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Úvod
Problematika převodních cen („Transfer Pricing“) se dostala do povědomí široké
společnosti především v souvislosti s globální ekonomickou krizí v roce 2008, nicméně
historie této problematiky sahá až do třicátých let dvacátého století. Jedním z důsledků
zmíněné krize bylo zaměření pozornosti vlád krizí zasažených států ve snaze naplnit státní
rozpočty na mezinárodní (nadnárodní) společnosti. Analýzou hospodaření těchto společností
státy zjistily, že tyto společnosti nepřispívají do státních rozpočtů v míře odpovídající jejich
globálním hospodářským výsledkům. Jedním z nástrojů, které nadnárodní společnosti
používají ke snížení daňové povinnosti, jsou vnitropodnikové (závislé) transakce. Tyto
transakce podléhají přezkumu ze strany správců daně a v případě správného nastavení
převodních cen transakcí je zde přínos pro všechny zúčastněné strany.
Úprava převodních cen je na mezinárodní úrovni velice pokročilá a v posledních letech
dochází k rychlému vývoji v této oblasti, nicméně politická diskuze v oblasti mezinárodního
zdanění je stále dost opatrná, protože každý stát se snaží uhájit konkurenceschopnou pozici, a
to i uvnitř Evropské Unie. Politická diskuze vedla například k významnému posunu v oblasti
výměny informací mezi národními správci daně, kteří budou mít v budoucnu povinnost sdílet
vybrané informace se zahraničními kolegy, což by mohlo vést k efektivnější mezinárodní
spolupráci. Na mezinárodním poli je v problematice převodních smluv aktivní zejména
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která vydala mnoho materiálů zabývajících
se touto problematikou a jejíž úprava je využívána mnoha státy. Převodním cenám se věnuje i
Evropská Unie, jejíž úprava se zaměřuje především na odstranění administrativních problémů
spojených s převodními cenami a řešení případných sporů.
Vzhledem ke zvýšené politické aktivitě týkající se zdanění podnikatelů, dostávají
v poslední době čeští správci daně větší pravomoci a prostředky pro boj s agresivní daňovou
optimalizací, což se odráží i v problematice převodních cen. Právní úprava převodních cen
v českém právním řádu není rozsáhlá a v mnoha případech se spoléhá na pravidla přijatá na
mezinárodní úrovni. Prolínání obou úprav je pro problematiku převodních cen
charakteristické z toho důvodu, že závislé transakce jsou užívány jak v národním, tak
mezinárodním měřítku.

