnosti prostredníctvom iného subjektu. Tým docieli zvýšenie 

zisku.285 

8.2.6 Charakterové profily združených podnikov 

 Ako už bolo viackrát spomenuté nemecká spoločnosť Ice, GmbH. plní v riadenej 

transakcii funkciu distribútora servisu a česká spoločnosť Ice, a.s. poskytovateľa 

servisu. 

                                                
283 Ice industrial services. Reference. Ice.cz [online]. 
284 Ice – industrial services, a.s. Emailová komunikácia zo dňa 10.12.2014. 
285 To isté. 
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8.3  Voľba vhodnej metódy pre stanovenia transferovej ceny 

a stanovenie transferovej ceny vybranými metódami 
 Táto podkapitola je venovaná výberu vhodnej metódy pre stanovenie transferovej 

ceny riadenej transakcie medzi združenými podnikmi. Voľba prebehne vylučovacou 

metódou, bude teda ku každej metóde podľa OECD uvedený dôvod, prečo práve táto 

metóda nebude zvolená alebo naopak bude zvolená.    

 Zároveň u metód, ktoré boli zvolené za vhodné pre stanovenie transferovej ceny, je 

uvedené samotné stanovenie prevodnej ceny.  

8.3.1 Metóda CUP 

 Táto metóda, ktorá sa použije v prípade, kedy sa skúma cena za službu v riadenej 

transakcii s cenou za rovnakú službu v nezávislej transakcii, sa považuje za 

najpresnejšiu. Avšak v prípade, že medzi riadenou a neriadenou transakciou existujú 

nejaké odchýlky, dokonca aj minimálne, môžu spôsobiť veľké výchylky v cene. Preto, 

ak nie sú charakteristiky transakcií plne porovnateľné, nie je vhodné metódu CUP 

použiť.286          

 Vzhľadom k tomu, že spoločnosť nemá k dispozícii údaje o porovnateľných 

transakciách, táto metóda pre stanovenie transferovej ceny bola vylúčená. 

8.3.2 Metóda RPM 

 Metóda RPM sa používa v prípade riadenej transakcii, pričom sa transakcia ďalej 

predáva nezávislému konečnému zákazníkov bez ďalšieho spracovania či pridanej 

hodnoty. Cena riadenej transakcie sa určí porovnaním distribučnej funkcii pomocou 

hrubej marži s podobnými distribútormi.287       

 Táto metóda by mohla byť zvolená za vhodnú metódu pre stanovenie transferovej 

ceny. Distribútor síce nemá nezávislého poskytovateľa služieb, no porovnanie môže 

vykonať pomocou externej nezávislej transakcie.       

 Cenové rozpätie pri opätovnom predaji sa vzťahuje na províziu sprostredkovateľa. 

Provízia predstavuje % z predajnej ceny konečnému zákazníkovi. Stanovenie 

transferovej ceny touto metódou je tým presnejšia, čím je transakcia realizovaná, čo 

v najkratšej dobe. Transferová cena sa vypočíta ako rozdiel predajnej ceny 

                                                
286 STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. s. 304. 
287 To isté. s. 316. 
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konečnému zákazníkovi a hrubej marži nezávislého distribútora.   

 Spoločnosť Ice, GmbH. na základe dohody so spoločnosťou Ice, a.s. získa 

z transakcie 3 % z predajnej ceny. Tieto 3 % predstavujú províziu distribútora. Následné 

kroky povedú k vyhľadaniu nezávislého distribútora s porovnateľnou funkciou 

a transakciou a k zisteniu hrubej marže. Predtým však možno vidieť zjednodušenú 

schému (viď Obrázok 11) procesu transakcie a jej zdanenia. Zdanenie a uvedené 

hodnoty cien a sadzieb dane sú iba ilustratívne a vysvetľujú iba princíp. Pri výpočte 

dane neboli využité žiadne odčítateľné položky, zľavy na dani a o efektívnej sadzbe 

dani v Nemecku je uvažované ako o možnej maximálnej sadzbe (vzhľadom k tomu, že 

výšku živnostenskej dane určuje miestny orgán288). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                                                         289 

 Na uvedenej schéme spoločnosť Ice, a.s. pôsobí vo funkcii poskytovateľa služieb. 

Ten musí zaobstarať všetok materiál pre poskytnutie služby. Nesie teda náklady na 

nákupnú cenu. Za túto cenu predá službu nemeckej spoločnosti Ice, GmbH. Tá si 

pripočíta k cene 3 % ako províziu. Predajná cena bude tvorená z nákupnej ceny 

a provízie Ice, GmbH. 3 % z ceny predaja budú ziskom nemeckej spoločnosti Ice, 

GmbH., ktorý bude podliehať dani v Nemecku. Zvyšná časť predajnej ceny podľahne 

zdaneniu v ČR. Suma takto zdanených ziskov spoločnosti Ice, a.s. a Ice, GmbH. budú 
                                                
288 Finance.cz. Daně v Německu. finance.cz [online]. 
289 Vlastné spracovanie obrázku. 
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Obrázok 11: Ilustrácia priebehu riadenej transakcie a jej zdanenia 
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nakoniec súčasťou konsolidovaného zisku po zdanení Materskej spoločnosti českej Ice, 

a.s.  

Stanovenie transferovej ceny 

 Pre výpočet prevodnej ceny potrebujeme údaje o predajnej cene účtovanú 

konečnému zákazníkovi a o hrubej marži nezávislého distribútora. Tieto dve hodnoty 

získame nasledovným spôsobom:  

 predajná cena – táto cena je tvorená nákladmi na dodávku celej technológie, 

nákladmi na výmenu a úpravu robota. Pretože ide o náklady, ktoré sú ťažko 

vyčísliteľné z dôvodu nedostupnosti údajov o pohybujúcej sa cene robotov kvôli 

v tejto preferencii individuálneho prístup tvorby cien (konkrétny klient – 

dodávateľ), nebude predajná cena skalkulované do konkrétnych čísiel. Toto číslo 

by bolo aj tak iba hrubý odhad, pretože zatiaľ je celá transakcia iba v režime 

plánovania.  

 Hrubá marža – ako už bolo napísané ide o provízie plynúce distribútorovi. Ide 

o rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou poskytnutého servisu. Nákupnú 

cenu, ktorá je nákladom českej Ice, a.s. tvoria náklady: elektro materiál, softwarové 

licencie, mzdové náklady (hodinová sadzba), vedľajšie náklady – na dopravu. 

Keďže princíp tejto metódy je postavený na porovnaní hrubej marže z riadenej 

a neriadenej transakcie, provízia nemeckej Ice, GmbH. bude porovnávaná 

primeranou hrubou maržou zrovnateľných distribútorov.  

Výpočet primeranej hrubej marže  

 Pre zistenie hodnoty primeranej hrubej marže sa bude vychádzať z externých 

nezávislých subjektov vykonávajúce porovnateľnú transakciu. K vyhľadaniu 

potrebných údajov je nutné vykonať porovnávaciu analýzu. Analýza je vykonaná 

prostredníctvom databázy Bureau Van Dijk AMADEUS290, ktorá je sprístupnená 

všetkým študentom Vysokého učení technického v Brne.   

 Posledná aktualizácia prebehla 12.12.2014. Porovnateľné transakcie boli nájdené na 

základe vyhľadávacej stratégie. Funguje na princípe filtrovania tých údajov, ktoré boli 

zvolené pre vyhľadávanie.  
                                                
290 Dostupné na: https://amadeus.bvdinfo.com/version-20141211/home.serv?product=amadeusneo.  
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 Vyhľadávacia stratégia pozostáva z niekoľkých krokov: 

1. search – prvý krok pozostáva zo zadania požadovaných kritérií. Ide najmä 

o kategórie základných charakteristík pre spoločnosti, ako napríklad: meno firmy, 

identifikačné čísla, status podniku, právna forma podnikania, rok založenia, 

kontaktné údaje, umiestnenie podniku, oblasť podnikania zvolená podľa 

prislúchajúceho špecifického kódu, patenty a ochranné známky vlastnené podnikmi, 

vyhľadanie podnikov na základe zadania údajov o riaditeľovi, poradcoch či 

audítoroch, údaje o vlastníctve podniku, finančné údaje, počet zamestnancov, 

globálne pomery, typy účtov a ich dostupnosť, kategória spoločnosti, aktualizované 

správy, vlastné údaje, údaje o akciách a pod.     

Za kritéria, pre vyhľadanie vhodných nezávislých subjektov v rámci praktickej časti 

tejto práce, boli zvolené nasledujúce skutočnosti: 

 definovanie činnosti, ktoré vykonáva Ice, GmbH. – činnosť bola definovaná 

podľa klasifikácie ekonomických činností: 

o NACE rev. 2 – 4321 elektrická inštalácia, 6201 programovacie činnosti, 7112 

inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 7830 ľudské zdroje; 

o NAICS 2012 – inžinierske služby s kódom 541330, dodávatelia elektriny 

238210, počítačové programy pre zákazníkov 541511, agentúra 

sprostredkujúca zamestnancov 561311; 

o US SIC – pod kódom 8711 sú inžinierske služby, 1741 práca s elektrikou, 7361 

pracovná agentúra; 

 geografické umiestnenie trhu – za trh bola zvolená krajina Nemecko a ČR;  

 voľba aktívnych spoločností – budú vybrané iba také spoločnosti, ktoré sú 

aktívne; 

 nezávislé spoločnosti – vyberané budú iba také spoločnosti, ktoré sú nezávislé 

nespojené, to znamená, že nemajú v inej spoločnosti priamy alebo nepriamy 

podiel vyšší ako 25 % a vylúčené sú aj tie spoločnosti, ktoré sa podieľajú na inej 

spoločnosti prevyšujúci 25 % hlasovacích alebo majetkových práv. Takáto 

spoločnosť je v databáze označená ako A, A+, A-; 

 dostupnosť informácií z hľadiska uvedenia sledovaného obdobia a sledovanej 

hodnoty, bol zvolený rok 2013 a hodnota ziskovej marže v percentách 

s minimálnou hodnotou 0 %; 
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 počet zamestnancov – bol stanovený rozsah počtu zamestnancov, ktorý musia 

vyhľadané spoločnosti dodržať. Rozsah bol stanovený na minimálne 1 

a maximálne 50 zamestnancov. 

2. List of results – po zadaní kritérií databáza vyfiltruje zoznam vyhľadaných 

podnikov. 

3. Analýza vyhľadaných podnikov – po zobrazení zoznamu spoločností je možné 

prejsť k analýze týchto spoločností na základe sprístupnených údajov 

o spoločnostiach. 291 

 Pred vykonaním analýzy spoločností na základe vyššie zvolených kritérií (viď bod 

2.), je potrebné podotknúť, že ide o akési zoznámenie sa s databázou. Po zistení 

a následnom zhodnotení výsledkov, budú konštatované kritické body v porovnávacej 

analýze pomocou databázy (konkrétne zvolené kritériá a s nimi spojené problémy). 

V prípade nájdenia kritických oblastí bude potrebné vykonať modifikácie vyhľadávacej 

stratégie, konkrétne pôjde o zmeny vo zvolených kritériách pre vyhľadávanie. 

 Podľa zvolených kritérií, ako je uvedené v bode 2. vyššie, databáza Amadeus 

vyhľadala 38 spoločností. Pre zvýšenie objektívnosti je potrebné vykonať manuálnu 

kvalitatívnu analýzu. Prebieha overením údajov z databázy Amadeus, webových 

stránok spoločností a výročných správ, či vyhľadané spoločnosti naozaj vykonávajú 

zvolenú činnosť na základe zvoleného kritéria definície činnosti podnikania.  

 Po kvantitatívnej analýze bolo zistené, že veľa z nájdených spoločností podniká 

v odlišných odvetviach oproti analyzovanej spoločnosti Ice, GmbH. Išlo prevažne 

o spoločnosti podnikajúce v oblasti stavebníctva, ekonomiky, geodetických činností 

a spoločnosti zaoberajúce sa informačnými technológiami v oblasti personalistiky, vo 

finančnej a daňovej oblasti, v tvorbe webových stránok, kde zákazníkmi boli prevažne 

hotely, obchody, kancelárie a reštaurácie. Podnik Ice, GmbH. sa však zameriava na 

priemyselnú oblasť, a to najmä na strojárenstvo a automobilový priemysel. Tieto 

spoločnosti museli byť z analýzy vylúčené.       

 Po vykonanej zmene bolo vyradených 24 spoločností. Pre ďalšiu analýzu ostalo 14 

spoločností. Primeraná hrubá zisková marža sa na základe porovnávacej analýzy 

vypočíta spriemerovaním ziskových marží vyhľadaných spoločností za rok 2013. 
                                                
291 AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial information for public and private 
companies across Europe. Search strategy.  
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Priemerná hrubá zisková marža bola stanovená na 15,66 %. Pre zistenie intervalu hrubej 

ziskovej marži, v ktorom by sa mala pohybovať marža podniku Ice, GmbH. je potrebné 

vyjadriť dolný a horný kvartál. Kvartály vyjadrujú rozsah, v ktorom sa zisková marža 

stanovená u nemeckej spoločnosti Ice, GmbH. môže pohybovať, tak aby bola v súlade 

s PTO. Vyjadrenie kvartálov pri takomto počte nájdených podnikov nemá zmysel. 

Kvartály má zmysel vyjadrovať od vyššieho počtu nájdených spoločností, t. j. 100 

spoločností a vyššie. Túto skutočnosť možno pokladať za kritický ukazovateľ databázy 

Amadeus.           

 Z dôvodu nemožnosti určiť interval hrubej ziskovej marže, je vhodné porovnať 

nezávislé spoločnosti s analyzovanou spoločnosťou pomocou citlivostnej analýzy. To 

znamená, že bude snahou porovnať porovnateľné spoločnosti. Predtým je potrebné 

bližšie preskúmať tieto spoločnosti a uvažovať nad tým, do akej miery možno pokladať 

nájdené spoločnosti za porovnateľné. Do úvahy sa budú brať rôzne aspekty 

charakterizujúce spoločnosti. Ide o predmet podnikania, rok založenia, sídlo 

spoločnosti, počet zamestnancov a niektoré ekonomické ukazovatele. Kritickým bodom 

pri tomto prieskume bude porovnanie finančných ukazovateľov nájdených spoločností 

s analyzovanou spoločnosťou Ice, GmbH. Je to z dôvodu doposiaľ nezverejnených 

údajov z účtovníctva. Jedinou známou veličinou je zisková marža, ktorá je aj hlavným 

porovnávaným kritériom.             

 Veľmi dôležité kritérium pri porovnávaní spoločností je rok vzniku spoločnosti. 

Fáza životného cyklu ovplyvňuje mnoho faktorov vo firme a má tiež vplyv na daňové 

plánovanie, výšku marže, hodnoty EBIT a pod. Spoločnosť Ice, GmbH. vznikla v roku 

2013 a možno predpokladať, že sa nachádza v 2. fázy životného cyklu, a tým je rast 

podniku. Vzhľadom k nedostatku, že sa nedá presne určiť doba trvania jednotlivých fáz 

životného cyklu podniku, sa bude postupovať tak, že sa zvolia podniky s najkratšou 

históriou. Zo zoznamu  spoločností nie je ani jedna, ktorá by mala zhodný rok založenia 

so spoločnosťou Ice, GmbH. Vo vyhľadávacej stratégii bol zvolený ako najskorší rok 

založenia podniku rok 2007. Vyfiltrované boli 3 spoločnosti. Pre lepšiu prehľadnosť sú 

uvedené v nižšie znázornenej tabuľke (viď Tabuľka 4) s príslušnými charakteristikami 

spolu so spoločnosťou Ice, GmbH.  
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Tabuľka 4: Vybrané spoločnosti a ich charakteristiky pre porovnávaciu analýzu (údaje za rok 2013)292 

Spoločnosť A B C Ice, GmbH. 