Mezinárodní úprava prostupuje do českého daňového práva i

v podobě judikatury Nejvyššího správního soudu, která je nezbytnou součástí právní praxe
v tom smyslu, že překlenuje nedostatky v úpravě a pomáhá odstranit aplikační problémy.
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V první kapitole diplomové práce obecně vymezím problematiku převodních cen včetně
orgánů, které se jí věnují, a uvedu některé z důvodů pro závislé transakce. V druhé kapitole
bude vyložen pojem a úprava spojených osob, a to jak v české, tak mezinárodní úpravě. Jedná
se o osoby, jež mezi sebou provádějí kontrolované transakce. Další kapitola pojednává o
pojmu a úpravě principu tržního odstupu a ceně obvyklé, což jsou pojmy nezbytné k určení
toho, zda byla převodní cena nastavena v souladu s příslušnými právními předpisy. Ve čtvrté
kapitole budou uvedeny metody pro stanovení převodních cen, tedy ekonomické instituty,
které napomáhají stanovit jednotlivé převodní ceny a následně determinovat, zda byly
v souladu s principem tržního odstupu. Kapitola pátá se zabývá dokumentací k převodním
cenám, která slouží jako důkazní prostředek poplatníka, ale zároveň také jako prostředek
kontroly ze strany správce daně a zjednodušuje prokazování souladu převodní ceny
s předpisy. V předposlední kapitole je vymezen pojem a úprava předběžných cenových
ujednání, což jsou ujednání mezi poplatníkem a správcem daně o tom, že v případě dodržení
určitých podmínek nedojde k úpravě výše základu daně a doměření daně. V poslední kapitole
jsou uvedena nejvýznamnější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti převodních
cen.
Cílem diplomové práce je analyzovat úpravu problematiky převodních cen v českém a
mezinárodním daňovém právu. Zmíněné analýze předchází vymezení nejdůležitějších pojmů
a vytvoření přehledu aktuální úpravy, což společně s komparací české a mezinárodní právní
úpravy převodních cen tvoří další cíle mé diplomové práce. Jak jsem již naznačil, ve své práci
se zaměřím především na právní stránku problematiky převodních cen, a to jak z pohledu
daňového práva, tak z pohledu jiných právních odvětví. Mimo právní stránku problematiky
převodních cen také vymezím a zanalyzuji některé z ekonomických institutů důležitých pro
převodní ceny. Tyto ekonomické instituty jsou důležité proto, že se snaží zohlednit tržní
chování v právní úpravě a poskytnout tak základ pro správné nastavení převodních cen.
V práci využívám indukční a dedukční metody analýzy, první zmiňovanou zejména u
závěrů, druhou metodu pak při uvádění konkrétních případů.
Problematika mezinárodního zdanění, jejíž součástí je i problematika převodních cen,
stojí na pomezí několika oborů, které neustále ovlivňují nastavení tohoto systému. Samotná
problematika převodních cen je ovlivněna ekonomií, právem, politikou a filozofií, což z ní
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dělá jedinečný objekt pro dlouhodobé studium a nelze tedy vymezit a zanalyzovat všechny
podstatné instituty této problematiky v jedné práci.
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1 Převodní ceny
Společně s postupující globalizací, rychlým rozvojem v dopravě, komunikaci a
technologiích, došlo taktéž k posílení „mezinárodního“ prvku společností, které jsou
v současné době schopny oslovit zákazníka prakticky na jakémkoliv místě ve světě.
Především za tímto účelem provádějí obchodní společnosti akvizice, slučují se nebo zakládají
pobočky v mnoha státech. Stávají se tím globálně ucelenou strukturou, která se podílí na
celém obchodním řetězci, výrobou počínaje a prodejem konečnému zákazníkovi konče.
S nástupem těchto mezinárodních „gigantů“ se podstatně zvýšily převody statků, služeb
a kapitálu v rámci vzájemně propojených společností (tzv. spojené osoby). Odlišné obchodní
prostředí, ovlivněné především obchodně prospěšným vztahem společností a nikoli tržní
konkurencí, umožňuje provádět transakce za odlišných podmínek než s osobami nespojenými.
Na transakce spojených osob je nutné nahlížet i prismatem nastavení převodních cen.
Obecně mají převodní ceny sloužit ke správnému ocenění vnitroskupinové transakce, kterou
se převádí zboží, služby, kapitál, autorská práva a další statky nezbytné pro efektivní
fungování celé skupiny. Nastavení těchto převodních cen má odpovídat stavu a podmínkám,
za kterých by k transakci došlo mezi nezávislými osobami v běžném obchodním styku. V
problematice převodních cen se konkurenční prostředí snaží simulovat zásadu (princip)
tržního odstupu, která uměle vytváří stav a podmínky běžného obchodního styku pro účely
vyměření daně.
Za účelem vytváření zisku hledají mezinárodní společnosti možnosti, jak zefektivnit
svůj obchodní proces, zvýšit odbyt svého produktu a minimalizovat náklady. Při tomto
postupu dochází k centralizaci řízení společnosti, pro kterou je důležité mít stavební prvky
obchodního řetězce pod kontrolou. Například marketingové prvky jsou často jednotné pro
celou společnost a jsou tedy z důvodu minimalizace nákladů vytvářeny a drženy na jednom
místě, stejně tak jako autorská práva či vývoj a výzkum nových produktů. S tímto jevem
souvisí tzv. mezinárodní daňové plánování, jehož klíčovým nástrojem je také problematika
nastavení převodních cen.
Mezinárodní skupiny jsou schopny za pomoci vnitropodnikových (závislých) transakcí
alokovat zisk do míst, kde je daňová zátěž nižší a tím optimalizovat své daňové náklady.
Přelévání zisků do daňových rájů, erozi základu daně, a agresivní daňové optimalizaci brání
4

řádné nastavení převodních cen závislých transakcí. Převodní cena závislé transakce je
nastavena řádně, pokud je v souladu s principem tržního odstupu. Prokázání řádného
nastavení však bývá obtížné a představuje výzvu pro zúčastněné strany.
Transakcím, které nejsou v souladu s principem tržního odstupu, se snaží jednotlivé
státy a mezinárodní organizace zamezit především výměnou informací a povinnou převodní
dokumentací. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“)
vypracovala v souvislosti s agresivním daňovým plánováním mezinárodních společností
Akční plán proti erozi základu daně a přesouvání zisků („Action plan on Base Erosion and
Profit Shifting“) (dále jen „Akční plán BEPS “)1, ve kterém v akčních bodech 8 až 10
pojednává o převodních cenách a v bodě 13 pak o dokumentaci k převodním cenám. Mimo
OECD se problematice převodních cen věnuje také Evropská Unie prostřednictvím
Společného fóra převodních cen („Joint Transfer Pricing Forum“) a Arbitrážní konvencí
(„Arbitration Convention“).
Představitelé států si uvědomili, že debata ohledně mezinárodního daňového plánování
je nutná, stejně jako jednotný postoj k této problematice a s tím související harmonizace
daňověprávních předpisů. Z politického hlediska je velice obtížné bojovat s nástroji daňového
plánování, protože v době globalizace je těžké odhadnout dopady jakékoliv změny
mezinárodního daňového systému. Nadnárodní, ale i domácí společnosti, čelí obrovské
konkurenci a zvýšení efektivity výběru daní pouze v jednom státě může společnosti daněné v
tomto státě znevýhodnit a zároveň zvýhodnit konkurenci, přičemž to samé se dá říci o
ekonomice státu, který změnu zavedl.
1.1