Oblasť 
podnikania 

Hybridné veže 

pre veterné 

turbíny 

Strojne -

technologické 

projekty, 

technológie pre 

potravinársky, 

farmaceutický a 

chemický 

priemysel 

Strojárenské 

a elektrické 

práce, 

poradenstvo 

Priemyselné 

služby – 

automatizácia 

strojov 

Krajina DE CZ CZ DE  

Rok vzniku 2012 2008 2012 2013 

Počet 
zamestnancov 

1 3 3 1 

Veľkosť stredná malá malá malá 

Operating 
revenue (tis. 
EUR) 

1026,66 769 210,19 x 

Celkové 
aktíva (tis. 
EUR) 

1434 289 97 x 

Profit Margin 
% 

0,06 % 22,92 % 25,46 % 3,00 % 

EBIT Margin 
(%) 0,27 % 22,72 % 25,91 % x 

  

 Z uvedenej tabuľky je možné vidieť 3 vybrané spoločnosti (označené ako A až C) 

a analyzovanú spoločnosť. Dva z vybraných podnikov sídlia v ČR a iba jeden 

v Nemecku. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, či je vhodné porovnávať spoločnosti 

z českého prostredia so spoločnosťou sídliacou v Nemecku. Síce ide o susediace štáty, 

no vyspelosť ekonomík a podmienok pre podnikanie je odlišná. Preto z hľadiska sídla 

spoločnosti je najbližšie k analyzovanej spoločnosti podnik A. Ďalšou vybranou 

charakteristikou je odvetvie, v ktorom spoločnosti pôsobia. Zaujímavosťou je 

rôznorodosť oblastí podnikania vzhľadom na skupinu podnikov s rovnakým 

                                                
292 Vlastné spracovanie tabuľky podľa údajov dostupných v: AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database 
of comparable financial information for public and private companies across Europe. Peer Analysis.  
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definovaním ekonomických činností podľa príslušných kódov. Na to, aby mohla byť 

ziskový marža podnikov porovnateľná, je potrebné pracovať s podnikmi pôsobiacimi 

v porovnateľnom odvetví. Najviac sa približuje k analyzovanému podniku, čo sa týka 

oblasti podnikania, podnik C zameraný na strojárenské a elektrické práce a poradenstvo.  

 Podnik A a C boli založené v roku 2012, podnik B v roku 2008. Historicky bližšie 

k analyzovanej spoločnosti majú preto podniky A a C. V rámci počtu zamestnancov je 

spoločnosť Ice, GmbH. zhodná s nemeckou spoločnosťou A. Ostatné majú o niečo viac 

zamestnancov. Toto kritérium je však veľmi zavádzajúce, pretože databáza Amadeus 

používa pre definovanie počtu zamestnancov akúsi prepočtovú techniku. Nemusí preto 

počet zamestnancov uvedených v tejto databázy zodpovedať skutočnému stavu, ktorý je 

aj napriek tomu vo väčšine prípadov premenlivý.   

 Charakteristika veľkosť podniku umožňuje rozdeliť podniky do nasledujúcich 

kategórií: malý, stredný, veľký podnik. Podniky sa zaraďujú do jednotlivých kategórií 

na základe ročného obratu, celkových aktívach a podľa celkového počtu zamestnancov 

za posledný dostupný rok.293 Za porovnateľný podnik s analyzovaným podnikom 

z hľadiska ich veľkosti nemožno pokladať podnik A.    

 Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Ice, GmbH. nemá zverejnené údaje z účtovníctva, 

nie je možné porovnať prevádzkový obrat či EBIT. Napriek tomu možno predpokladať, 

pretože veľkosť podnikov je stanovená na základe veľkosti ročného obratu (dostupný 

bol údaj o prevádzkovom obrate) a celkových aktív, nižšiu hodnotu týchto 

ukazovateľov majú podniky B a C. Možno si všimnúť, že počet zamestnancov tomuto 

deleniu podnikov podľa veľkosti neodpovedá. Podnik A zaradený do kategórie 

stredných podnikov má iba 1 zamestnanca, zatiaľ čo spoločnosti B a C troch 

zamestnancov. Ice, GmbH. je zaradený tiež do skupiny malých podnikov a má jedného 

zamestnanca. Počet zamestnancov v databáze je preto naozaj veľmi zavádzajúci údaj.  

Záver 

 Priemerná veľkosť ziskovej marže porovnávaných spoločností je 16,15 %. Nie je 

možné sa však touto hodnotou riadiť. Je veľa faktorov, ktoré vplývajú na výšku ziskovej 

marže. V prvom rade je to rok založenia a s tým súvisiaca fáza životného cyklu podniku 

a štruktúra  a hodnota majetku, iný počet zamestnancov apod. Tiež z vykonanej 
                                                
293 AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial information for public and private 
companies across Europe. Search by number of employees. 
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citlivostnej analýzy je ťažké určiť, ktorý podnik je najviac porovnateľný s analyzovanou 

spoločnosťou a tak zistiť, ktorá hodnota ziskovej marže je najviac zrovnateľná 

s analyzovanou. Ani jeden podnik vyhľadaný databázou Amadeus, nemožno pokladať 

za najviac porovnateľný. Pri postupnej analýze jednotlivých podnikov, prišlo u každého 

podniku k problému, že vždy aspoň jedna charakteristika nebola porovnateľná 

s prislúchajúcou charakteristikou u analyzovaného podniku.    

 Podnik A bol síce nemeckých podnikom, taktiež má krátku históriu a porovnateľný 

počet zamestnancov, ale neodpovedá svojím predmetom podnikania a veľkosťou. 

Veľkosť podniku by sa dala ďalej analyzovať v prípade, keby boli dostupné finančné 

údaje spoločnosti Ice, GmbH. Kritickými bodmi u spoločností B a C je zase sídlo 

podnikania a oblasť pôsobenia.       

 Možno konštatovať, že za zásadný nedostatok pri analýze je nedostupnosť 

finančných údajov spoločnosti Ice, GmbH. za rok 2013 (ide o rok vzniku, preto by tieto 

údaje neboli ani za celý rok), kritické oblasti databázy Amadeus (počet zamestnancov, 

najnovšie údaje sú z roku 2013) a otázka porovnateľnosti v oblasti vymedzenia 

geografického umiestnenia trhu a vykonávanej činnosti.  

Modifikácia vyhľadávacej stratégie v databáze Amadeus 

 Pomocou vyhľadávacej stratégie v databáze Amadeus je možné použiť rôzne 

kritéria pre zrovnanie podnikov. Aby zistené výsledky ziskového rozpätia boli 

objektívnejšie, je vhodné zmeniť doteraz použité kritéria, poprípade využiť iné.  

1. kritérium predmet podnikania 

 Ako prvé by bolo vhodné pozmeniť kategóriu definovanie podnikateľskej činnosti. 

V pôvodnej vyhľadávacej stratégii bola zvolená činnosť odpovedajúca predmetu 

podnikania spoločnosti Ice, GmnH. Zadané boli také kódy ekonomických činností, aké 

boli uvedené spoločnosti Ice, GmbH. Tieto kódy budú pozmenené tak, aby zodpovedali 

činnosti, ktorá prebieha v rámci zvolenej riadenej transakcii. Patria sem nasledujúce 

kategórie ekonomických činností:  

o NACE Rev. 2 – výroba a oprava strojov a zariadení pod kódom 28, oprava strojov 

s označením 3312, inštalácia priemyselných strojov a zariadení s kódom 3320; 
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o Standard peer group – 3310 oprava kovových výrobkov, strojov a zariadení, 3320 

inštalácia priemyselných strojov a zariadení, 4610 veľkoobchod na základe zmluvy 

alebo dohody, 4614 sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným 

zariadením, loďami a lietadlami, 4669 veľkoobchod s ostatnými strojmi 

a zariadeniami.294 

 Po zadaní nového kritéria bolo databázou nájdených 12 spoločností. Opäť ide 

o veľmi malý počet. Po kvantitatívnej analýze boli vylúčené tri spoločnosti. Zamerané 

boli na výrobu výťahov, širokú výrobne obchodnú činnosť a na výrobu a opravu 

poľnohospodárskych a lesníckych strojov. Ostatných 9 spoločnosti sú svojou činnosťou 

porovnateľné s analyzovaným podnikom. Spoločnosti s výnimkou jednej majú sídla 

v ČR. Zaoberajú sa prevažne opravou a montážou tvarovacích strojov 

a technologických zariadení a systémami pre priemyselnú automatizáciu. Ich priemerná 

zisková marža má hodnotu 5,85 %.  

2. kritérium počet zamestnancov a veľkosť podniku 

 Ako ďalšie je vhodné vypustiť kritérium počtu zamestnancov, pretože počet 

zamestnancov je veľmi premenlivý. Namiesto toho je pridané kritérium kategórie 

podniku podľa veľkosti. Zvolená bola kategória malých podnikov. Vo vyhľadávacej 

stratégii boli ponechané kritéria definovanej činnosti, voľba aktívnej a nezávislej 

spoločnosti, dostupnosť informácií od roku 2013 a hodnota ziskovej marži v percentách. 

 Na základe vyhľadávacej stratégii bolo nájdených 20 spoločností. Opäť musí prísť 

ku kvalitatívnej analýze. Vylúčené boli spoločnosti zamerané na informačné 

technológie, geodetické činnosti a iné. Počet vylúčených podnik je až 13. Priemerná 

zisková marža 7 spoločností sa pohybuje vo výške 26,36 %.    

 Ďalej možno uvažovať o aplikovaní vylúčenia kritéria počet zamestnancov 

a pridanie kritéria druh podniku podľa veľkosti za situácie, kedy bude použitá aj 

1. modifikácia, teda zmena definície činnosti. Pri prvom pokuse boli zvolené definície 

činností podľa prvej modifikácie. Nájdená nebola ani jedna spoločnosť. Následne bolo 

vylúčené kritérium malých podnikov. V tomto prípade bolo nájdených 16 spoločností. 
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Vyradené boli z dôvodu neporovnateľných podnikateľských činností 7 podnikov. Z 9 

spoločností sú dve nemecké. Priemerná zisková marža 9 spoločností je 7,7 %.   

3. kritérium geografického umiestnenia trhu 

 V stratégii bolo pozmenené kritérium geografického umiestnenia trhu. Trh bol 

rozšírený na všetky členské štáty EÚ. Pri ostatných pôvodných kritériách bolo 

nájdených 466 spoločností. Pri takomto počte nájdených spoločností je náročné 

vykonať kvalitatívnu analýzu (časové hľadisko, rôznorodosť jazykov a pod.). 

Kvalitatívna analýza preto nebude vykonaná. Je nutné to pokladať za kritický bod 

porovnávacej analýzy. Pri takomto počte má však zmysel vyjadriť dolný a horný kvartál 

hrubej ziskovej marže podnikov. V prípade, ak by sme uvažovali o podnikoch 

založených v rovnakom roku ako analyzovaný podnik (rok 2013), ich počet sa radikálne 

zmenšil na 12. Pri takomto počte podnikov je priemerná zisková marža v hodnote 

11,35 %. Odhliadnuc od kritéria roku založenia, priemerná zisková marža nájdených 

podnikov je vo výške 15,22 %. Nasledujúca tabuľka (viď  

Tabuľka 5) znázorňuje horný a dolný kvartál a medián nájdených spoločností za 

zmienených podmienok.  

Tabuľka 5: Medián, dolný a horná kvartál ziskového rozpätia za rok 2013 po zmene kritéria geografického 
umiestnenia trhu pri ostatných kritériách nezmenených295 

 Dolný kvartál  Medián Horný kvartál  

Zisková marža (v % za rok 2013) 2,39 % 6,86 % 19,88 % 

 

 V prípade rozšírenia vyhľadávacích kritérií o kritérium geografického umiestnenia 

trhu na celú EÚ pri ostatných kritériách nezmenených, možno zhodnotiť, že bolo 

nájdených 466 spoločností. To je v porovnaní s predchádzajúcimi pokusmi hľadania 

veľký počet. Na jednu stranu to neumožnilo vykonať kvantitatívnu analýza, no na stranu 

druhú má zmysel vyjadriť kvartály ziskovej marže. Zároveň tiež negatívom je nájdenie 

spoločností z celej EÚ, a tým spojená rôznorodosť podmienok pre podnikanie a vplyvy 

pôsobiace na podnikanie v týchto krajinách. Výsledkom tohto hľadania je však interval, 
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ktorý sa pohybuje medzi hodnotami 2,39 % - 19,88 %. Možno pozitívne zhodnotiť, že 

zisková marža analyzovanej spoločnosti sa nachádza v tomto intervale blízko dolnej 

hranice.  

 V prípade, ak bude uvažované zároveň aj o 1. modifikácii kritérií (zmena 

predmetu podnikania), vyfiltrovaných bolo 235 spoločností. Priemerná zisková marža 

pri tejto variante má hodnotu 8,16 %. Opäť sa stretávame s negatívnym bodom, ktorým 

je absencia kvalitatívnej analýzy nájdených podnikov. Zmenou definície činnosti, ktorá 

sa orientuje na analyzovanú riadenú transakciu, možno predpokladať, že väčšina 

nájdených spoločností bude z hľadiska predmetu podnikania porovnateľná. Kvartály 

tejto skupiny spoločností možno vidieť v nižšie znázornenej tabuľke.  

Tabuľka 6: Kvartály ziskového rozpätia za rok 2013 po zmene kritéria geografického umiestnenia a zároveň 
využitia 1. modifikácii kritérií 296 

 Dolný kvartál  Medián Horný kvartál  

Zisková marža (v % za rok 2013) 1,72 % 3,96 % 10,57 % 

 

 Možno konštatovať, že pri rozšírení trhu na celú EÚ a zmene definovanej činnosti 

bolo nájdených takmer o polovicu menej spoločností – 235, v porovnaní 

s predchádzajúcim analyzovaním pri pôvodnom kritériu definovanej činnosti. Prišlo tým 

k miernej zmene intervalu ziskovej marže nájdených spoločností. Celý interval sa 

posunul na nižšie hodnoty. Aj v tomto prípade možno zhodnotiť, že 3-percenná zisková 

marža analyzovanej spoločnosti sa nachádza v intervale  1,72 % – 10,57 %. Tu sa 

zisková marža Ice, GmbH. približuje k mediánu ziskových marží nájdených 

spoločností. 

 Pri uvažovaní o využití zároveň 2. a 3. modifikácie, t. j. vyradiť počet 

zamestnancov a aplikovať kategóriu malých podnikov, možno vytvoriť dve varianty:  

a) pri pôvodne zadaných kritériách – vyfiltrovaných bolo 489 spoločností. Opäť 

nebude vykonaná kvantitatívna analýza. Priemerná zisková marža je 16,49 %. 

Hodnoty kvartálov možno vidieť v nasledujúcej tabuľke (viď Tabuľka 7).  
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Tabuľka 7: Kvartály ziskového rozpätia za rok 2013 po zmene kritéria geografického umiestnenia a zároveň 
využitia 2. modifikácie kritérií pri ostatných kritériách nezmenených 297 

 Dolný kvartál  Medián Horný kvartál  

Zisková marža (v % za rok 2013) 2,53 % 7,97 % 21,21 % 

 

 Pri pôvodnej definícii činností, rozšírenom trhu na celú EÚ a vyhľadaní iba malých 

podnikov, je interval ziskového rozpätia medzi hodnotami 2,53 % - 21,21 %. Hľadanie 

iba malých podnikov spôsobilo posun intervalu ziskového rozpätia na vyššie hodnoty. 

Aj v tomto prípade sa zisková marža Ice, GmbH. pohybuje v rámci tohto intervalu, skôr 

pri dolnej hranici intervalu. 

b) zároveň využitie 1. modifikácie – pri tejto možnosti sa zároveň aplikujú všetky 

doposiaľ zadané modifikácie. Nájdených bolo 165 spoločností. Priemerná zisková 

marža podnikov je 10,51 %. Opäť je nižšie uvedená tabuľka (viď Tabuľka 8) 

s kvartálmi ziskových rozpätí vyfiltrovaných spoločností. 

Tabuľka 8: Kvartály ziskového rozpätia za rok 2013 po zmene kritéria geografického umiestnenia a zároveň 
využitia 1. a 2. modifikácie kritérií 298 

 Dolný kvartál  Medián Horný kvartál  

Zisková marža (v % za rok 2013) 2,12 % 5,28 % 12,36 % 

 

 Pri zmene definovanej činnosti sa výrazne znížil počet nájdených spoločností. Malo 

to vplyv na interval ziskového rozpätia. Horná hranica intervalu bola výrazne znížená, 

dolná iba nepatrne. Možno zhodnotiť, že aj pri takejto zmene vyhľadávacích kritérií sa 

provízia podniku Ice, GmbH. pohybuje v rámci zisteného intervalu ziskového rozpätia.  

 Túto modifikáciu možno ďalej doplniť kritériom rok založenia spoločnosti. Ten 

bol stanovený na rok 2013. Zo 165 spoločností toto kritérium splnilo iba 9 spoločností 

(ide o podniky označené ako malé). 8 spoločností je talianskych a jedna bulharská. 

                                                
297 AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial information for public and private 
companies across Europe. Peer Analysis (companies) (Key financials LY). 
298 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable 
financial information for public and private companies across Europe. Peer Analysis (companies) (Key 
financials LY). 
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Priemerná zisková marža týchto spoločností je 12,5 %. Prehľad podnikov a ich niektoré 

charakteristiky znázorňuje nasledujúca tabuľka (viď Tabuľka 9).  