Pojem převodní ceny
Problematika převodních cen se soustřeďuje na cenění vnitroskupinových transakcí, jež

jsou prováděny mezi kapitálově nebo personálně propojenými osobami, označovanými jako
osoby spojené. Hlavním důvodem úpravy převodních cen je skutečnost, že transakce
neprobíhají v prostředí konkurenčním, ale v prostředí spřízněném. Globalizace a snaha
společností o efektivní alokaci výrobních zdrojů vedla a vede k velkému rozmachu
komplexních struktur vzájemně se ovlivňujících obchodních jednotek, které jsou označovány
jako nadnárodní společnosti. Tyto obchodní jednotky mezi sebou provádějí vnitroskupinové
1 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. [online]. In: Paříž, Francie: OECD Publishing. 2013
[cit. 2017-05-07]. ISBN 978-92-64-20271-9. Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
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transakce, jež jsou mezinárodní (tzv. cross-border transactions) i vnitrostátní (tzv. domestic
transactions).
Transakce spojených osob by měly být v souladu se zásadou tržního odstupu, tedy v
uměle vytvořeném konkurenčním prostředí. Avšak povaha některých předmětů převodů
neumožňuje efektivní stanovení ceny „tržní“ transakce, a to z důvodu neexistence obdobného
předmětu, nemožnosti reálného ocenění tohoto předmětu anebo neexistence obdobné
transakce (viz níže). Obvykle jde o předměty práva duševního vlastnictví, jmenovitě o
patenty, ochranné známky, obchodní názvy, ale i o věci obchodní povahy, jako je know-how
a obchodní tajemství. Právě při převodech těchto statků často dochází k umělému převádění
zisků do daňově výhodnějšího prostředí za účelem snížení daňové zátěže a zvýšení zisku.
Mimo převedení zisku společnosti do daňově výhodnějšího prostředí lze daňové zatížení
snížit také využitím možnosti převodu zisku do ztrátové části společnosti (právě za pomoci
vnitropodnikových transakcí), čímž dojde k započtení oproti této ztrátě a erozi základu daně
ziskové části společnosti. Tuto variantu lze užít nejen na mezinárodní úrovni, ale také v rámci
jedné jurisdikce.
Vnitroskupinové transakce tvoří nedílnou součást obchodního řetězce společnosti a
rozhodně neplatí, že by jediným motivem byla pouze daňová optimalizace.
1.2

Důvody pro užití závislých transakcí a jejich specifického nastavení
Důvodů pro užívání vnitropodnikových transakcí je celá řada. Obecně se dá říci, že tyto

důvody jsou vzájemně provázané, tvořící řetězec motivů. Jako příklad lze uvést situaci, kdy je
závislá transakce užita z důvodu vypořádání nákladů mezi společnostmi, ale zároveň také
může sloužit ke snížení daňové zátěže. 2 Jednotlivé motivy pak slouží jako základ pro takové
nastavení převodních cen závislých transakcí, aby každá transakce plnila co nejvíce účelů.
Daňová optimalizace je nejčastěji uváděným důvodem užití závislých transakcí,
nicméně obchodní stránka věci nesmí být podceňována. Nadnárodní společnosti vytvářejí
rozměrné struktury, aby využily obchodních předností, které každá ze společností poskytuje.
Cílem je pak nastavení, vedoucí ke konkurenční výhodě sdružení. Lze si představit situaci,
kdy jedna společnost poskytuje know-how, další se zabývá vývojem, následující výrobou a
poslední např. montáží. Zároveň skupina těchto společností sdílí administrativní a obchodní
náklady, které následně rozděluje mezi jednotlivé členy skupiny. Vnitropodnikové transakce
2 SMULLEN, John. Transfer pricing for financial institutions. Cambridge, Anglie: Woodhead Publishing
Limited, 2001. ISBN 1-85573-372-2. str. 4
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v tomto případě slouží k převádění služeb a statků v rámci skupiny, čímž dochází
k optimalizaci výroby určitého statku. V tomto případě slouží zvláštní nastavení převodních
cen tedy nejen k převádění zisků, ale také nákladů za účelem konkurenční výhody, nikoliv za
účelem snížení daňového základu.
1.2.1

Odpověď na vládní úpravu či regulaci
Jeden ze stěžejních motivů pro nastavení specifických převodních cen souvisí

s daňovou optimalizací a převodem zdrojů mezi státy.3 Toho lze dosáhnout tak, že nadnárodní
společnost ve státě s vysokou daňovou sazbou platí za služby a výrobky vysoké ceny, a
naopak za poskytované služby a výrobky dostává zaplaceno málo. Tuto skutečnost lze
demonstrovat na následující situaci: vysoce zisková Společnost A operující v zemi A vyrábí
krbová kamna a od Společnosti B operující v zemi B kupuje krbové kachle pro následné
sestavení konečného výrobku. Společnost B je dceřinou společností Společnosti A. V zemi A
je sazba daně z příjmu právnických osob 20 %, zatímco v zemi B je na úrovni 10 %. Náklady
Společnosti A na výrobu samotných kamen bez kachlí jsou 10 000. Náklady Společnosti B na
výrobu kachlí na jedna kamna jsou 5 000. Konečná cena pro spotřebitele při koupi kamen od
Společnosti A je 20 000. V případě, že by Společnost A kachle od Společnosti B koupila za 6
000, bude její zisk činit 4 000 a následná daňová povinnost tedy bude 800. Zisk Společnosti B
bude činit 1 000 a její daňová povinnost bude 100. Celkový zisk skupiny činí 5 000 a daňové
zatížení skupiny dohromady činí 900. Pokud ale Společnost A od Společnosti B kachle koupí
za 10 000, tak její daňový základ z této transakce bude 0, což znamená nulovou daňovou
zátěž. Zisk Společnosti B bude činit 5 000, což při sazbě daně z příjmu právnických osob na
úrovni 10 % znamená daňovou zátěž ve výši 500. Celkový zisk skupiny je stále 5 000, ale za
pomoci specifického nastavení převodní ceny kachlí došlo k daňové optimalizaci ve výši 400.
Tyto transakce musí být v souladu s pravidly mezinárodního zdanění, především s výše
zmíněnou zásadou tržního odstupu a měly by tak odpovídat transakcím sjednaným mezi
nezávislými subjekty. Přesto jsou však tyto transakce často používány pro přesun zisků do
určitých lokalit.
1.2.2