Tabuľka 9: Zoznam spoločností s príslušnými charakteristikami za rok 2013 s porovnaním so spoločnosťou 
Ice, GmbH 299 

Spoločnosti  A B C D E F G H I 
Ice, 

GmbH. 

Krajina IT IT BG IT IT IT IT IT IT DE 

Počet 
zamestnancov 

3 5 1 7 x x x x x 1 

Operating 
revenue (tis. 
EUR) 

563 419 368 288 283 100 71 36 16 x 

Celkové 
aktíva (tis. 
EUR) 

279 376 92 86 185 68 57 16 15 x 

Profit Margin 
% 

6,5 43,7 11,7 1,17 3,33 18,5 10,1 5,58 11,5 3 

EBIT Margin 
(%) 

10,1 18,6 3,61 1,88 43,7 11,6 6,72 11,8 6,5 x 

 

Zhodnotenie 

 Zhodnotenie je zamerané na zhrnutie vykonaných porovnávacích analýz 

prostredníctvom databázy Amadeus. Tá slúžila k zisteniu ziskových marží 

porovnateľných spoločností nájdené touto databázou. V nasledujúcej tabuľke (viď 

Tabuľka 10) je znázornený prehľad pokusov porovnávacej analýzy. Ide o 4 pokusy, 

ktoré sa odlišujú použitými vyhľadávacími kritériami. Inými slovami išlo o 4 základné 

variácie použitých kritérií. Ku každej variante možno vidieť priradený počet nájdených 

podnikov použitou databázou po zadaní konkrétnej varianty vyhľadávacích kritérií, 

ďalej priemernú ziskovú maržu vyjadrenú v % a interval ziskového rozpätia v % za rok 

2013. Pod tabuľkou je podrobný popis týchto variant.  

                                                
299 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable 
financial information for public and private companies across Europe. Peer Analysis (companies) (Key 
financials LY). 
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Tabuľka 10: Varianty modifikácií vyhľadávacích kritérií a k nim príslušný počet podnikov, priemernej 
ziskovej marže a intervalu ziskového rozpätia v % za rok 2013 300  

Modifikácie 0. bez 
zmeny 

1. 

činnosť 

2. 

zamestnanci 
3. EÚ 

0. 1. 0. 1. 
2. 

0. 1. 

Počet 
podnikov 

14 9 7 9 466 235 489 165 

Priemerná 
zisková 
marža % 

15,66 5,85 26,36  7,7  15,2 8,16 16,49 10,51 

Interval 
ziskového 
rozpätia % 

x x x x 
2,39-

19,88 

1,72 – 

10,57 

2,53 - 

21,21 

2,12 - 

12,36 

 

 Pri zmenách kritérií – vykonávaná činnosť, počet zamestnancov, bez zmeny 

definovaného trhu, bolo nájdených menej spoločností. To spôsobilo, že nebolo možné 

vyjadriť kvartály ziskových marží nájdených spoločností. Nebol však problém 

s vykonaním kvalitatívnej analýzy. Preto možno tvrdiť, že nájdené spoločnosti po 

kvalitatívnej analýze sú viac porovnateľné s analyzovaným podnikom, akoby tomu bolo 

v opačnom prípade. Po kvalitatívnej analýze bolo nájdených 9 spoločností, ktorých  

priemerná zisková marža má hodnotu 5,85 %.      

 Druhej modifikácii spočívala vylúčením kritéria počet zamestnancov a pridaním 

nového kritéria – malé podniky. Najskôr sa táto modifikácia použila pri pôvodnom 

definovaní činností. Nájdených bolo 7 spoločností s priemernou ziskovou maržou 

26,36 %. Po zmene činnosti sa našlo 9 podnikov s priemernou ziskovou maržou 7,7 %. 

Priemerná zisková marža je o niečo vyššia v porovnaní z prvou modifikáciou kritérií. 

 V rámci tretej modifikácie, ktorou bola zmena geografického umiestnenia trhu 

(rozšírenie na celú EÚ), sa postupovalo v niekoľkých krokoch. Prvým krokom bolo 

využitie 3. modifikácie pri ostatných kritériách nezmenených. Bolo nájdených 466 

spoločností s priemernou ziskovou maržou 15,22 %. Pri takomto počte spoločností 

nebolo možné vykonať kvantitatívnu analýzu. To môže zapríčiniť neobjektívne 

výsledky. Naopak bolo možné vyjadriť interval ziskového rozpätia. Pohyboval sa medzi 

                                                
300 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable 
financial information for public and private companies across Europe.  
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hodnotami 2,39 % - 19,88 %. Druhý krok pozostával z aplikácie 1. a zároveň 3. 

modifikácie pri ostatných kritériách nezmenených. Našlo sa o polovicu menej 

spoločností  - 235 s priemernou ziskovou maržou 8,16 % a intervalom ziskových marží 

1,72 % – 10,57 %. Tretí krok znamenal využitie zároveň 2. a 3. modifikácie. Pričom 

najskôr to bolo pri nezmenenom predmete podnikania. V tomto prípade bolo 

vyfiltrovaných 489 spoločností s priemernou ziskovou maržou 16,49 %. Interval 

ziskového rozpätia sa pohybuje medzi 2,53 % - 21,21 %. Druhou možnosťou je 

pozmeniť predmet podnikania. Našlo sa 165 spoločností, priemerná zisková marža 

podnikov bola 10,51 % a interval ziskových marží 2,12 % - 12,36 %. 

 Poslednou vykonanou zmenou v kritériách bola pridaná podmienka rok založenia 

2013. Vyhľadaných bolo 9 spoločností. Priemerná zisková marža je 12,5 %. Možno tiež 

pozorovať, že čím viac sa volili všeobecnejšie kritéria, tým sa rozsah intervalu 

ziskového rozpätia zväčšoval. Rozšírenie kritérií pre získanie väčšieho počtu 

porovnateľných spoločností so sebou prinieslo väčšiu časovú náročnosť pre vykonanie 

kvalitatívnej analýzy. Provízia spoločnosti Ice, GmbH. ako už bolo spomenuté sa 

pohybuje pri dolnej hranici ziskového rozpätia. Dôvody pre stanovenie takejto hodnoty 

ziskovej marže sú rôzne. Môže ísť o krátku históriu spoločnosti ako aj malý počet 

zamestnancov či zaradenie podniku do skupiny malých podnikov. Spoločnosť je teda 

v inej fázy životného cyklu podniku, ide o začínajúcu spoločnosť. S tým súvisí aj iná 

štruktúra majetku.      

8.3.3 Metóda C+M 

 Metóda je založená na určení nákladov spojených s poskytnutím služby, ktoré sú 

zvýšené o ziskovú prirážku – ide o hrubú ziskovú prirážku. Predajná cena je tvorená 

z nákladových položiek. K nákladom sa pričíta odpovedajúca zisková marža. Hrubá 

zisková marža sa porovnáva s nezávislou ziskovou maržou. Hodnoty nákladov možno 

získať z účtovných výkazov podnikov. Dostupný nebýva údaj o ziskovej prirážke, 

pretože býva stanovená rozhodnutím zodpovedným pracovníkom. V prípade, že 

spoločnosť vykonáva transakciu iba so spojenou osobou a nemôže teda porovnať 

ziskovú prirážku s nezávislou transakciou, odporúča sa vytvoriť dokumentáciu 

k prevodným cenám. Dokumentácia je tvorená poradenskými spoločnosťami, tak sa 

stáva dokumentácia dostatočným dôkazným prostriedkom v prípade spochybnenia ceny 

správcom dane. Zisková prirážka je stanovená ako rozpätie hodnôt, čo pre združené 
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podniky znamená, že si môže zvoliť hodnotu v rozmedzí tohto intervalu. Hodnotu si 

musí zvoliť na základe porovnania ziskovej prirážky s nezávislým subjektom. Tu opäť 

nastáva problém, kedy nemusia byť dostupné informácie, alebo sa porovnávaná 

transakcia môže líšiť. Aj napriek tomuto problému sa stanovená hodnota transferovej 

ceny berie do úvahy.301       

 Spoločnosť Ice, a.s. túto metódu nemôže zvoliť, pretože distribútor nepridáva 

žiadnu hodnotu poskytovanému servisu. 

8.3.4 Metóda PSM  

 Metóda rozdelenia zisku sa používa u transakcií, kedy sa obidva združené podniky 

podieľajú na výrobe či poskytnutí služby pre konečného zákazníka. V prípade zvolenej 

transakcie však nemožno hovoriť o takejto situácii, pretože nemecký spoločnosť Ice, 

GmbH. pôsobí vo vzťahu iba ako sprostredkovateľ. Túto metódu, preto nemožno 

pokladať za vhodnú.  

8.3.5 Metóda TNMM 

 Táto metóda skúma čisté ziskové rozpätie, ktoré uskutočňujú združené podniky vo 

vzťahu k primeranému základu. Toto čisté ziskové rozpätie je zrovnávané čistým 

ziskovým rozpätím s nezávislou transakciou alebo s priemerným čistým rozpätím 

dosiahnutý v rámci daného sektora. Na základe vhodne zvolenej základne, sú prípadné 

rozdiely medzi porovnávanými transakciami nepodstatné, pretože nemajú taký veľký 

vplyv na čisté ziskové rozpätie ako je to naopak v prípade ceny pri použití metódy 

CUP.302          

 Táto metóda môže byť zvolená za vhodnú metódu pre stanovenie prevodnej ceny. 

Ide o jednostrannú metódu, ktorá sa aplikuje, ak jedinečné prínosy plynie iba od 

jedného združeného podniku v rámci riadenej transakcii. Mala by byť analyzovaná 

menej komplexná združená spoločnosť.303      

 Je potrebné poukázať na problém, týkajúci sa dostupnosti informácii o finančných 

údajoch spoločnosti Ice, GmbH. Bohužiaľ, nemá zverejnené ešte žiadne účtovné výkazy 

vzhľadom k jej nedávnemu vzniku. Nebude možné čisté cenové rozpätie porovnať 

                                                
301 STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. s. 313-316. 
302 To isté. s. 319-320. 
303 OECD. Přehled srovnatelnosti a ziskových metod: revize kapitol I-III Směrnice o převodních cenách. 
Financnisprava.cz [online]. s. 35. 
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a zistiť tak, či je v súlade s princípom trhového odstupu (pri uvažovaní, že sú ostatné 

podmienky splnené pre dodržanie PTO). Preto bude stanovenie čistého ziskového 

rozpätia iba odporučením, ktorého by sa mala spoločnosť držať.  

Určenie transferovej ceny  

 Aby mohla byť určená čistá zisková prirážka riadenej transakcie, budú k tomuto 

účelu využité finančné údaje z databázy Amadeus. Ziskovosť (EBIT Margin v %304) sa 

identifikuje podľa hodnoty pomerového ukazovateľa:  

               EBIT Margin (%) = á ý ý  á  (  ) 
á é ý

× 100.305             

 K vyhľadaniu potrebných údajov je nutné vykonať porovnávaciu analýzu 

prostredníctvom zmienenej databázy.     

 Porovnateľné transakcie boli nájdené opäť na základe vyhľadávacej stratégie. Za 

kritéria pre vyhľadanie vhodných nezávislých subjektov boli zvolené nasledujúce 

skutočnosti: 

 definovanie činnosti, ktoré sú predmetom podnikania nemeckej spoločnosti Ice, 

GmbH. – činnosť bola definovaná podľa klasifikácie ekonomických činností: 

o NACE rev. 2 – 7112 inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 

4321 elektrická inštalácia, 6201 programovacie činnosti, 7830 ľudské zdroje; 

o NAICS 2012 – inžinierske služby s kódom 541330, dodávatelia elektriny 

238210, počítačové programy pre zákazníkov 541511, agentúra 

sprostredkujúca zamestnancov 561311; 

o US SIC – pod kódom 8711 sú inžinierske služby, 1741 práca s elektrikou,  

7361 pracovná agentúra; 

 geografické umiestnenie trhu – za trh boli zvolené krajiny Nemecko a Česká 

republika; 

 voľba aktívnych spoločností – budú vybrané iba také spoločnosti, ktoré sú 

aktívne; 

                                                
304 V preklade - prevádzková zisková marža. 
305 AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial information for public and private 
companies across Europe. Peer Analysis (companies) (Key financials LY). 
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 kategória spoločností podľa veľkosti – boli zvolené spoločnosti s označením 

malé; 

 nezávislé spoločnosti – vyberané budú iba také spoločnosti, ktoré sú nezávislé 

nespojené, to znamená, že nemajú v inej spoločnosti priamy alebo nepriamy podiel 

vyšší ako 25 % a vylúčené sú aj tie spoločnosti, ktoré sa podieľajú na inej 

spoločnosti prevyšujúci 25 % hlasovacích alebo majetkových práv. Takáto 

spoločnosť je v databáze označená ako A, A+, A-; 

 dostupnosť informácií z hľadiska uvedenia sledovaného obdobia a sledovanej 

hodnoty bol zvolený rok 2013 a hodnota EBIT Margin % s minimálnou hodnotou 0 

Eur; 

 počet zamestnancov – bol stanovený rozsah počtu zamestnancov, ktorý musia 

vyhľadané spoločnosti dodržať. Rozsah bol stanovený na minimálne 1 a maximálne 

50 zamestnancov vzhľadom na jedného zamestnanca spoločnosti Ice, GmbH. 

 Podľa takto zvolených kritérií databáza Amadeus vyhľadala celkom 19 spoločností. 

Na základe kvalitatívnej analýzy bolo k ďalšej analýze pripustených 8 spoločností. Bolo 

nájdených 6 českých a 2 nemecké spoločnosti. Všetky podniky majú troch 

zamestnancov. Malý počet nájdených podnikov má za následok nemožnosť stanoviť 

kvartály ziskového rozpätia. Priemerná hodnota EBIT marže nájdených podnikov má 

hodnotu 16,75 %. Nájdené spoločnosti a charakteristiky možno vidieť v nasledujúcej 

tabuľke (viď Tabuľka 11). 

Tabuľka 11: Zoznam nájdených podnikov a ich charakteristiky v porovnaní s Ice, GmbH za rok 2013306 

Spoločnosti  A B C D E F G H Ice, 
GmbH. 

Krajina CZ DE CZ DE CZ CZ CZ CZ DE 

Počet 
zamestnancov 

3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Rok založenia 2008 1993 2006 1990 1995 1995 2012 1991 2013 

Operating 
revenue (tis. 
EUR) 

769 703 618 558 489 238 210 112 x 

                                                
306 Vlastné spracovanie tabuľky AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial 
information for public and private companies across Europe. Peer Analysis (companies) (Key financials 
LY). 
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Spoločnosti  A B C D E F G H Ice, 
GmbH. 

Celkové aktíva 
(tis. EUR) 

289 154 182 302 242 81 97 443 x 

EBIT Margin 
(%) 

22,7 0,16 2,18 35,4 21,2 2,27 25,9 24,2 x 

  

 Podľa uvedenej tabuľky, možno zhodnotiť, že databázou boli nájdené iba dve 

nemecké spoločnosti. Všetky spoločnosti majú podľa databázy troch zamestnancov. 

Z hľadiska dĺžky histórie spoločností, je najmladšou a teda najviac porovnateľnou 

spoločnosť G. EBIT Margin tohto podniku je vo výške 24,2 %. Minimálna hodnota 

EBIT Margin porovnateľných nezávislých podnikov je 0,16 % a maximálna hodnota 

35,4 %. V rámci týchto hodnôt by sa mohla pohybovať EBIT marža podniku Ice, 

GmbH. 

Modifikácia vyhľadávacej stratégie v databáze Amadeus 

 Aj v rámci tejto metódy TNMM je možné meniť a využiť iné kritéria pri 

porovnávacej analýze. Zmenou kritérií je možné zistiť, či prišlo k výraznej zmene 

hodnôt ziskovosti nezávislých porovnateľných podnikov a nájsť tak objektívne hodnoty 

EBIT marže. Kritéria vyhľadávacej stratégie možno zmeniť či doplniť nasledovne: 

1. kritérium počet zamestnancov 

 Je vhodné vypustiť kritérium počtu zamestnancov pri ostatných podmienkach 

nezmenených. Výsledok počtu spoločností sa síce zvýšil na 22. Po kvalitatívnej analýze 

bolo vylúčených až 13 spoločností z dôvodu podnikania v inom odvetví. Vylúčenie 

tohto kritéria neprinieslo zmenu vo vyhľadaných spoločnostiach oproti pôvodnému 

zadaniu podmienok. 8 spoločností je rovnakých z predchádzajúcej analýzy pri 

pôvodnom zadaní kritérií, deviata spoločnosť  je nemeckou spoločnosťou pri neznámom 

počte zamestnancov. Priemerná hodnota EBIT Margin týchto vybraných spoločností je 

vo výške 21,99 %. Priemerná hodnota sa v porovnaní s analýzou vyššie, výrazne 

zvýšila. Je to z dôvodu vysokej EBIT marže tejto deviatej spoločnosti. Jej výška je 

63,95 %. Táto spoločnosť má zároveň aj najvyššie hodnoty prevádzkového obratu a to 

886 tis. EUR a celkových aktív 781 tis. EUR. Možno zhodnotiť, že by spoločnosť Ice, 

GmbH. mohla v porovnaní s pôvodným nastavením kritérií dosiahnuť vyššiu ziskovosť.  
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2. kritérium definovanie činnosti  

 Druhou zmenou vo vyhľadávacej stratégii, môže byť zmena v kritériu definovanie 

činnosti. Hľadané budú spoločnosti s činnosťami, ktoré vykonáva analyzovaná 

spoločnosť v rámci riadenej transakcie. Vo vyhľadávacej stratégii boli zadané tieto 

kódy:  

o NACE Rev. 2 – výroba a oprava strojov a zariadení pod kódom 28, oprava strojov 

s označením 3312, inštalácia priemyselných strojov a zariadení s kódom 3320; 

o Standard peer group – 3310 oprava kovových výrobkov, strojov a zariadení, 3320 

inštalácia priemyselných strojov a zariadení, 4610 veľkoobchod na základe zmluvy 

alebo dohody, 4614 sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným 

zariadením, loďami a lietadlami, 4669 veľkoobchod s ostatnými strojmi 

a zariadeniami.307 

 Najskôr sa analýza vykoná pri ostatných kritériách nezmenených, potom za 

vylúčenej podmienky určeného počtu zamestnancov. Pri prvej variante aj druhej 

variante kritérií nebola nájdená ani jedna spoločnosť.  

3. geografické umiestnenie trhu 

 Ďalej sa vo vyhľadávacej stratégii rozšírilo kritérium geografického umiestnenia 

trhu na celú EÚ pri ostatných kritériách nezmenených. Databáza Amadeus vyhľadala 

287 vhodných spoločností. Pri takomto počte podnikov je absencia kvalitatívnej analýzy 

a zároveň má zmysel vyjadriť kvartály ziskovostí týchto podnikov a určiť tak interval, 

v ktorom je vhodné, aby sa pohybovala spoločnosť Ice, GmbH. Priemerná hodnota 

EBIT Margin je 16,72 %. Hodnoty kvartálov sú znázornené na nasledujúcej tabuľke 

(viď Tabuľka 12). 

Tabuľka 12: Hodnoty kvartálov prevádzkového ziskového rozpätia v roku 2013 pri zmene kritéria 
geografického umiestnenia trhu308 

 Dolný kvartál  Medián Horný kvartál  

EBIT Margin (% za rok 2013) 2,93 % 7,9 % 22,21 % 

                                                
307 AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial information for public and private 
companies across Europe. List format (standard list). 
308 AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial information for public and private 
companies across Europe. Peer Analysis (companies) (Key financials LY). 
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 Pri rozšírení kritéria geografického umiestnenia trhu sa znížila hodnota priemernej 

EBIT marže. Interval prevádzkovej ziskovej marže sa pohybuje medzi hodnotami 2,93 

% - 22,21 %.           

 Táto modifikácia sa dá použiť zároveň pri aplikácií variant najskôr 1., potom 2. 

modifikácii a nakoniec pri využití obidvoch modifikácií. Databáza Amadeus 

vyfiltrovala 488 spoločností pri aplikácii 3. a zároveň 1. modifikácii za ostatných 

podmienok nezmenených. Bez použitia prvej modifikácie bolo nájdených o 201 menej 

podnikov. Veľký počet podnikov nedovoľuje vykonať kvantitatívnu analýzu. Priemerná 

EBIT marža nájdených spoločností je 17,21 %. Oproti pôvodnému nastaveniu 

podmienok v rámci tretej modifikácie je priemerná EBIT marža o 0,49 % vyššia. 

Kvartály nájdených spoločností sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (viď Tabuľka 13). 

Tabuľka 13: Hodnoty kvartálov prevádzkového ziskového rozpätia v roku 2013 pri zmene kritéria 
geografického umiestnenia trhu a aplikácii 1. Modifikácii 309 

 Dolný kvartál  Medián Horný kvartál  

EBIT Margin (% za rok 2013) 3,09 % 8,31 % 22,47 % 

 

 Ak porovnáme túto analýzu s analýzou predchádzajúcou v rámci 3. modifikácie, 

prišlo iba k malej zmene intervalu EBIT marže spoločností. Interval sa posunul nepatrne 

vyššie, tiež aj medián. Dolný kvartál sa zvýšil o 0,16 %, medián o 0,41 % a horný 

kvartál o 0,2 %. Pri sprísnení podmienok vyhľadávacej stratégie o rok založenia 2013, 

sa našlo iba 22 podnikov. Ich priemerná EBIT marža je vo výške 15,88 %. EBIT marža 

nájdených spoločností sa pohybuje od 0,03 % do 91,86 %.     

 Pri využití zároveň 2. a 3. modifikácie môžu nastať tieto možnosti: 

a) pri ostatných kritériách nezmenených – za týchto podmienok bolo nájdených 104 

spoločností. Priemerná EBIT marža je 10,54 %. Kvartály sú opäť uvedené 

v tabuľke nižšie (viď Tabuľka 14).  

                                                
309 AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial information for public and private 
companies across Europe. Peer Analysis (companies) (Key financials LY). 
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Tabuľka 14: Hodnoty kvartálov prevádzkového ziskového rozpätia v roku 2013 pri zmene kritéria 
geografického umiestnenia trhu a aplikácii 2. modifikácii pri ostatných kritériách nezmenených 310 

 Dolný kvartál  Medián Horný kvartál  

EBIT Margin (% za rok 2013) 2,54 % 5,30 % 13,10 % 

 

Pri obmedzenom počte zamestnancov sa zmenšil počet vyhovujúcich spoločností 

a tiež interval EBIT marže spoločností. Iba 4 spoločnosti vyhovovali pridanému 

kritériu rok založenia 2013. Priemerná EBIT marža má hodnotu 8,55 %. Hodnoty 

EBIT marže týchto 4 spoločností sa pohybujú od 1,88 % až 18,64 %. 

b) zároveň použitá aj 1. modifikácia – našlo sa 162 spoločností. Ide o 52 spoločností 

viac oproti predchádzajúcej analýzy, kedy bol zadaný obmedzujúci počet 

zamestnancov. Priemerná hodnota EBIT marže týchto 162 spoločností je 10,55 %.  

Priemerná hodnota sa v porovnaní s prechádzajúcou variantov takmer vôbec 

nezmenila (zvýšenie o 0,01 %). Kvartály spoločností sú opäť uvedené 

v nasledujúcej tabuľke (viď Tabuľka 15). 

Tabuľka 15: Hodnoty kvartálov prevádzkového ziskového rozpätia v roku 2013 pri zmene kritéria 
geografického umiestnenia trhu a aplikácii 1. A 2. modifikácii pri ostatných kritériách nezmenených 311 

 Dolný kvartál  Medián Horný kvartál  

EBIT Margin (% za rok 2013) 2,47 % 5,30 % 12,86 % 

 

Aj hodnoty kvartálov sú veľmi podobné s predchádzajúcou analýzou. Medián je 

dokonca v rovnakej výške. Možno zhodnotiť, že vylúčenie kritéria počet 

zamestnancov, síce našlo o vyše 58 spoločností viac, no na hodnoty priemernej 

EBIT marže a jej kvartálov to nemalo veľký vplyv. Pri uvážení kritéria roku 

založenia spoločností 2013, bolo zo 162 spoločností vhodných iba 9. Ide o totožné 

spoločnosti pri analýze RPM metódou pri rovnako použitých modifikáciách 

vyhľadávacích kritérií (viď Tabuľka 9, str. 104). 

 

                                                
310 AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial information for public and private 
companies across Europe. Peer Analysis (companies) (Key financials LY). 
311 AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable financial information for public and private 
companies across Europe. Peer Analysis (companies) (Key financials LY). 
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Zhodnotenie 

 Možno zhodnotiť, že čím viac sa volia všeobecnejšie kritériá, tým je nájdený väčší 

počet vyhovujúcich spoločností. Konkrétne ide o rozšírenie kritéria geografického 

umiestnenia trhu na celú EÚ. Tým je vhodné zistiť interval EBIT marže. Bol však 

problém s vykonaním kvalitatívnej analýzy. Preto možno tvrdiť, že nájdené spoločnosti 

bez kvalitatívnej analýze nie sú overené, čo sa týka podnikania v danom odvetví, a preto 

analýza nemusí byť objektívna.         

 Pre lepší prehľad zmien EBIT marže pri zmenách vyhľadávacích kritérií, je 

vytvorená nasledujúca tabuľka (viď Tabuľka 16). V tabuľke je uvedené zhrnutie 

porovnávacích analýz pri pôvodne zadaných kritériách a následných modifikáciách. Ku 

každej variante zvolených vyhľadávacích kritérií, sú uvedené hodnoty priemernej EBIT 

marže nájdených spoločností alebo, ak je to možné interval hodnôt EBIT marže. 

Podrobný popis tabuľky je uvedený nižšie pod tabuľkou.  

Tabuľka 16: Varianty modifikácií vyhľadávacích kritérií a k nim príslušný počet podnikov, priemernej EBIT 
marže a intervalu EBIT marže v % za rok 2013 312  

Modifikácie 0. bez 
zmeny 

1. 

zamest

nanci 

2. činnosť 3. EÚ 

0. 1. 0. 1. 
2. 

0. 1. 

Počet 
podnikov 

8 9 0 0 287 488 104 162 

Priemerná 
EBIT marža 
% 

16,75 21,99 0 0 16,72 17,21 10,54 10,55 

Interval 
EBIT marže 
% 

x x x x 
2,93-

22,21 

3,09- 

22,47 

2,54 - 

13,10 

2,47 - 

12,86 

 

 Pri analýze za pôvodných podmienok bolo nájdených 8 spoločností, ktorých  

priemerná zisková marža má hodnotu 16,75 %. Prvá modifikácia spočívala vo vylúčení 

kritéria počet zamestnancov. Po kvalitatívnej analýze bolo nájdených 9 spoločností 

s priemernou ziskovou maržou 21,99 %. Oproti pôvodnému zadaniu sa síce našlo o 1 

spoločnosť viac, no malo to veľký vplyv na zmene priemernej EBIT marže. Tá sa 

                                                
312 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: AMADEUS, Bureau Van Dijk. A database of comparable 
financial information for public and private companies across Europe.  
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zvýšila o 5,24 %. Druhá modifikácia prebehla v dvoch krokov. Najskôr sa zmenilo 

kritérium definovanej činnosti pri ostatných kritériách nezmenených, následne sa 

aplikovala zároveň aj 1. modifikácia.  Pri obidvoch variantoch nebola nájdená ani jedna 

spoločnosť.           

 V rámci tretej modifikácie, ktorou bola zmena geografického umiestnenia trhu 

(rozšírenie na celú EÚ), sa postupovalo v niekoľkých krokoch. Prvým krokom bolo 

využitie 3. modifikácie pri ostatných kritériách nezmenených. Bolo nájdených 287 

spoločností s priemernou ziskovou maržou 16,72 %. Pri takomto počte spoločností 

nebolo možné vykonať kvantitatívnu analýzu. To môže zapríčiniť neobjektívne 

výsledky. Interval prevádzkového ziskového rozpätia sa pohyboval medzi hodnotami 

2,93 % - 22,21 %. Priemerná EBIT marža je oproti pôvodnému zadaniu kritérií menšia 

iba o 0,03 %.          

 Druhý krok pozostával z aplikácie 1. a zároveň 3. modifikácie pri ostatných 

kritériách nezmenených. Našlo sa výrazne viac spoločností. Priemerná EBIT marža 488 

spoločností je 17,21 % a intervalom EBIT marží 3,09 % – 22,47 %. V porovnaní 

s prvým krokom (bez zmeny činnosti) sa zvýšila priemerná EBIT marža o nepatrných 

0,49 %. Hranice intervalu EBIT marží sa posunuli nepatrne na vyššie hodnoty. 

 Tretí krok znamenal využitie zároveň 2. a 3. modifikácie. Pričom najskôr to bolo 

pri obmedzení počtu zamestnancov. V tomto prípade bolo vyfiltrovaných 104 

spoločností s priemernou EBIT maržou 10,54 %. Interval EBIT marží sa pohybuje 

medzi hodnotami 2,54% - 13,10 %. Pri zmene činnosti bolo nájdených menej 

spoločností. To zapríčinilo výraznejší pokles priemernej EBIT marže, a tiež posunutie 

hraníc intervalu EBIT marží smerom nadol. Druhou možnosťou bolo vylúčiť 

z vyhľadávacích podmienok počet zamestnancov.  Nájdených bolo sa 162 spoločností, 

ich priemerná EBIT marža je 10,55 % a interval EBIT marží sa pohybuje v rozmedzí 

2,47% - 12,86%. Tento variant kritérií síce spôsobil zvýšenie počtu vyhovujúcich 

podnikov o vyše 50, no na hodnoty priemernej EBIT marže a intervalu EBIT marží to 

nemalo veľký vplyv.          

 Záverom tejto analýzy je spozorovanie, že čím viac sa volili všeobecnejšie kritéria, 

tým sa rozsah intervalu prevádzkového ziskového rozpätia zväčšoval. Rozšírenie kritérií 

pre získanie väčšieho počtu porovnateľných spoločností so sebou prinieslo väčšiu 

časovú náročnosť pre vykonanie kvalitatívnej analýzy. Vzhľadom k tomu, že nie sú 
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doposiaľ dostupné údaje o ziskovosti nemeckej spoločnosti Ice, GmbH. nie je možné 

zhodnotiť jej ziskovosť vzhľadom na postoj k plateniu daňovej povinnosti. Aj v prípade 

znalosti tohto údaju, by nebolo možné odhadnúť a tvrdiť, aký má spoločnosť Ice, a.s. 

postoj a zámer pri platení daňovej povinnosti. Postoj k daňovej povinnosti je 

ovplyvnený viacerými skutočnosťami, a nie len výškou ziskovosti. V prípade, ak by sa 

ostatné faktory ovplyvňujúce postoj k daňovej povinnosti vylúčili a ziskovosť 

spoločnosti Ice, GmbH. sa pohybovala v dolnej hranici prevádzkovej ziskovej marži, 

možno predpokladať optimalizáciu daňovej záťaže.  

8.4   Výber metódy z metód vhodných pre stanovenie transferovej ceny  
 V predchádzajúcej kapitole 8.3, str. 91 boli vylúčené metódy, ktoré nie je možné 

použiť pre stanovenie transferovej ceny v rámci riadenej transakcii u spoločností Ice, 

a.s. a Ice, GmbH. Medzi tieto metódy patria metóda CUP, PSM a C+M. Zároveň boli 

vybrané dve metódy ako najvhodnejšie pre výpočet prevodnej ceny. Ide o metódy RPM 

a TNMM.           

 Je nutné vybrať jedinú metódu, ktorá zo zvolených metód je najvhodnejšia pre 

stanovenie transferovej ceny. Pre určenie takejto metódy je vhodné sa držať postupu 

výberu metódy, ktorý odporúča OECD vo svojej Smernici o prevodných cenách pre 

nadnárodné podniky a daňové správy. Táto smernica odporúča postupovať od 

najjednoduchšej metódy po najzložitejšiu. V tomto prípade nemohli byť použité 

tradičné transakčné metódy z dôvodu nedostupných informácií o porovnateľných 

nezávislých spoločnostiach. Za vhodné metódy boli vybrané ziskové transakčné 

metódy, pretože chýbali potrebné informácie. Zvolenou metódou by mala byť metóda 

RPM – metóda stanovenia ceny pri opätovnom predaji. Tento výber potvrdzuje aj 

postup výberu metódy podľa Dvořáčka a Tylla, schematicky znázornený v analytickej 

časti tejto práce (viď kapitola 6.2, Obrázok 8, str. 73).  
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9 Odporučenia  
 Kapitola s odporučeniami obsahuje zhodnotenie zistených výsledkov plynúce 

z výpočtu transferovej ceny na základe príslušných metód. Na základe zhodnotených 

výsledkov budú odporučené metódy, na základe ktorých by spoločnosť Ice, a.s. mohla 

dospieť k zisteniu správneho nastavenia prevodnej ceny medzi združenou spoločnosťou 

Ice, GmbH. Je potrebné pripomenúť, že riadená transakcia, ktorej sa nastavenie 

prevodnej ceny týka, je zatiaľ iba v procese plánovania. Preto je potrebné brať tieto 

odporučenia ako nezáväzné a aplikovateľné na momentálnu situáciu. Táto kapitola bude 

zameraná aj na odporučenia v oblasti zostavenia dokumentácie či otázky predbežnej 

cenovej dohody.  