Vztah k jiné společnosti
Obchodní společnosti se často spojují za účelem outsourcingu, sdílení nákladů anebo za

účelem lepšího postavení vzhledem ke konkurenci, čímž dochází k vytvoření tzv. joint
3 Ibid., str. 5
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venture.4 V návaznosti na předchozí příklad může Společnost A se Společností C sdílet
náklady na vývoj platformy krbových kamen. Jeden z možných způsobů, jak tyto náklady
sdílet, je že Společnost A sdílí se Společností C výrobní linku a obě tyto Společnosti využívají
zde vyráběné platformy. Následně tyto společnosti musí mezi sebou vypořádat stav vzniklý
z této kooperace, což provedou za pomoci vnitropodnikové transakce. Tato vnitropodniková
transakce musí být v souladu s principem tržního odstupu, ale zároveň musí být pro obě
společnosti obchodně výhodná, jinak by postrádala smysl. Jako další příklad lze uvést využití
bankomatu odlišného poskytovatele bankovních služeb od toho, se kterým má osoba
uzavřenou smlouvu o účtu. V tomto případě dochází k vyrovnání mezi subjekty, které nejsou
spojeni personálně ani kapitálem. Tato kooperace by však ve světle definice spojených osob
(např. spojených ziskem), podléhala (mezinárodním) pravidlům nastavení převodních cen (viz
níže). Nastavení převodních cen by mělo předcházet pečlivému zvážení zejména z obchodní
stránky, protože každá závislá transakce v sobě skrývá nejen obchodní rizika, ale s ohledem
na daňově a obchodněprávní regulaci také rizika právní.
1.2.3

Motivační management společnosti
Specifické nastavení převodních cen vnitropodnikových transakcí se dále dá využít

k motivaci jednotlivců v rámci společnosti, zvláště v menších organizačních jednotkách
společnosti. Za pomocí těchto transakcí se dají vytvořit menší „centra“ ve struktuře
společnosti, která se do jisté míry chovají jako nezávislé jednotky. Vytvořením takového
centra dojde k větší manažerské autonomii a příslušní manažeři jsou schopni lépe uchopit své
cíle a tím i podíl na finančních výsledcích společnosti.5
Za pomoci vnitropodnikových transakcí tedy lze jednoduše identifikovat manažerské
centrum a s ním spojené výsledky a plnění povinností. V konečném důsledku toto vede
k vytvoření přehledné struktury uvnitř společnosti. Dané centrum je následně hodnoceno
vedením společnosti ve vztahu k jiným centrům a manažeři, kteří vedou výsledkově úspěšná
centra, jsou podle toho patřičně odměňováni.
V případě manažerské motivace by dávalo smysl nastavit převodní ceny v souladu
s principem tržního odstupu, a to z důvodu jednoduchého sledování. Avšak ve vztahu k výše
uvedenému nelze zapomenout, že převodní cena většiny závislých transakcí je nastavena
takovým způsobem, aby plnila co nejvíce účelů.
4 Ibid., str. 6
5 Ibid.
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1.2.4

Risk management společnosti
Risk management (řízení rizik) společnosti slouží k tomu, aby byly povinnosti a

odpovědnost jasně identifikovány a izolovány tam, kde je potřeba. Společnosti převádějí svá
úroková a kurzová rizika do tzv. treasury (pokladny), která tato rizika spravuje, přičemž ke
zmíněným převodům se obvykle používá systém převodních cen.6
1.3

Shrnutí kapitoly
Vzhledem k výše uvedenému lze říci, že daňová optimalizace tvoří součást využití

závislých transakcí, ale rozhodně není jediným důvodem jejich užívání. Obchodních výhod
efektivního nastavení komplexních struktur závislých transakcí využívají jen velké korporace,
nicméně problematika převodních cen z hlediska daňového se dotýká velké spousty
poplatníků, nehledě na jejich velikost. S tímto souvisí definice spojených osob v daňových
předpisech, které se věnuji v další kapitole.