9.1  Zhodnotenie výsledkov porovnávacej analýzy 
 Na základe vylučovacej metódy použitej pri výbere vhodnej metódy pre stanovenie 

prevodnej ceny riadenej transakcie medzi združenými podnikmi v rámci metód 

odporučenými OECD, boli vybrané celkom dve najvhodnejšie metódy RPM a TNMM. 

Naopak vylúčené boli metódy CUP, C+M a PSM. V nasledujúcom texte sú zhrnuté 

dôvody vylúčenia spomínaných metód z vhodných metód pre stanovenie transferovej 

ceny a dôvody, prečo boli zvolené práve metódy RPM a TNMM ako vhodné pre 

výpočet prevodovej ceny. Ide zároveň aj o odporučenie, akú metódu nezvoliť a naopak 

akú zvoliť pre stanovenie transferovej ceny pri stanovených podmienkach.  

 Metóda porovnateľnej nezávislej ceny CUP aj napriek tomu, že je pokladaná za 

najpresnejšiu, nebola zvolená, pretože spoločnosť nemá k dispozícii údaje 

o porovnateľných transakciách. Je takmer nemožné nájsť totožnú nezávislú transakciu. 

Aj malé odchýlky v tomto prípade, môžu priniesť veľké odchýlenie sa od ceny.   

 Metóda nákladov a prirážky C+M bola tak isto vyradená, pretože táto metóda je 

použiteľná v prípade, že jedna zo združených spoločností pôsobiaca ako distribútor 

pridáva hodnotu na výrobku či poskytovanej službe. Takáto podmienka však v prípade 

nemeckej spoločnosti Ice, GmbH nie je splnená.     

 Ďalšia metóda, ktorá nepripadá do úvahy je metóda rozdelenia zisku PSM, a to 

z jediného dôvodu, že nejde o silne integrovanú transakciu, kedy obidve združené 

spoločnosti jedinečne prispievajú v transakcii alebo majú hodnotný nehmotný majetok. 

Podmienku nesplňuje opäť nemecká spoločnosť Ice, GmbH.  
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 Napokon možno prejsť k odporučeniu a zhodnoteniu vhodných metód pre 

stanovenie prevodnej ceny v rámci zvolenej závislej transakcii. Ide o jednu metódu 

transakčnú - metóda opätovného predaja RPM a jednu ziskovú - metóda čistého rozpätia 

TNMM.         

 Transakčná metóda RPM bola vybraná, pretože sa používa väčšinou u transakcií 

kde jeden zo združených podnikov je vo funkcii sprostredkovateľa a predáva výrobok či 

službu konečnému zákazníkovi bez toho, aby nejakým spôsobom navýšil predmetu 

transakcie jeho hodnotu. Porovnávaná bola hrubá zisková marža získaná nemeckou 

spoločnosťou Ice, GmbH. s externými zrovnateľnými primeranými ziskovými maržami. 

Porovnanie bolo zrealizované na základe informácií čerpaných z dostupnej databázy 

AMADEUS. Pomocou nej sa vykonala porovnávacia analýza použitím vyhľadávacej 

stratégie, ktorej výsledkom bolo nájdenie vhodných porovnateľných nezávislých 

spoločností na základe vhodne zvolených kritérií. Pre získanie objektívnejších 

výsledkov bolo zvolených viacero variácií zadaných kritérií. Podľa počtu nájdených 

vhodných podnikov boli vyjadrené buď iba priemerné hodnoty ziskovej marže (ak bol 

počet vyhľadaných spoločností pod 100), alebo interval ziskového rozpätia dosahovaný 

porovnávanými nezávislými spoločnosťami (zmysel má vyjadrovať, ak je počet 

spoločností nad 100). Pri variáciách podmienok v rámci vyhľadávacej stratégii sa 

hranice intervalu ziskovej marže rôzne menili. Záverom tejto metódy bolo zistenie, že 

spoločnosť Ice, GmbH. dosahuje ziskovú maržu v rámci zistených intervalov.  

 Druhá zvolená metóda TNMM funguje na princípe skúmania čistého ziskového 

rozpätia, ktoré uskutočňujú združené podniky v rámci riadenej transakcie, pričom je 

v pomere k primeranej základni. Ziskovosť spoločnosti Ice, GmbH. bola opäť 

porovnávaná s nezávislými porovnateľnými podnikmi pomocou databázy AMADEUS. 

Za indikátor ziskovosti bola zvolená hodnota pomerového ukazovateľa prevádzkovej 

ziskovej marže – EBIT Margin. Vo vyhľadávacej stratégii boli zvolené kritéria, ktoré 

musia spĺňať vyhľadané spoločnosti. Z nájdených spoločností bola následne 

analyzovaná EBIT Margin jednotlivých spoločností. Následne boli menené rôzne 

kritéria v rámci vyhľadávacej stratégii, aby bolo zistené ako veľmi sa zmení interval 

ziskovosti. Možno zhodnotiť, že čím viac sa volia všeobecnejšie kritériá, tým viac 

rozsah intervalu čistého ziskového rozpätia rastie. Aby spoločnosť Ice, GmbH. 

dosahovala ziskovosť v súlade s PTO (pri splnení ďalších dôležitých podmienok), 
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odporúča sa, aby sa jej ziskovosť pohybovala v rámci vypočítaného intervalu.  

  Z praktickej časti bolo zistené, že hodnota transferovej ceny sledovanej transakcie 

pridružených podnikov sa pohybuje pri dolnej hranici hodnôt z vypočítaného intervalu 

nezávislých cien. Dopadom takto nastavenej transferovej ceny môže byť optimalizácia 

daňovej povinnosti. Preto možno vybranej spoločnosti odporučiť uvedený postup 

a výber metódy stanovenia transferovej ceny. 

9.2  Odporučenia v oblasti dokumentácie transferových cien 
 V rámci momentálnej fázy plánovania riadenej transakcie medzi združenými 

podnikmi je vhodné do plánov zahrnúť aj vytvorenie dokumentácie k prevodným 

cenám. Prišlo by tak k eliminácii riziku nesenia dôkazného bremena tvorby cien 

v prípade, že by bola vykonaná daňová kontrola so strany príslušného správcu dane. 

Takýto krok je odporučený aj českou daňovou správou (nie je však povinný) z dôvodu 

formalistického prístupu daňovej správy. To znamená, že veľakrát sa príslušný správca 

dane uspokojí s predložením dokumentácie.313      

 Pred správcom dane by mal byť daňový poplatník schopný preukázať a zdôvodniť, 

akým spôsobom boli transferové ceny stanovené. Preto môže byť dôkazným 

prostriedkom aj spomínaná dokumentácia, ktorú usmerňuje Pokyn MF D-334. Taktiež 

odporučením pre spoločnosť Ice, a.s. je túto dokumentáciu pripraviť včas, to znamená 

nezačať vyhotovovať dokumentáciu až na vyzvanie predloženia dôkazných 

prostriedkom príslušným správcom dane. Síce je stanovená 15 dňová lehota na toto 

predloženie (môže byť aj predĺžená o ďalších 15 dní), no na vyhotovenie dokumentácie 

je to veľmi krátka doba. Mohlo by tak spoločnosti hroziť riziko platiť penále, v prípade 

neskorého doloženia dôkazných prostriedkov.314     

 Tiež je vhodné zvážiť, či si dokumentáciu vytvorí spoločnosť sama alebo si ju 

nechá vypracovať externými poradcami. Bude to závisieť od odborných znalostí 

manažmentu týchto spoločností v oblasti prevodných cien. Je potrebné však myslieť na 

dodatočné náklady, v prípade vypracovania dokumentácie externými subjektmi.  

                                                
313 STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. s. 293. 
314 To isté. s. 294. 
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9.3  Zavedenie vnútropodnikovej smernice  
 Vzhľadom k skutočnosti, že vykonanie riadenej transakcie medzi združenými 

podnikmi je vo fázy plánovania, je vhodné, aby si v tomto období tiež vytvorila 

vnútropodnikovú smernicu. Tvorba smernice úzko súvisí s tvorbou dokumentácie 

k prevodovým cenám. Ako uvádzajú vo svojom článku Sobotková a Solilová práve vo 

vnútropodnikovej smernici by si mal podnik stanoviť napríklad, ako sa budú jednotlivé 

zložky dokumentácie nazývať, a aké kroky budú použité pre stanovenie ceny obvyklej. 

Smernica by mala byť tvorená podľa požiadaviek spoločnosti, no zároveň by mala byť 

v súlade so základnými požiadavkami pre vytvorenie dokumentácie. Takúto smernicu si 

môže podnik vyhotoviť sám alebo si objednať túto službu u poradenskej spoločnosti. 

Obidve možnosti majú svoje kladné i záporné stránky.315 

9.4  Predbežné cenové dohody 
 Tvorba prevodných cien pre združené podniky znamená mieru neistoty, časovú 

náročnosť pri obhajovaní správneho stanovenia transferových cien pri daňovej kontrole. 

Návrhom pre elimináciu týchto rizík pre združené spoločnosti je podať žiadosť na 

uzatvorenie predbežnej cenovej dohody s príslušným správcom dane. Dohoda im 

umožní znížiť riziká tak, že si združené podniky nechajú odsúhlasiť metodiku tvorby 

prevodných cien príslušným správcom dane. V ČR je predbežná cenová dohoda 

implementovaná v podobe záväzného posúdenia o spôsobe stanovenia transferových 

cien. Táto žiadosť sa podáva ešte pred uskutočnením závislej transakcie. Jej účelom je 

eliminovať riziká vzniku sporu medzi združenými podnikmi a príslušným správcom 

dane a taktiež nesie výhody pre obidve strany. V prípade daňových orgánov je výhodou 

to, že nebudú musieť vo veľkej miere kontrolovať transferové ceny združených 

podnikov. Výhoda u samotných združených spoločností spočíva v právnej istote 

a zníženiu rizika domerania dane v prípade daňovej kontroly, a tiež pomáhanie v riadení 

rizika prevodných cien a dvojitého zdanenia.316, 317     

 ČR má z Nemeckom uzavretú ZZDZ, pričom článok 9 o združených podnikoch 

obsahuje odsek 2 a naopak odsek 3 neobsahuje. Vďaka odseku 2 príslušný správca dane 

                                                
315 SOBOTKOVÁ, V., SOLILOVÁ, V. Dokumentace k převodním cenám V Evropské unii a České 
republice. Danarionline.cz [online]. 
316 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikateľských činností. s. 121.  
317 ROMANCOV, M. Předcházení sporům: předběžné cenové dohody (závazná posouzení). Deloitte.com 
[online]. 
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môže upraviť výšku zisku tak, aby zodpovedala cene obvyklej a neprišlo tak 

k dvojitému zdaneniu.  

9.5  Aplikácia Arbitrážnej dohody 
 V prípade, ak by malo prísť k dvojitému zdaneniu, odporúča sa uzavrieť arbitrážnu 

dohodu (ako súčasť Modelovej zmluvy OECD v článku 25 - Riešenie prípadov 

dohodou) medzi zmluvnými štátmi. Daňový subjekt, ktorý sa domnieva, že mu vznikla 

alebo vznikne daňová ujma, podá námietku príslušnému orgánu v štáte, v ktorom je 

štátnym príslušníkom. Príde tak k úprave postupov pri riešení prípadov dosiahnutím 

vzájomnej dohody medzi zmluvnými štátmi. Výhodou arbitrážnej dohody od aplikácie 

ZZDZ je, že táto dohoda má viesť k riešeniu prípadu a to v rámci časového horizontu 3 

rokov.318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
318 SOLILOVÁ, V., NERUDOVÁ, D. Řešení případů dohodou dle komentáře modelové smlouvy OECD 
a česká daňová politika. Ucetnikavarna.cz [online]. 
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Záver 
 Cieľom diplomovej práce bolo porovnať stanovenú transferovú cenu zvolenej 

riadenej transakcie medzi združenými podnikmi Ice, a.s. vystupujúca vo vzťahu ako 

materská spoločnosť sídliaca v ČR a Ice, GmbH. ako dcérska spoločnosť sídliaca 

v Nemecku s cenou nezávislou a porovnateľnou. Bolo potrebné zhodnotiť či stanovená 

transferová cena je v súlade s PTO. Následne bolo cieľom tiež zhodnotiť, aký má 

transferová cena vplyv na daňovú povinnosť spoločnosti Ice, a.s.    

 Cieľ tejto práce bol dosiahnutý stanovením čiastkových cieľov stanovených pre 

jednotlivé časti práce, ktorými sú teoretické východisko, analytická časť, praktická časť 

a odporúčania. V teoretickej časti práce boli vymedzené základné pojmy súvisiace 

s transferovým ocenením potrebné pre praktickú časť. Tiež tu bol vymedzený význam 

využitia inštitútu prevodných cien pre združené podniky. Následne boli určené právne 

predpisy, pomocou ktorých je inštitút transferových cien regulovaný a to na úrovni 

medzinárodnej, úniovej a vnútroštátnej. Dôležitou časťou teoretického východiska bolo 

priblíženie jednotlivých metód stanovenia prevodných cien určených organizáciou 

OECD. Analytická časť bola zameraná na určenie akéhosi postupu stanovenia 

prevodnej ceny. Tento postup bol aplikovaný na praktickom príklade združených 

podnikov Ice, a.s. a Ice, GmbH., ktoré medzi sebou majú vykonať riadenú transakciu. 

Konkrétne ide o poskytnutie servisu kovárenského zariadenia konečnému zákazníkovi, 

pričom Ice, a.s. vystupuje v tejto transakcii ako poskytovateľ služby a Ice, GmbH. ako 

sprostredkovateľ. V závere praktickej časti boli určené možné spôsoby výpočtu 

transferovej ceny a samotné stanovenie prevodnej ceny pomocou vybraných metód.  

 Vzhľadom k tomu, že počas vypracovávania diplomovej práce boli zistené nové 

skutočnosti o združených podnikoch, práca neobsahuje konkrétne hodnoty transferovej 

ceny. Dôvodom je, že nemecká Ice, GmbH. pôsobí na trhu od roku 2013 a nemá 

doposiaľ zverejnené žiadne účtovné výkazy. Preto nebolo možné sa dopracovať ku 

konkrétnym výsledkom. V praktickej časti práce boli určené metódy na základe, 

ktorých by mohlo byť vhodné stanoviť transferovú cenu za stanovených podmienok. 

Vybrané boli dve metódy RPM a TNMM. Za najvhodnejšiu z týchto dvoch metód bola 

vybraná metóda RPM, a to podľa postupu výberu vhodnej metódy, ktorý odporúča 

Smernica OECD o prevodových cenách  a tiež Dvořáček a Tyll. Uvedené sú aj dôvody 

vylúčenia ostatných metód. Na základe použitia zvolených metód boli zistené 
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doporučené intervaly ziskovej marže či ziskovosti pre spoločnosť Ice, GmbH. pri rôzne 

zvolených kritériách v rámci porovnávacej analýzy, v rámci ktorých by mala mať 

stanovenú výšku provízie a ziskovosť. Zistené bolo, že stanovená provízia spoločnosti 

Ice, GmbH. je v súlade zisteného intervalu ziskových marží nezávislých 

porovnateľných spoločností.          

 V časti odporučení sú zhrnuté dôvody výberu konkrétnych metód pre stanovenie 

prevodnej ceny a tiež stručný postup, ako sa prišlo ku konečným intervalom nezávislých 

porovnateľných cien. Možno sa dočítať aj o ďalších odporučeniach súvisiacich 

s vytvorením dokumentácie transferovej ceny a vnútropodnikovej smernice či 

o uzatvorení predbežnej cenovej dohody (v ČR ide o žiadosť o záväzné posúdenie 

spôsobu stanovenia prevodnej ceny u príslušného správcu dane). Dopredu vypracovaná 

dokumentácia je určite jednoduchší a ľahší spôsob tvorby dôkazného prostriedku ako jej 

tvorba v čase daňovej kontroly. Tieto odporučenia majú poslúžiť ako nástroje 

eliminácie sporov medzi združenými podnikmi a príslušným správcom dane a predísť 

tak podnikateľskému riziku.        