6 Ibid., str. 7
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2 Spojené osoby
Právní úprava převodních cen se neobejde bez definice spojených osob. Definici lze
nalézt jak v úpravě mezinárodní, tak v úpravě české. Ačkoliv jsou tyto definice do jisté míry
odlišné, jde především o identifikaci osob, které jsou jistým způsobem provázány, ať už
majetkově nebo pouze společným cílem. Bez příslušné úpravy by společnosti mohly daného
vztahu nadmíru zneužívat, což by vedlo k negativnímu ovlivnění schopnosti státu vybírat daň
z příjmu právnických osob. Mimo zneužití jsou definice spojených osob mimořádně důležité
pro každou osobu, která provádí závislé transakce. Současně jsou důležité pro správce daně,
jehož úkolem je správně vyměřit daň z příjmu, protože obě strany si musí být jisté tím, že při
splnění určitých podmínek se na ně vztahuje zvláštní úprava převodních cen. V případě, že
jsou osoby považovány za spojené, tak transakce, které mezi sebou provádějí, musí být
v souladu s principem tržního odstupu.
2.1

Definice spojených osob v modelových smlouvách OECD a OSN
Na mezinárodní úrovni je možné nalézt definici spojených osob především

v modelových smlouvách OECD7 a Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) o
zamezení dvojího zdanění8 (dále jen „Modelové smlouvy“). Definice spojených osob je
shodně uvedena v článku 9 jak modelové smlouvy OECD, tak modelové smlouvy OSN,
přičemž nadpisy článků se jmenují „Sdružené podniky“.
Modelové smlouvy stanoví, že se jedná o spojené osoby v případě, když podnik státu,
který je smluvní stranou (OECD či OSN), se přímo nebo nepřímo podílí na vedení, kontrole
či jmění jiného podniku jiného smluvního státu.9 V tomto případě jde tedy o situaci, kdy
podnik z jednoho smluvního státu vlastní, řídí, kontroluje nebo financuje podnik z jiného
smluvního státu. Tento vztah může být přímý (jediný akcionář druhého podniku) nebo
nepřímý (např. spojená osoba je jediným akcionářem prvního podniku, který je jediným
akcionářem druhého podniku).

7 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital. Volume I and Volume II. Full Version 2014
(updated 15 July 2014) [online]. Paříž, Francie: OECD Publishing, 2014. [cit. 2017-05-07]. ISBN 978-92-6423908-1. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/model-tax-conventionon-income-and-on-capital-2015-full-version_9789264239081-en - .WgFhLK2E5E4.
8 UNITED NATIONS. Model Double Taxation Convention between Developed and Developing
Countries [online]. New York, USA: United Nations, 2011. [cit. 2017-06-07]. Ed. 2011. ISBN 978-92-1159102-6. Dostupné z: http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_Update.pdf.
9 Ibid.

10

Modelové smlouvy dále stanoví, že o spojené osoby jde v případě, když se stejné osoby
podílejí, ať už přímo nebo nepřímo, na vedení, kontrole nebo jmění podniku jednoho
smluvního státu a také podniku druhého smluvního státu.10 Daný případ popisuje zejména
situaci, kdy spolu obchodují podniky z různých smluvních států a tyto podniky jsou
vlastněny, řízeny, kontrolovány nebo financovány stejnými osobami, ať už přímo, či nepřímo.
I přesto, že jsou Modelové smlouvy zaměřeny především na zamezení dvojího
zdanění a vyloučení nezdanění, jsou definice v nich uvedené vhodné k určení spojených
osob. Dle úpravy Modelových smluv mohou být osoby spojeny jměním (kapitálově) a dále
prostřednictvím totožných fyzických osob, podílejících se na vedení, kontrole a jmění
společnosti.
Druhá situace vymezená definicí Modelových smluv je nejasná v tom smyslu, že
používá pojem osoba, nikoliv podnik. Dle mého názoru je nutno tuto situaci chápat ve
smyslu fyzických osob, nikoli v právním slova smyslu zahrnujícím osoby fyzické i osoby
právnické. Úprava tedy v tomto případě míří na konkrétní fyzické osoby, které se určitým
způsobem na společnostech podílejí.
Další otázkou ve vztahu k definici spojených osob v Modelových smlouvách je to, co
vše lze zařadit pod pojmy vedení (řízení), kontrola a jmění. V případě pojmů vedení a
kontroly může být sporné, zda tyto pojmy zahrnují kromě všech tradičních způsobů
obchodního vedení a kontroly také jiné formy vlivu na činnost podniku, například
ovlivnění či jednání ve shodě ve smyslu koncernového práva. Pod pojem jmění zajisté
spadá účast na základním kapitálu společnosti a různé druhy financování. Problematické
může být určení toho, co všechno je považováno za financování. Mezi příklady
problematického výkladu pojmu financování bych uvedl např. nákup všech emitovaných
dluhopisů jedním podnikem (v rámci privátní emise dluhopisů).
2.2

Spojené osoby v českém právním řádu

2.2.1

Úprava v zákoně o daních z příjmu
Úpravu spojených osob lze najít v českém právním řádu v zákoně č. 586/1992 Sb., o

daních z příjmu (dále jen „ZDP“), který definuje vztah mateřské a dceřiné společnosti a
stanovuje definici kapitálově spojených osob a osob jinak spojených.

10 Ibid.
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2.2.1.1 Vztah mateřské a dceřiné společnosti
Mateřská společnost je společností, která se kapitálově podílí na jiné společnosti,
obyčejně nazývanou dceřinou společností. Ke vztahu mateřské a dceřiné společnosti stanoví
ZDP, že mateřskou společností je obchodní korporace, která je poplatníkem dle ZDP a má
příslušným právním předpisem upravenou právní formu anebo je mateřskou společností také
obchodní korporace, jež je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie odlišného od
České republiky. To platí v případě, že jedna nebo druhá obchodní korporace vlastní
nepřetržitě nejméně po dobu 12 měsíců alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné
obchodní korporace.11
Dle ZDP je dceřinou společností obchodní korporace, která je poplatníkem dle ZDP a
má příslušným právním předpisem předepsanou právní formu nebo obchodní korporace, která
je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie odlišného od České republiky. Obojí
platí pouze v případě, že na jejím základním kapitálu má mateřská společnost nejméně po
dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl.12
Rozdíl mezi definicí mateřské a dceřiné společnosti dle ZDP tvoří zejména výčet forem,
které mohou být dceřinou společností. Na rozdíl od dceřiné společnosti mohou být mateřskou
společností i veřejnoprávní korporace (obec), svazek obcí či svěřenský fond. Dceřinou
společností mohou být pouze obchodní korporace, které mají jednu z forem uvedených
v předpisech Evropské unie nebo družstvo. To se v realitě daní promítá především tak, že
problematika převodních cen se týká i obchodních korporací, jejichž společníky jsou obce a
spadají tak do zákonné definice spojených osob. Právní úprava spojených osob tedy svým
způsobem vyrovnává tržní rozdíly mezi obchodními korporacemi financovanými soukromým
a veřejným kapitálem. Dále podporuje řádnou hospodářskou soutěž a přispívá ke kontrole
hospodaření s veřejnými prostředky, protože místně příslušný správce daně kontroluje základ
daně a nastavení převodních cen i obchodním korporacím, ve kterých má podíl obec či svazek
obcí.
Na základě výše uvedeného lze říci, že vztah a úprava mateřské a dceřiné společnosti je
v souladu s úpravou spojených osob na úrovni OECD a OSN a také jsou touto úpravou
rozšířeny podmínky uplatitelnosti ustanovení o spojených osobách, týkající se kapitálově
spojených osob. Na rozdíl od ustanovení ZDP, která stanovují, že za kapitálově spojené osoby
se považují ty, které se přímo či nepřímo podílí na jiné společnosti alespoň 25 % na
11 § 19 odst. 3 písm. b) ZDP
12 § 19 odst. 3 písm. c) ZDP
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základním kapitálu či hlasovacích právech (viz níže), úprava mateřské a dceřiné společnosti
hovoří již o 10 %, čímž podstatně rozšiřuje úpravu spojených osob v ZDP.
2.2.1.2

Kapitálově spojené osoby
Definice kapitálově spojených osob a osob jinak spojených je zakotvena také v ZDP,

přičemž definice těchto osob bezprostředně navazuje na zákonné vymezení principu tržního
odstupu. ZDP vymezuje dvě situace, kdy půjde o kapitálově spojené osoby a ke každé situaci
stanoví dvě podmínky, které je nutno naplnit, aby o kapitálově spojené osoby šlo. Zároveň má
první z podmínek dvě alternativy (viz níže).
a) Přímo kapitálově spojené osoby
První situací je, že o kapitálově spojené osoby jde v případě, kdy se jedna osoba přímo
podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo se jedna osoba přímo podílí na
kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, což jsou výše zmíněné alternativy první
podmínky.13 V případě splnění první podmínky je nutné naplnit další zákonnou podmínku
spočívající v tom, že podíl přímo podílející se osoby musí představovat alespoň 25 %
základního kapitálu nebo hlasovacích práv těchto osob. Dojde-li ke splnění obou podmínek, je
naplněna zákonná definice ZDP a všechny tyto společnosti budou považovány za přímo
kapitálově spojené osoby.
Tato situace se liší od následující situace (nepřímo kapitálově spojených osob viz níže)
tím, že jde o přímé podílnictví, tedy např. když společnost X přímo vlastní podíl představující
alespoň 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv společnosti Z (Schéma 1) nebo
zároveň společnosti Y a Z a tyto společnosti spolu obchodují.14
Pro jednoduché představení první alternativy první podmínky jsem vytvořil následující
Schéma 1.
Schéma 1 Přímo kapitálově spojené osoby – první alternativa první podmínky ZDP

X se podílí 75 % na Z
X

Y se podílí 25 % na Z
Z

Zdroj: Vlastní zpracování

13 § 23 odst. 7 písm. a) bod 1. ZDP
14 Ibid.
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Y

Ze Schématu 1 vyplývá, že společnost X se společností Y tvoří kapitálově spojené
osoby se společností Z, protože se společnost X i společnost Y přímo podílí alespoň 25 % na
základním kapitálu či hlasovacích právech společnosti Z. Otázkou zůstává, zda by ve vztahu
k Schématu 1 neměly být společnosti X a Y považovány také za spojené osoby (jinak spojené
osoby viz níže), protože jejich obchodně prospěšný vztah se může pozitivně promítnout ve
společnosti Z, nicméně ZDP takovou situaci neupravuje.
Za problematické se mi také jeví vyjádření zákonodárce, který u definice přímo
kapitálově spojených osob stanovuje, že pokud jsou splněny výše splněné podmínky (začátek
bodu a), „jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými.“ 15 V praxi
to může činit výkladové potíže, protože z jazykového vyjádření není úplně jasné, zda jsou za
osoby spojené považovány společnosti, které se podílí a jednotlivé společnosti, ve kterých
společnost drží podíl nebo i společnosti, ve kterých je držen podíl, navzájem. Osobně,
vzhledem k rozsahu úpravy spojených osob v ZDP, se přikláním k tomu, že za spojené osoby
budou navzájem považovány i ty společnosti, ve kterých jedna společnost drží určitý podíl.
Pro snadnou představu výše uvedené situace jsem vytvořil následující schéma (Schéma
2), které odráží druhou alternativu první podmínky ZDP pro přímo kapitálově spojené osoby:
Schéma 2