 Diplomová práca by sa mohla použiť ako podklad pre ďalšie výskumy. Pretože sa 

nedajú v rámci jednej práci zahrnúť všetky aspekty, nemôže byť daná problematika 

detailnejšie spracovaná. Práca by mohla byť rozšírená napríklad o porovnanie 

legislatívy transferových cien v Nemecku a postupy riešenia problematiky prevodných 

cien z hľadiska nemeckej právnej úpravy. Tiež by mohla byť spracovaná dokumentácia 

transferovej ceny pre združené podniky. Vhodné by bolo skonkretizovať výsledky 

stanovenia transferovej ceny v čase, keď budú sprístupnené účtovné výkazy nemeckej 

spoločnosti Ice, GmbH.  
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Príloha 1: Spôsoby minimalizácie daňovej povinnosti  

Spôsoby ako minimalizovať daňovú povinnosť je možné rozdeliť do dvoch 

všeobecných skupín, pričom tieto konkrétne kategórie a ich ďalšie členenie je uvedené 

v nasledujúcej tabuľke (viď Tabuľka 17). Podrobný opis jednotlivých možností 

minimalizácie daňovej povinnosti je uvedený nižšie pod tabuľkou.  

Tabuľka 17: Možnosti minimalizácie daňovej povinnosti 319 

Minimalizácia daňovej povinnosti 

Legálna  

(daňová optimalizácia) 

Nelegálna  

(daňový únik, podvod) 

priamy úmysel 
zákonodarcu 

využitie nedostatku 
v zákonoch neúmyselne 

úmyselne 

trestný čin 
v značnom 

rozsahu 

trestný čin  
vo veľkom 

rozsahu 

 

Právna legislatíva ČR minimalizáciu daňovej povinnosti síce umožňuje, no iba za 

predpokladu použitia správneho spôsobu zníženia daňového zaťaženia daňovým 

subjektom. Za správny spôsob sa myslí spôsob, ktorý je v súlade s legislatívou ČR. 

Dostávame sa tak k prvej možnosti, forme minimalizácie dane, ktorú možno nazvať 

ako legálnu alebo daňová optimalizácia. Takto daňový subjekt využíva všetky 

dostupné zákonné ustanovenia, aby dosiahol skrátenie daní.320   

 Daňová optimalizácia stojí na základných všeobecných princípoch, ktoré zahŕňajú 

využitie: 

 inštitútu nezdaniteľného minima,  

 inštitútu nezdaniteľného príjmu,  

 možnosti oslobodenia od dane,  

 možnosti uplatňovania nákladov,  

 rôznych typov obchodných zmluvných vzťahov a  

                                                
319 Vlastné spracovanie tabuľky podľa KRESTEŠOVÁ, M., REZEK, V. Daňové nedoplatky a daňové 
úniky. s. 10. Mfcr.cz [online prezentácia]. 
320 HORVÁTHOVÁ, A. Daňové úniky – legálne a nelegálne. Danovecentrum.sk [online].  



 

 

 ďalších možných výnimiek či daňových úľav, ale tiež  

 nedostatkov v zákonoch, teda medzier v daňových zákonoch či súvisiacich 

predpisoch.321  

Takéto vyhýbanie sa plateniu daní prostredníctvom legálnych aktivít sa v anglicky 

písaných odborných textoch nazýva ako tzv. tax avoidance. Je výsledkom využitia 

právnych úprav s priamym úmyslom zákonodarcov, no taktiež môže ísť o výsledok 

využitia nedostatkov v zákonoch ako neúmyselné pochybenie zákonodarcov. No 

využitie medzier v zákonoch možno pokladať za spôsob minimalizácie dane na hranici 

legálnosti.322        

 Zákonodarcom sa len veľmi ťažko darí eliminovať medzery v zákonoch, ktoré 

daňové subjekty rýchlo objavujú. Tvorcovia zákonov sa takto snažia „vychytávať“ 

medzery v zákonoch ich novelizáciou až niekoľkokrát ročne po tom, ako boli odhalené 

daňovými úradmi. Tým sa však legislatíva štátu stáva čo raz viac neprehľadnejšia, a to 

ako pre odborníkov, tak i pre daňové subjekty. Takto sa ľahko môže stať, že daňový 

subjekt znižuje svoju daňovú povinnosť spôsobom, ktorý nie je v súlade s legislatívou, 

a to len z dôvodu nevedomosti.323        

 Druhý spôsob je opakom prvej formy, na ktorý sa bude práca zameriavať 

v súvislosti s problematikou transferových cien, ide o nelegálny spôsob alebo daňový 

únik. Táto forma minimalizácie daní nie je v súlade so zákonmi ČR, ale je nad rámec 

platnej legislatívy. Aj napriek tomu sa vo veľkej miere používa. Anglickým 

ekvivalentom daňového úniku, podvodu je tzv. tax evasion.324  

 V rámci nelegálnych činností daňový subjekt môže: 

 nepriznať časti príjmov – ide o tzv. daňovú malverzáciu, príkladom môže byť 

nepriznanie časti tržieb; 

 zatajiť určitú časť majetku – ide o tzv. daňovú defraudáciu alebo 

                                                
321 FURMANÍK ml., P. Daňová optimalizácia: Legálna cesta ako si zvýšiť čistý príjem. Investujeme.sk 
[online]. 
322 KRESTEŠOVÁ, M., REZEK, V. Daňové nedoplatky a daňové úniky. s. 10. Mfcr.cz [online 
prezentácia]. 
323 HORVÁTHOVÁ, A. Daňové úniky – legálne a nelegálne. Danovecentrum.sk [online]. 
324 KRESTEŠOVÁ, M., REZEK, V. Daňové nedoplatky a daňové úniky. s. 10. Mfcr.cz [online 
prezentácia]. 
 



 

 

 umelo zvyšovať náklady, inými slovami nadhodnocovať daňové výdavky.325 

Za tieto aktivity môže byť daňový subjekt postihnutý, a to vtedy, ak mu bude 

dokázané úmyselné porušenie legislatívy. Neodvedenie či krátenie daní je potom 

označované ako trestný čin. Za krátenie daní podľa § 240 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestný zákon je uvalený trest. Druh trestu sa určí podľa veľkosti rozsahu alebo spôsobu 

vykonania takejto trestnej činnosti. Hrozí udelenie trestu odňatia slobody, pričom  doba 

odňatia slobody sa pohybuje od 6 mesiacov do 10 rokov v závislosti na miere 

závažnosti spáchaného činu.326       

 Ako bolo uvedené vyššie, je viacero spôsobov realizácie daňového úniku. Pre 

sprehľadnenie sú v nasledujúcej tabuľke (viď   Tabuľka 18) uvedené spôsoby realizácie 

daňových únikov priamych a nepriamych daní rozdelených podľa kategórií, ktorými sú 

výnos, čas, riziko a počet zapojených osôb.  

  Tabuľka 18: Formy a spôsob realizácie daňových únikov 327 

Kategória Priame dane Nepriame dane 

Výnos Max. krátenie do nulového 
základu dane. 

Max. krátenie do záporného 
základu dane. 

Čas 
Krátenie za zdaňovacie 
obdobie – kalendárny alebo 
hospodársky rok. 

Krátenie za zdaňovacie 
obdobie – kalendárny mesiac 
alebo štvrťrok. 

Riziko Nižšie riziko odhalenia. Vyššie riziko odhalenia. 

 

  Ak by sa jednalo o trestný čin vo veci odvodu ziskov prostredníctvom zlého 

nastavenia transferových cien, išlo by o kategóriu úniku priamych daní z príjmu 

právnických osôb.         

 Podľa počtu zapojených osôb sa realizuje daňový únik tromi formami 

znázornených v nasledujúcej tabuľke (viď Tabuľka 19), pričom je uvedený spôsob, 

charakteristika realizácie a výskyt, kde najčastejšie sa konkrétna forma realizácie 

                                                
325 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 86. 
326 Zákon č. 40/2009 Sb., trestný zákon. § 240. 
327 KRESTEŠOVÁ, M., REZEK, V. Daňové nedoplatky a daňové úniky. s. 11. Mfcr.cz [online 
prezentácia]. 
 



 

 

daňového úniku objavuje. Následne pod tabuľkou je podrobný popis týchto 

jednotlivých foriem realizácie daňového úniku uvedených v tejto tabuľke.  

Tabuľka 19: Formy a charakteristiky realizácie daňového úniku podľa počtu zapojených osôb328 

Počet zapojených 

osôb 
Individuálne 2 osoby Viac osôb 

Druh osôb 
OSZČ, PO 
s nižším obratom; 

PO s obmedzeným 
alebo žiadnym 
ručením; 

PO s obmedzeným 
alebo žiadnym 
ručením; 

Spôsob 

daňová 
malverzácie, 
nadhodnotenie 
daňových 
výdavkov; 

nadhodnotenie 
daňových výdavkov, 
neoprávnené odpisy 
pohľadávok; 

 

neodvedenia DPH 
v reťazci platiteľov, 
vývoz tovaru do 
tretích krajín, 
karuselové podvody, 
transferové ceny; 

Charakteristika 
dopad na vznik 
nesúladu medzi 
DPH a dane 
z príjmov; 

platba prevodom na 
bankový účet 
a následný výber 
v hotovosti; 

nadhodnotenie ceny 
tovaru v reťazci 
platiteľov; 

Výskyt 

reštaurácia, 
realitná kancelária, 
internetový 
obchod, 
poradenstvo, 
poisťovníctvo, 
remeselné práce 
a iné. 

stavebné práce, 
marketing, reklamné 
služby, poradenstvo, 
dovoz tovaru 
z juhovýchodnej 
Ázie a iné. 

CD, DVD, 
počítačové diely, 
pohonné hmoty, 
bižutéria, šrot, zlato 
a drahé kovy, 
mobilnými telefóny, 
emisné povolenky 
a iné. 

 

a) individuálne – čiže vykonaním daňového úniku jednou osobou, napríklad osobou 

samostatne zárobkovo činnou (ďalej iba OSZČ) alebo právnickou osobou (ďalej iba 

PO) s nižším obratom a to prostredníctvom daňovej malverzácie či nadhodnotením 

daňových výdavkov. Daňový únik má dopad na vznik nesúladu medzi údajmi dane 

z pridanej hodnoty (ďalej iba DPH) a dane z príjmov.329 

                                                
328 Vlastné spracovanie tabuľky podľa: KRESTEŠOVÁ, M., REZEK, V. Daňové nedoplatky a daňové 
úniky. s. 11-14. Mfcr.cz [online prezentácia]. 
329 KRESTEŠOVÁ, M., REZEK, V. Daňové nedoplatky a daňové úniky. s. 12. Mfcr.cz [online 
prezentácia]. 



 

 

Táto forma realizácie sa vyskytuje v oblasti podnikania napríklad: reštaurácia 

(daňový subjekt povinný používať registračnú pokladnicu, vlastní však dve – jednu 

vlastní nelegálne, cez ktorú najskôr blokuje poskytnuté služby, druhú 

zaregistrovanú, cez ktorú až potom blokuje denné tržby tak, aby nedosiahol vysoký 

zisk), nepostihnuteľné príjmy z tzv. „tolerovanej občianskej neposlušnosti“ 

(prepitné čašníkov, barmanov, recepčných, v kozmetických či kaderníckych 

salónoch), poskytovanie služieb či predaj tovaru (prevod peňazí na súkromný účet, 

ktoré neprizná medzi zdaniteľné príjmy), realitná kancelária (získanú hotovosť od 

fyzických osôb nezahŕňa do účtovníctva – ide o čistý príjem), a iné;330, 331 

b) prostredníctvom 2 zapojených osôb – právnickými osobami s obmedzeným alebo 

žiadnym ručením prostredníctvom nadhodnotením daňových výdavkov alebo 

neoprávnených odpisov pohľadávok. Charakteristickou črtou je platba prevodom na 

bankový účet a následný výber v hotovosti.332 

Výskyt najmä v oblasti stavebných prác, marketingu či reklamných služieb, 

poradenstvo, dovoz tovaru z juhovýchodnej Ázie a iné.333 

c) prostredníctvom viac zapojených osôb – taktiež právnickými osobami 

s obmedzeným alebo žiadnym ručením prostredníctvom neodvedenia DPH 

v reťazci platiteľov, vývozom tovaru do tretích krajín či podvody s DPH v rámci 

EÚ – karuselové podvody 334, odvodom zisku do zahraničia – transferové ceny, 

nadhodnotením ceny tovaru v reťazci platiteľov.335 

Výskyt v oblasti obchodovaním s CD, DVD, počítačovými dielmi, pohonnými 

hmotami, bižutériou, šrotom, zlatom a drahými kovmi, mobilnými telefónmi, 

emisné povolenky a iné.336 

                                                
330 ŠKODA, M. Daňové úniky ako výhodná forma investície – 3. časť. oPeniazoch.sk [online]. 
331 ŠKODA, M. Daňové úniky ako výhodná forma investície – 2. časť. oPeniazoch.sk [online]. 
332 KRESTEŠOVÁ, M., REZEK, V. Daňové nedoplatky a daňové úniky. s. 13. MFČR.cz [online 
prezentácia]. 
333 To isté.  
334 Vznikajú tak, že tovar zakúpený v jednom členskom štáte EÚ bez DPH je v inom členskom štáte 
predané vrátane DPH bez toho, aby daný obchodník odviedol daň. Podľa: Európska komisia. Omezení 
„karuselových“ podvodů s DPH. Euroskop.cz [online]. 
335 KRESTEŠOVÁ, M., REZEK, V. Daňové nedoplatky a daňové úniky. s. 14. Mfcr.cz [online 
prezentácia]. 
336 To isté. s. 12.  



 

 

       Z uvedených druhov spôsobov minimalizácie daňovej povinnosti možno zhrnúť, že 

skrátenie dane prostredníctvom zlého nastavenia transferových cien je považované za 

nelegálnu činnosť, pričom hrozí trest odňatia slobody, že použitie transferových cien 

k daňovým únikom je možné prostredníctvom viac zapojených osôb s dopadom na 

krátenie priamych daní z príjmu právnických osôb.     

 Dôkazom, že takéto spôsoby krátenia daní medzi spoločnosťami prebiehajú, je 

Tabuľka 20, kde možno vidieť, že v roku 2012 bolo preverovaných colnými úradmi 611 

podozrení spáchania trestného činu, z toho trestných činov vo veci krátenia daní boli 

v počte 56, čo predstavuje čiastku 220 mil. Kč. V porovnaní s rokom 2011 prišlo v roku 

2012 k 20 % poklesu počtu preverených trestných činov. V porovnaní s rokmi 

predošlými (2008-2011) možno zaznamenať klesajúci trend podozrenia zo spáchania 

trestného činu vo veci krátenia daní, pričom v roku 2010 je zaznamenaný najvyšší počet 

tejto trestnej činnosti v počte 80.  

Tabuľka 20: Výsledky činnosti poverených colných úradov v trestnom konaní 337 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Podozrenie zo spáchania trestného činu 527 672 861 765 611 

z toho: trestného činu krátenia daní 71 65 80 52 56 

             čiastka (v mil. Kč) 507 299 386 191 220 

  

Čo sa týka ČR, server ČEKIA uvádza, že 42 % zahraničného kapitálu českých 

spoločností je kontrolované z daňových rajov a podľa organizácie Global Financial 

Integrity sa stráca z dôvodu nelegálnym únikom nezdanených finančných prostriedkov 

vo výške 140 mld. Kč. Ďalšou zaujímavou skutočnosťou, ktorú uvádza OECD je, že 

daňové straty spôsobené nesprávnym použitím transferových cien dosahuje až 250 mld. 

Eur ročne v Európskej únii.338       

 Čo môže byť príčinou týchto skutočností? Aj keď daňová správa vykonáva 

kontrolu transferových cien, no neurčitosť v pravidlách pre transferové ocenenie vedie 

k tomu, že daňové kontroly sú neefektívne. Ďalším problémom môže byť skutočnosť, že 

pre niektoré situácie neexistuje vhodná metóda stanovenia transferových cien. Tiež je 
                                                
337 MF ČR. Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2012. s. 25. Mfcr.cz [online]. 
338 FRITZSCHE, V. Quo vadis, transferové ceny? Finance.cz [online]. 