Přímo kapitálově spojené osoby – druhá alternativa první podmínky ZDP

X

X se podílí 25 % na Z

X se podílí 25 % na Y

Z

Y

Zdroj: Vlastní zpracování

Dle definice ZDP jsou všechny společnosti v Schématu 2 přímo kapitálově spojenými
osobami, protože tato definice stanovuje, že podílí-li se jedna osoba na základním kapitálu či
hlasovacích právech více osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově
spojenými.16
15 Ibid.
16 Ibid.
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b) Nepřímo kapitálově spojené osoby
První podmínka druhé situace v ZDP je obdobná výše uvedené podmínce, ale na rozdíl
od ní bude podmínka splněna v případě, že se jedna osoba bude nepřímo podílet na kapitálu
nebo hlasovacích právech druhé osoby. Zde půjde o situaci, kdy jedna osoba drží
prostřednictvím jiné osoby podíl na kapitálu či hlasovacích právech osoby, se kterou
obchoduje. Alternativou první podmínky je situace, kdy se jedna osoba přímo či nepřímo
podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob.17
Definice se v tomto případě snaží reflektovat situaci, kdy spolu obchodují dvě
společnosti, a přitom má jedna osoba v první společnosti přímý podíl a stejná osoba drží
prostřednictvím jiné osoby podíl v druhé společnosti. Aby došlo k tomu, že všechny tyto
osoby budou považovány za osoby vzájemně kapitálově spojené, musí být zároveň splněna
druhá podmínka. K jejímu splnění dojde, pokud podíl držený danou osobou bude
představovat alespoň 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv těchto osob.18
Tato definice naráží na obdobný problém jako definice přímo kapitálově spojených
osob (viz výše) proto, že z jazykového výkladu může být problematické vyvodit například to,
jestli osoba, jejímž prostřednictvím jiná osoba (např. společnost X) drží podíl v cílové
společnosti, může být považována za osobu spojenou s cílovou společností drženou
společností X prostřednictvím jiné společnosti. Opět se přikláním k výkladu, že tyto dvě
společnosti budou považovány za spojené z pohledu této definice, a to z důvodu snahy
zákonodárce pokrýt úpravou spojených osob co nejvíce reálných situací.
Pro grafické znázornění situace nepřímo kapitálově spojených osob jsem vytvořil
následující Schéma 3.
Schéma 3 Nepřímo kapitálově spojené osoby – první alternativa

X se podílí 100 % na Y

X

Y se podílí 60 % na Z

Y

Z

Zdroj: Vlastní zpracování

Schéma 3 poskytuje vysvětlení přímo a nepřímo kapitálově spojených osob. Společnost
X a společnost Y tvoří přímo kapitálově spojené osoby z důvodu přímého 100% podílu
17 § 23 odst. 7 písm. a) bod 2. ZDP
18 Ibid.
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společnosti X ve společnosti Y. Společnost Y tvoří přímo kapitálově spojené osoby se
společností Z, zde z důvodu vlastnictví 60% podílu ve společnosti Z společností Y. Ze
Schématu 3 lze také vyčíst, že společnost X tvoří se společností Z nepřímo kapitálově spojené
osoby, protože se společnost X nepřímo podílí na společnosti Z v rozsahu větším než 25 %.
Následující Schéma 4 zachycuje druhou alternativu situace nepřímo kapitálově
spojených osob.
Schéma 4

Nepřímo kapitálově spojené osoby – druhá alternativa

100 %

X

100 %

W

Z

Y

100 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Schéma 4 zachycuje situaci, kdy společnost W a společnost Y jsou nepřímo kapitálově
spojenými osobami z důvodu, že společnost X přímo vlastní 100% podíl na společnosti W a
zároveň společnost X nepřímo vlastní 100% podíl na společnosti Y skrze společnost Z.
2.2.1.3 Osoby jinak spojené
ZDP stanoví i definice tzv. jinak spojených osob. Účelem této úpravy je předejít
účelnému vyhýbání se zákonné definice kapitálově spojených osob a poskytnout tak relativně
široký právní základ pro určení, zda jde o spojené osoby či nikoliv. Úpravu osob jinak
spojených nalezneme opět v ZDP v § 23 odst. 7, tentokrát ale v písm. b), které definuje různé
situace, kdy půjde o osoby jinak spojené.
c) Podílení se jedné osoby na vedení nebo kontrole jiné osoby
16