 

 

čoraz ťažšie dodržiavať PTO, ktorý je založený na porovnaní transferovej ceny s cenou 

dohodnutou v porovnateľnej transakcii medzi nezávislými podnikmi, pretože 

v súčasnosti prišlo k poklesu takýchto nezávislých podnikov, a tak sa ťažšie zháňajú 

porovnateľné údaje na trhu. Problémom sú aj slabiny komerčných databáz, ktoré 

vyberajú porovnateľné spoločnosti. A v neposlednom rade ide o šikovnosť združených 

spoločností v presúvaní rizík alebo majetku do krajín s nižšou mierov zdanenia, tým sa 

presunú aj časti ziskov a v krajine kde sa obchodná transakcia skutočne vykonáva 

ostane iba minimálny zisk k zdaneniu.339 

 

  

                                                
339 FRITZSCHE, V. Quo vadis, transferové ceny? Finance.cz [online]. 



 

 

Príloha 2: Prehľad zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia 

s ČR obsahujúcich článok 9 ku dňu 15.7.2010 

Tabuľka 21: Prehľad zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia obsahujúcich článok Združené podniky ku dňu 
15.7.2010 340 

Zmluvný štát 
Čl. obsahuje 

ods. 2 (následná 
úprava ziskov) 

Čl. obsahuje ods. 3 (výhrada ČR 
k obmedzeniu ods. 2 na prípady 

neúmyselného konania) 

Albánsko áno áno 

Arménsko nie nie 

Austrália áno áno 

Azerbajdžan áno áno 

Belgicko nie nie 

Bielorusko nie nie 

Brazília  nie nie 

Bulharsko  nie nie 

Bosna a Hercegovina  áno áno 

Cyprus nie nie 

Čína áno nie 

Dánsko áno nie 

Egypt nie nie 

Estónsko nie nie 

Etiópia áno áno 

Filipíny nie nie 

Fínsko áno áno 

Francúzsko nie nie 

Grécko nie nie 

Gruzínsko áno áno 

                                                
340 MF ČR. Pokyn č. D – 332 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi 
sdruženými podniky – převodní ceny. s. 19-20. Financnisprava.cz [online]. 



 

 

Holandsko nie nie 

Chorvátsko áno áno 

India  nie nie 

Indonézia nie nie 

Írsko áno nie 

Island nie nie 

Izrael áno áno 

Japonsko nie nie 

Juhoafrická republika áno nie 

Jordánsko nie nie 

Juhoslávia nie nie 

Kanada áno áno (ide o ods. 4) 

Kazachstan áno áno 

Kórea nie nie 

Kórea - KLDR áno áno 

Kuvajt áno áno 

Libanon áno áno 

Litva nie nie 

Lotyšsko nie nie 

Luxembursko áno nie 

Maďarsko nie nie 

Macedónsko nie nie 

Malajzia nie nie 

Malta áno áno 

Maroko áno áno 

Mexiko nie nie 

Moldavsko nie nie 



 

 

Mongolsko nie nie 

Nemecko áno nie 

Nigéria áno nie 

Nórsko nie nie 

Nový Zéland áno áno 

Poľsko nie nie 

Portugalsko áno nie  

Rakúsko nie nie 

Rumunsko áno nie 

Rusko nie nie 

Singapur nie nie 

Slovensko áno áno 

Slovinsko áno áno 

Spojené arabské emiráty nie nie 

Srbsko a Čierna Hora nie nie 

Srí Lanka nie nie 

Sýria áno áno 

Švédsko nie nie 

Španielsko áno áno 

Švajčiarsko áno áno 

Tadžikistan nie nie 

Taliansko nie nie 

Thajsko nie nie 

Tunisko áno nie 

Turecko áno áno 

Ukrajina nie nie 

USA áno áno 



 

 

Uzbekistan áno áno 

Veľká Británia nie nie 

Venezuela nie nie 

Vietnam nie nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Príloha 3: Modelové príklady stanovenia transferovej ceny 

pomocou jednotlivých metód odporučenými OECD 

Výpočet metódou CUP  
V nasledujúcich riadkoch bude uvedený príklad použitia metódy CUP a to v rámci 

interného aj externého zrovnania.  

Interné zrovnanie 

Uvažujeme o troch podnikoch, pričom podnik A CZ a B DE sú združené podniky, 

kde podnik A je materskou spoločnosťou v krajine CZ a podnik B zahraničnou dcérinou 

spoločnosťou v krajine DE, a firma C je podnik mimo týchto spojených podnikov. Ďalej 

uvažujeme, že podnik A CZ predáva rovnaký výrobok, napríklad bicykle, svojej 

dcérinej spoločnosti B SK ako vnútropodnikovú transakciu za 200 Eur a tento istý 

výrobok predáva aj nezávislému podniku C, ale za 300 Eur. Transakcia medzi 

podnikom A CZ a C je v súlade s PTO.341, 342     

 Uvedený príklad pre lepšiu predstavu znázorňuje nasledujúca schéma (viď Obrázok 

12). 

 

Obrázok 12: Praktický príklad použitia metódy CUP pri internom zrovnaní 343 

Pri použití metódy CUP však musí byť stanovená rovnaká cena ako pri 

kontrolovanej transakcii, tak i pri transakcii medzi podnikmi A CZ a C. Preto je nutné 

posúdiť, či ide o rovnaké modely bicyklov a či boli dodané za rovnakých obchodných 

a dodacích podmienok. Keďže sa uvažuje o tom, že nekontrolovaná transakcia je 
                                                
341 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 3. Financnasprava.sk [online]. 
342 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 108. 
343 To isté. s. 108. 

A CZ 
dodávateľ 

B DE 
odberateľ  

C 
odberateľ 

kontrolovaná 
transakcia 

nekontrolovaná 
transakcia 

200 Eur 

300 Eur 



 

 

v súlade s PTO, znamená to, že by bola zistená zhoda medzi kontrolovanou 

a nekontrolovanou transakciou pri zrovnávaní transakcií, a preto musí byť cena 

transakcie medzi združenými podnikmi zmenená na 300 Eur.344, 345 

 Príčinou takto rozdielnych cien môže byť napríklad to, že v rámci vnútropodnikové 

predaja ide o cenu dodaného tovaru (vrátane ceny za dodanie) a u nezávislého predaja je 

cena bez dopravného. Nastali tak rozdiely v podmienkach dopravy a poistenia, ktoré 

majú dopad na cenu. Je nutné vykonať úpravy, ktoré by zohľadnili tento rozdiel 

v doprave. Ďalšou príčinou rozdielnych cien môže byť rozdiel v predanom objeme pri 

vnútropodnikovej transakcii oproti nezávislej transakcii. Je potrebné posúdiť, či tento 

rozdiel v objeme má dopad na prevodnú cenu. Mali by byť analyzované podobné 

transakcie a trh pre stanovenie zľavy z objemu.346 

Externé zrovnanie 

Ďalším príkladom pre použite metódy CUP je situácia, kedy možno uvažovať 

o  externom zrovnaní. To znamená, že budeme uvažovať opäť, ako v predošlom 

príklade na interné zrovnanie, o združených podnikoch, teda materskej spoločnosti 

A CZ a zahraničnej dcérinej spoločnosti B DE a ďalej budeme uvažovať o podnikoch C 

a D, ktoré sú nezávislými podnikmi na voľnom trhu, pričom podnik D bude predávať 

tovar podniku C. Medzi združenými podnikmi prebehne kontrolovaná, teda 

vnútropodniková transakcia, opäť napríklad predaj bicykla, a medzi nezávislými 

podnikmi C a D prebehne nekontrolovaná (externá či nezávislá) transakcia rovnakých 

bicyklov, ktorá je však v súlade s PTO. Vzhľadom k tomu, že ide o zrovnateľné 

transakcie, je možné určiť cenu vnútropodnikovej transakcie na úroveň ceny nezávislej 

transakcie medzi podnikmi C a D.347        

 Rovnako ako v predchádzajúcom príklade, bude aj táto situácia externého 

zrovnania znázornená schematicky (viď Obrázok 13). 

                                                
344 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 3. Financnasprava.sk [online]. 
345 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 108. 
346 OECD. Směrnice č. 70/1997 FZ, o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. s. 41. 
Bdo.cz [online]. 
347 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 108. 



 

 

 

Obrázok 13: Praktický príklad použitia metódy CUP pri externom zrovnaní 348 

Výpočet metódou RPM 
Opäť uvažujeme o združených podnikoch: materský podnik A CZ ako dodávateľ 

a zahraničný dcérin podnik B DE ako distribútor. Podnik A CZ predáva bicykle podniku 

B DE za 200 Eur v rámci kontrolovanej transakcie. Podnik B SK tiež nakupuje podobný 

produkt (napríklad kolobežky) od nezávislého podniku C v rámci nekontrolovanej 

transakcie v súlade s PTO. Tieto produkty podnik B DE následne distribuuje 

nezávislému koncovému zákazníkovi za cenu 300 Eur (ako predajná cena, za ktorú je 

tovar predaný nezávislej osobe). Uvažujeme, že obchodná marža získaná u nezávislých 

distribútoroch za obdobných podmienok v rámci nekontrolovanej transakcie je vo výške 

15 %.349, 350          

 Príklad takejto transakcie je znázornený na nasledujúcej schéme (viď Obrázok 14).                                                                          

 

  

 

Obrázok 14: Praktický príklad použitia metódy RPM v rámci procese distribútora 351 

Využitím metódy RPM by sa stanovila cena kontrolovanej transakcie, teda medzi 

združenými podnikmi (A CZ a B DE), podľa zmieneného vzorca NNC = PC – (PC x 

                                                
348 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 108. 
349 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 4. Financnasprava.sk [online]. 
350 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 110. 
351 To isté. s. 110. 
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OMn). Po dosadení získame hľadaný výsledok: NNC = 300 – (300 x 0,15) = 255 Eur. 

Vyplýva z toho, že kontrolovaná cena je vo výške 255 Eur.352 

Výpočet metódou C + M 
 Uvažujeme o domácom výrobcovi A CZ, ktorý produkuje bicykle. Tento výrobok 

predáva svojej zahraničnej dcérinej spoločnosti B DE v rámci kontrolovanej transakcie 

za 300 Eur. Podnik B DE tento výrobok ďalej upravuje, a tak mu vytvára pridanú 

hodnotu a následne takto upravený produkt ďalej predáva nezávislému konečnému 

spotrebiteľovi. Priame a nepriame náklady na výrobu tohto produktu sú vo výške 290 

Eur. Zisková prirážka vo vzťahu k nákladom vynaložených na výrobu produktu je vo 

výške 5 %. No u porovnateľných transakciách nezávislý dodávateľ, podnik C, dosahuje 

prirážku vo výške 15 %.353, 354 

 Uvedený príklad je nižšie znázornený nižšie na jednoduchej schéme (viď Obrázok 

15). 

 

 

Obrázok 15: Praktický príklad použitia metódy C + M 355 

 Z uvedeného je potrebné upraviť predajnú cenu tak, že k nákladom na výrobu 

pripočítame ziskovú prirážku, ktorú dosahuje nezávislý dodávateľ v porovnateľnej 

transakcii podľa vzťahu . Po dosadení dostaneme výšku 

kontrolovanej ceny: PCu = 290 + (0,15 x 290) = 333,5 Eur.356 

Výpočet metódou PSM 
Uvažujeme o prevode hodnotného nehmotného majetku medzi združenými 

podnikmi. Materský podnik A CZ má väčšie kompetencie, preberá vyššie riziko 

a vlastní spomínaný nehmotný majetok potrebný pre výrobu. Zahraničný dcérsky 
                                                
352 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 4. Financnasprava.sk [online]. 
353 To isté. s. 5. 
354 DVOŘÁČEK, J., TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. s. 111. 
355 To isté. s. 112. 
356 FR SR. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového ocenenia. s. 5. Financnasprava.sk [online]. 
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podnik B DE je výrobcom produktu. Výpočet transferovej ceny je možný dvomi 

spôsobmi:357 

1. Analýza zásluh - je potrebné rozdeliť kombinované zisky z prevodu nehmotného 

majetku medzi podnikom A CZ a B DE a to podľa relatívnych hodnôt funkcií, ktoré 

vykonávajú tieto podniky.  

Uvažujeme, že celkový príjem (TR) z vykonanej transakcie je vo výške 10 mil. Eur, 

pričom celkové náklady podniku A CZ (TCa) sú vo výške 5 mil. Eur a podniku B DE 

(TCb) vo výške 3 mil. Eur. Z uvedeného možno vyjadriť kombinovaný zisk (CP) podľa 

vzťahu: TR – Tca – TCb = 10 – 5 – 3 = 2 mil. Eur.358    

 Ďalším krokom je rozdelenie CP podľa percentuálneho vyjadrenie zásluh 

jednotlivých podnikov na tomto CP a to z analýzy funkcií, rizík a majetku ako je možno 

vidieť v nasledujúcej tabuľke (viď Tabuľka 22).  

Tabuľka 22: Delenie kombinovaného zisku podľa zásluh podniku A CZ a B DE (v %) 359 

Zásluhy v % z analýzy: A CZ B DE 

funkcií  80 20 

rizík  90 10 

majetku 70 30 

Spolu 80 20 

 

Podľa vyššie znázornenej tabuľky možno stanoviť zisk podniku A CZ vo výške 1,6 

mil. Eur a zisk podniku B DE vo výške 0,4 mil. Eur.     

 

 

 

                                                
357 Spracované podľa SOLILOVÁ, V. Finanční řizení & controlling v praxi. 4/2011. s. 22. 
Danarionline.cz [online]. 
358 To isté. s. 22. 
359 To isté. s. 22.  



 

 

Výpočet a následne aj výšku transferovej ceny prevodu nehmotného majetku na 

podnik A CZ stanovenej podľa prístupu analýzy zásluh možno vyjadriť vzťahom:  

Paz = TCa + CP x 20/100 = 5 + 2 x 0,2 = 5,4 mil. Eur.360 

2. Zostatková analýza – kombinovaný zisk pozostáva z obvyklej výnosnosti a zo 

zostatkového zisku.  

Uvažujeme, že obvyklá výnosnosť podniku A CZ je 10 % a podniku B DE 5,5 %. 

Z toho vyplýva, že výška obvyklej výnosnosti podniku A CZ pri celkových nákladoch 

vo výške 5 mil. Eur je 0,5 mil. Eur a u podniku B DE, pri celkových nákladoch vo 

výške 3 mil. Eur je 0,165 mil. Eur. Súčtom výnosností podnikov získame celkovú 

výnosnosť: 0,5 + 0,165 = 0,665 mil. Eur. Zostatkový zisk je potom vo výške 1,335 mil. 

Eur. Kombinovaný zisk sa rovná súčtu týchto ziskov: CP = 0,665 + 1,335 = 2 mil. Eur.

 Ďalším krokom je vyjadrenie koeficientu pre delenie zostatkového zisku 

v závislosti na výške investície jednotlivých podnikov k celkovým nákladom: 

 výška koeficientu podniku A CZ = 5/(5 + 3) = 0,625; 

 výška koeficientu podniku B DE = 3/(5 + 3) = 0,375. 

Z uvedených výpočtov je možné vyjadriť celkové zisky jednotlivých podnikov ako 

súčet obvyklej výnosnosti a zostatkového zisku jednotlivých podnikov:  

 výška celkového zisku podniku A CZ = 0,625 x 1,335 + 0,5 = 1,334 mil. Eur; 

 výška celkového zisku podniku B DE = 0,375 x 1,335 + 0,165 = 0,666 mil. Eur. 

Nakoniec možno vyjadriť transferovú cenu prevodu nehmotného majetku na podnik 

A CZ pomocou zostatkovej analýzy podľa vzťahu Pza = TCa + celkový zisk B SK = 5 + 

0,666 = 5,666 mil. Eur. 

Výpočet metódou TNMM 
 Uvažujeme o spoločnosti A CZ, ktorá dodáva bicykle zahraničnej dcérskej 

spoločnosti B DE. Tieto bicykle podnik B DE ďalej predáva nezávislej spoločnosti C. 

Z predaja bicyklov vyinkasoval podnik B DE tržby vo výške 10 mil. Eur, pričom ich od 

                                                
360 Spracované podľa SOLILOVÁ, V. Finanční řizení & controlling v praxi. 4/2011. s. 22. 
Danarionline.cz [online]. 



 

 

podniku A CZ kúpil za 6 mil. Eur. Hrubý zisk z transakcie je vo výške 4 mil. Eur. 

Prevádzkové náklady na predaj a distribúciu sú vo výške 2,5 mil. Eur. Čistý zisk sa 

potom rovná 1,5 mil. Eur. Ukazovateľ čistého rozpätia sa vypočíta ako pomer čistého 

zisku a tržieb, teda: (1,5 mil. Eur/10 mil. Eur) x 100 = 15 %. Uvažujeme tiež, že 

nezávislý distribútor má čisté ziskové rozpätie vo výške 10 %, preto je potrebné zmeniť 

výšku čistého zisku podniku B DE a to na 1 mil. Eur. Transferová cena, za ktorú podnik 

B DE kúpi bicykle sa zmení na 6,5 mil. Eur, ako výsledok rozdielu predajnej ceny 

odberateľovi C (10 mil. Eur) a hrubého zisku pri čistom ziskovom rozpätí nezávislého 

distribútora 10 % ( hrubý zisk = prevádzkové náklady + čistý zisk, t.j. 2,5 + 1 = 3,5). 
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361 Vlastné spracovanie obrázku.  
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Príloha 4: Porovnanie metód stanovenia transferových cien 

podľa OECD 
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Príloha 5: Rozhodovací model pre voľbu optimálnej metódy 

transferového ocenenia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                              362                                 

                                                
362 RAJNOHA, R., SLIVKOVÁ, D., DOBROVIČ, J. Ekonomický časopis. 62/2014, č. 6. s. 622. 

Áno 

Obrázok 17: Rozhodovací model pre voľbu optimálnej metódy transferového oceňovania 
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transakcie realizuje 
závislá osoba 
s nasledovným 
charakterovým 
profilom:  
- distribútor 
s obmedzenými 
právomocami, 
zástupca, 
komisionár; 
- výrobca. 

Je možné získať 
porovnateľné údaje na 
báze hrubého 
obchodného rozpätia 
(hrubej marže)?  

Majú závislé osoby, 
ktoré realizujú závislú 
transakciu rovnaký  
charakterový profil? 

Vykonáva závislá osoba 
nasledovné závislé transakcie:  
- poskytovanie služieb,  
- prevod hmotného/nehmotného 
majetku. 
 

Použite metódu PSM 
Porovnajte prevádzkový 
zisk EBIT. 

Použite inú metódu v súlade s PTO. 



 

 

Príloha 6: Spôsob eliminácie problému spojený s aplikáciou 

transferových cien 

Proces snahy vytvorenia konsolidovaného základu dane z príjmu 

právnických osôb 
 V rámci EÚ je od roku 2004 snaha o vytvorenie harmonizovaného 

konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb ako riešenie problému 

zložitého a drahého podnikania na európskom trhu. Európska komisia v roku 2011 

vytvorila Návrh smernice o spoločnom konsolidovanom základu dane z príjmu 

právnických osôb (ďalej iba CCCTB363).364 V roku 2012 vyjednávanie o smernici 

postúpilo do ďalšieho kola – Hospodársky a menový výbor Európskeho parlamentu dal  

v Bruseli súhlas k návrhu smernice CCCTB.365 Návrh bol pozmenení parlamentom, 

komisia však vyslovila nesúhlas. Malo prísť k úprave vzorca pre rozdelenie daňového 

základu medzi členské štáty.366       

 Senát ČR v roku 2011 na jednu stranu vyjadril nesúhlas voči konsolidovanému 

základu dane, no na stranu druhú podporil jednotný celoeurópsky prístup k výpočtu 

základu dane, kedy by bol pre spoločnosti povinný. Nesúhlas voči tejto veci prejavil 

Výbor pre európske záležitosti Poslaneckej snemovne ČR.367 Podobné postoje ako má 

ČR zaujali aj napr. Maďarsko, Poľsko, Veľká Británia, Írsko, Nemecko. Naopak súhlas 

vyjadrili Francúzsko a Španielsko.368      

 Návrh smernice CCCTB je momentálne postúpený Rade k rozhodnutiu. V prípade 

odmietnutia smernice sa uvažuje o alternatívnom riešení, akým je inštitút posilnenej 

spolupráce. Na spolupráci by sa podieľali iba štáty, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú.369 

                                                
363 Skratka z anglického názvu Common Consolidated Corporate Tax Base. 
364 SOBOTKOVÁ, V. Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB). Danarionline.cz [online]. 
365 STREJČEK, I. Tisková správa: Jednotný konsolidovaný základ daně právnických osob. Istrejcek.cz 
[online]. 
366 KRULIŠ, K. Pět témat pro nový Evropský parlament. 5/2014. s. 11. Amo.cz [online]. 
367 To isté. s. 11. 
368 SOBOTKOVÁ, V. Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB). Danarionline.cz [online]. 
369 KRULIŠ, K. Pět témat pro nový Evropský parlament. 5/2014. s. 11. Amo.cz [online]. 



 

 

No ak by bol nakoniec systém CCCTB zavedený, začal by sa uplatňovať najskôr od 

roku 2015 - 2016.370 

Základný princíp CCCTB 
 Základným princípom CCCTB je umožniť spoločnostiam a skupinám spoločností, 

ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu dane vo viac ako jednom členskom štáte EÚ, 

podať jedno konsolidované daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb u jednej 

daňovej správy.371        

 Pôsobnosť smernice CCCTB je vymedzená iba na právnické osoby, ktoré 

podliehajú dani z príjmu právnických osôb v EÚ, pričom sú podmienky jednoznačne 

určené v prílohe I. a II. Smernice.372 Preto napríklad v ČR sa smernica nebude 

vzťahovať na verejnú obchodnú spoločnosť, pretože nepodlieha dani z príjmu 

právnických osôb podľa českej legislatívy.373 Ďalšou podmienkou pre zvolenie 

smernice CCCTB je, že spoločnosti musia byť rezidentom niektorého členského štátu 

EÚ. Spoločnosti, ktoré sú však nerezidentmi EÚ, si môžu zvoliť CCCTB iba ak majú 

v niektorom členskom štáte EÚ stálu prevádzkareň.374     

 Základ dane spoločnosti či skupiny spoločností by sa tak rozdelil medzi členské 

štáty, v ktorých by podnikali, pomocou vzorcu stanovený smernicou. Členským štátom 

je umožnené zdaniť rozdelený podiel národnou sadzbou dane z príjmu právnických 

osôb. 375          

 Zavedením tohto systému by však neprišlo k harmonizácií daňových sadzieb. Je tak 

zachovaná spravodlivá daňová konkurencia a fiškálna politika štátov a tiež účtovníctvo 

jednotlivých štátov. Zavedenie systému CCCTB bude dobrovoľné, pretože nie každý 

podnik vykonáva medzinárodnú činnosť.376 

 
                                                
370 SOBOTKOVÁ, V. Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB). Danarionline.cz [online]. 
371 To isté. 
372 Návrh Směrnice Řady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCCTB). Článek 2 a 3. Europa.eu [online].  
373 SOBOTKOVÁ, V. Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB). Daňńarionline.cz [online]. 
374 Návrh Směrnice Řady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCCTB). Kapitola III. Článok 6. Europa.eu [online]. 
375 SOBOTKOVÁ, V. Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB). Danarionline.cz [online]. 
376 To isté. 



 

 

Algoritmus procesu vstupu a výstupu zo systému CCCTB  
 Algoritmom je myslený určitý postup, ako vstúpiť do systému CCCTB, ako 

vypočítať konsolidovaný základ dane a jeho rozdelenie medzi členské štáty, a poprípade 

vystúpenie zo systému. Za vstupy a výstupy sa myslí spôsob zachádzania s dlhodobými 

aktívami, dlhodobou zmluvou, rezervou, stratou, ktorú spoločnosť prináša do skupiny 

a naopak postup v prípade výstupu zo skupiny alebo jej zrušenie.377  

 Na nasledujúcej schéme (viď Obrázok 18) je znázornený zjednodušený postup 

vstupu a výstupu zo systému CCCTB. Stručný komentár k postupu bude uvedený pod 

schémou. 

 

Obrázok 18: Vstupy do systému a výstupy zo systému CCCTB 378 

 Do konsolidácie základu dane vstupujú aktíva a záväzky podnikov, ktoré: 

1. majú priamo/nepriamo viac ako 50 % podiel hlasovacích práv inej spoločnosti 

alebo viac ako 75 % vlastnícky podiel alebo podiel na ziskoch inej spoločnosti; 

2. kritérium 1. musí byť splnené počas celého zdaňovacieho obdobia; 

3. minimálna požadovaná doba členstva v skupine je 9 mesiacov; 

4. spoločnosti v skupine musia byť platobne schopné a nesmejú byť v likvidácii.379 

                                                
377 SOBOTKOVÁ, V. Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB). Danarionline.cz [online]. 
378 Vlastné spracovanie obrázku podľa: Návrh Směrnice Řady o společném konsolidovaném základu daně 
z příjmů právnických osob (CCCTB). Kapitola IX. A X. Europa.eu [online]. 
379 Návrh Směrnice Řady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCCTB). Kapitola IX. Europa.eu [online]. 
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 Po splnení týchto kritérií sa stanoví, aké záväzky jednotlivých členov skupiny 

a v akom ocenení budú súčasťou systému CCCTB. Ďalej sa určí, akým spôsobom bude 

dlhodobý majetok, zahrnutý do CCCTB, odpisovaný. Tiež je riešené zdaňovanie 

príjmov a výdajov z dlhodobých zmlúv, rezervy, odpočty nedobytných pohľadávok 

a straty vzniknuté pred vstupom do systému.380  

 Všeobecným pravidlom pre výstup poplatníka zo systému podľa smernice je, že 

aktíva a záväzky sa oceňujú podľa pravidiel systému CCCTB. Tiež smernica určuje 

spôsob odpisovania dlhodobého aktíva pri výstupe zo systému. Straty sa prevádzajú do 

ďalšieho obdobia a bude sa s nimi nakladať podľa vnútroštátnych pravidiel.381 

Výpočet konsolidovaného základu dane a jeho rozdelenie medzi 

jednotlivé štáty 
 Najskôr skupina spoločností, ktoré sa zúčastnia na CCCTB, sčítajú (skonsolidujú) 

všetky svoje zisky a straty a pomocou pravidiel jednotného základu dane sa vypočíta 

celkový zisk/strata skupiny ako celku. Z pohľadu inštitútu transferových cien, by 

kontrola týchto cien bola bezvýznamná, pretože by už nemali vplyv na celkový 

hospodársky výsledok skupiny. Preto sa zisky a straty z vnútroskupinvých transakcií 

neberú do úvahy.382       

 Konsolidovaný daňový základ sa rozdelí medzi členské štáty EÚ, pričom by boli 

tieto daňové základy v jednotlivých štátoch zdanené sadzbou dane z príjmov, akou si 

stanovia jednotlivé štáty.383        

 Smernica stanovuje vzorec pre rozdelenie daňového základu medzi členské štáty. 

Vzorec je založený na troch rovnocenných faktoroch: 1/3 tržby, 1/3 práce – z toho 

50 % mzdy a 50 % počet zamestnancov, 1/3 aktíva. To znamená, že by sa základ 

dane rozdelil iba medzi tie štáty, v ktorých sa tieto faktory skutočne nachádzajú 

a prispievajú k vytvoreniu celkového zisku skupiny.384     

 Algoritmus pre výpočet základu dane podľa smernice CCCTB spočíva v tom, že od 

                                                
380 Návrh Směrnice Řady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCCTB). Kapitola VIII. Článok 44-48. Europa.eu [online]. 
381 To isté. Kapitola VIII. Článok 49-53. 
382 KRULIŠ, K. Pět témat pro nový Evropský parlament. 5/2014. s. 9. Amo.cz [online]. 
383 To isté. s. 10. 
384 To isté. s. 10.  



 

 

zdaniteľných príjmov sa odčítajú oslobodené príjmy a odčítateľné položky. Od takto 

upraveného príjmu sa odčítajú zdaniteľné výdaje (viď Obrázok 19). 

 

Obrázok 19: Algoritmus pre výpočet konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb 385 

 Smernica CCCTB popisuje detailne jednotlivé položky, ktoré vzorec pre výpočet 

základu dane obsahuje.386 

Prínosy a riziká zavedenia systému CCCTB 
 Odsúhlasením Smernice CCCTB by vznikli ako členským štátom tak i celej EÚ 

určité výhody, no samozrejme by smernica niesla aj negatívny dopad. Hlavné dôvody, 

prečo usilovať o zavedenie CCCTB sú: 

 EÚ by bola braná ako jeden trh,  

 spoločnosti pri medzinárodnom obchode v rámci EÚ by sa vyhli narúšaním trhu 

kvôli rozdielnym daňovým systém v členských štátoch,  

 eliminácia problému pri aplikácii transferových cien,  

 zníženie nákladov zdanenia a odstránenie prekážky cezhraničných fúzií a akvizícií, 

 lacnejšia a jednoduchšia expanzia na zahraničný trh v EÚ malých a stredných 

podnikov, 

 zvýšenie atraktívnosti EÚ a investičných aktivít spoločností,  

 rast a tvorba pracovných miest a ekonomický blahobyt.387 

                                                
385 Vlastné spracovanie obrázku podľa Návrh Směrnice Řady o společném konsolidovaném základu daně 
z příjmů právnických osob (CCCTB). Článek 10. Europa.eu [online]. 
386 To isté. Kapitola IV. 
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Nevýhody spojené zo zavedením CCCTB: 

 členské štáty budú spravovať dva rôzne daňové režimy, čo môže spôsobiť 

špekulácie a daňové úniky; 

 budú si musieť osvojiť zložitý systém výpočtu dane a systém spôsobov 

optimalizácie dane; 

 príde síce k odstráneniu prelievania zisku prevodnými cenami, ale vznikali by nové 

možnosti, pomocou vzorcu pre rozdelenie daňového základu, ako presunúť 

najväčšiu časť základu dane do krajiny s najnižšou daňovou sadzbou; 

 museli by vzniknúť nové prístupy a stratégie pre elimináciu takejto formy 

optimalizácie, ktoré by fungovali popri doterajších brániacich metódach proti 

zneužívaniu transferových cien u spoločností, ktoré si systém CCCTB nezvolili.388 
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388 KRULIŠ, K. Pět témat pro nový Evropský parlament. 5/2014. s. 11. Amo.cz [online]. 



 

 

Príloha 7: Interné údaje o spoločnosti Ice - idnustrial services, 

a.s. 

Zákazníci   

 Spolupráca so zákazníkmi spoločnosti Ice, a.s. prebieha na základe tvorby 

projektov. Pôsobí ako dlhodobý partner v oblasti servisu i výroby, generálny dodávateľ 

zariadení alebo ako subdodávateľ.389       

 Vzhľadom k tomu, že zamestnanci spoločnosti Ice, a.s. majú skúsenosti už 

z desiatkami projektov, majú širokú paletu spokojných zákazníkov, medzi ktorých 

patria svetový výrobcovia automobilov, ako napríklad Audi, BMW, Mercedes-Benz, 

Fiat, Porsche, Škoda, Volkswagen a iní. Medzi zákazníkov – výrobcov technologických 

celkov patria ALCAN Strojmetal Alumínium Forging, Autorobot Strefa, ISS Vsetín 

atď. Okrem svetových spoločností, spolupracujú aj s tradičnými zákazníkmi, medzi 

ktorých patria stredne veľké a rodinné spoločnosti. Cieľom spolupráce je optimalizovať 

výrobu jej zákazníkov a zvyšovať tak ich konkurencieschopnosť.390 

Dodávatelia  

 Potrebné technológie pre vykonávanie prevádzkovej činnosti spoločnosti sú 

dodávané hlavne z Nemecka, Rakúska, Talianska, Poľska, ale aj z ČR.  Dodávateľov 

vyberá materská spoločnosť Ice, a.s., do skupiny tých najdôležitejších zaraďuje 

spoločnosti ako Eisenmann, Comau, Voith, TMS, Autorobot Strefa, Chropyňská 

strojírna a iné.391 

Podnikové stratégie  

 Do stratégie podniku patria určite hodnoty podniku a ich poslanie, ktoré sa snažia 

neustále dodržiavať a zdokonaľovať. Prvou z hodnôt je flexibilita, pomocou ktorej sa 

snažia uprednostňovať urgentné potreby zákazníkov pred ich vlastnými. Spoločnosť 

vždy hľadá neštandardné a tiež nadštandardné riešenia, čím získavajú konkurenčnú 

výhodu na trhu. Nevyhnutným poslaním je starostlivosť o zákazníka, kedy je snahou 

tejto servisnej spoločnosti prekročiť očakávania zákazníka. Na vytvorení nadpriemernej 

pridanej hodnoty majú najväčší podiel vysoko kvalifikovaní odborníci s neustálym 
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390 To isté. 
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motívom rozvíjať sa a vzdelávať sa. Bez straty na kvalite služieb je snahou spoločnosti 

tieto služby poskytnúť, čo v najkratšom čase bez zaťaženia od byrokracie. 

A v neposlednom rade spoločnosť dodržuje morálne zásady a princípy Corporate 

Governance.392, 393           

 Samotným cieľom a teda stratégiou spoločnosti Ice, a.s. je byť dlhodobo stabilnou 

spoločnosťou s vysokou výkonnosťou a vysokou pridanou hodnotou služieb. Ďalším 

cieľom je zaradiť sa medzi najžiadanejší európsky systémový integrátor v obore. 

Spoločnosť sa označuje za finančne stabilnú, pričom ich finančné výsledky sa stále 

zlepšujú, čomu napomáha i prísne riadenie nákladov. Jednou zo stratégií je stať sa 

atraktívnym zamestnávateľom s nízkou fluktuáciou a so spokojnými, lojálnymi a vysoko 

kvalifikovanými zamestnancami.394 
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394 To isté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