V bodě 1. písm. b) § 23 odst. 7 ZDP je popsána situace, že se jedna osoba podílí na
vedení nebo kontrole jiné osoby.19 Jako příklad lze uvést situaci, ve které je pan XY členem
představenstva společnosti X, čímž tvoří jinak spojené osoby, protože se pan XY podílí na
vedení společnosti X.
Dle mého názoru, je problémem této definice její abstraktnost, protože z ní vyplývá
několik neurčitých pojmů, které mohou v praxi činit potíže. Nelze jasně říci, co to znamená
podílet se na vedení či kontrole a stejně tak nelze jasně říci, co všechno spadá pod pojem
vedení či kontroly.
S nejasnostmi se snaží bojovat Ministerstvo financí ve svém Pokynu D-332, označeném
jako Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování
transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny (dále jen „Pokyn D-332“), ve kterém
stanoví, že při posuzování, jestli se určitá osoba podílí na vedení druhého podniku, je nutno
vycházet ze Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.20 Dle Pokynu
D-332 lze pod „vedením“ chápat jednání jménem společnosti, což znamená činnost
statutárních orgánů či jejich členů. Jako příklad uvádí jednatele u společnosti s ručením
omezeným nebo komplementáře u komanditní společnosti. Ministerstvo financí ve svém
Pokynu D-332 vysloveně poukazuje na nutnost materiálního posouzení konkrétní činnosti
příslušné osoby oprávněné jednat za společnost s ohledem na jednotlivé situace a možnost
těchto oprávněných osob podílet se na či ovlivňovat rozhodování.21
d) Shodné osoby či osoby blízké se podílejí na vedení či kontrole jiných osob
Bod 2 výše zmíněného ustanovení ZDP upravuje situaci, kdy se shodné osoby nebo
osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob. Tyto jiné osoby jsou následně
považovány za osoby vzájemně jinak spojené.22 Dle definice ZDP nelze pod bod 2 vztáhnout
situaci, ve které je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob. V opačném případě by toto
dělalo v praxi nemalé potíže společnostem, v jejichž dozorčích radách sedí odborníci,
poskytující své cenné poradenství zároveň několika společnostem v předmětném oboru.
Praktickým příkladem může být situace, v níž je pan XY jednatelem společnosti X a
zároveň společnosti Y, jsou pan XY a společnosti X a Y osobami jinak spojenými, protože se
19 § 23 odst. 7 písm. b) bod 1. ZDP
20 ČESKO. MINISTERSTVO FINANCÍ, Pokyn D–332 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování
mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny [online]. [cit. 201705-02]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_D-332.pdf, str. 5
21 Ibid.
22 § 23 odst. 7 písm. b) bod 2. ZDP
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pan XY podílí na vedení obou osob. Zároveň dle předmětného ustanovení platí, že společnosti
X a Y jsou taktéž osobami jinak spojenými.
Definice Bodu 2 v podstatě kombinuje Bod 1 s Bodem 3, když upravuje i situaci, že
osoba blízká (viz níže) např. uvedeného jednatele pana XY (společnosti X) vede či kontroluje
osobu odlišnou (společnost Z) a s ohledem na dané ustanovení jsou společnost X se
společností Z považovány za osoby jinak spojené dle ZDP.
e) Ovládající, ovládaná osoba a osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Bod 3 zaměřen na úpravu osoby ovládající a ovládané a také osoby ovládané stejnou
ovládající osobou.23 Definice osoby ovládající, ovládané a osoby ovládané stejnou ovládající
osobou nalezneme v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen
„ZOK“).
Ovládající osoba je upravená v ZOK, který stanoví, že osoba je osobou ovládající
v případě, když může v obchodní korporaci ať již přímo či nepřímo, uplatňovat rozhodující
vliv. Platí také, že osoba ovládající je dle ZOK mateřskou obchodní korporací. 24 Dle
ustanovení § 74 odst. 3 ZOK jsou řídící osoba dle § 79 (osoba řídicí jinou/jiné osoby) a
většinový společník vždy ovládajícími osobami, pokud ve vztahu k většinovému společníkovi
nestanoví § 75 ZOK něco jiného. Ustanovení § 75 uvádí vyvratitelné domněnky, za kterých
platí, že určité osoby jsou v určitých situacích považovány za osoby ovládající a patří mezi ně
například domněnka, že osobou ovládající je taková osoba, která může jmenovat nebo odvolat
většinu členů statutárního orgánu obchodní korporace či kontrolního orgánu nebo může svým
vlivem takové změny prosadit.25
Za osoby ovládané považuje ZOK ty obchodní korporace, které jsou ovládané ovládající
osobou a řízené osoby dle § 79 (osoba/osoby podrobené jednotnému řízení jiné osoby/jiných
osob).26 Zároveň ZOK stanoví, že osoba ovládaná je považována za dceřinou společnost. 27
Úprava osoby ovládající a osoby ovládané se také promítá do úpravy jednání ve shodě. Toto
jednání je upravené v ZOK, kde je opět stanovena vyvratitelná domněnka. Tato domněnka
uvádí, že ovládající osoba a jí ovládané osoby se obecně mají za osoby jednající ve shodě.28

23 § 23 odst. 7 písm. b) bod 3. ZDP
24 § 74 odst. 1 a 2 ZOK
25 § 75 ZOK
26 § 74 odst. 3 a § 79 odst. 1 ZOK
27 § 74 odst. 2 ZOK
28 § 78 ZOK
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Osoby ovládané stejnou ovládající osobou pak zachycují situace, kdy nelze jasně říci, že
jde o osoby spojené kapitálem nebo stejnými osobami v řídících/jiných funkcích. Za pomocí
vyvratitelných domněnek uvedených v § 75 ZOK lze tvrdit, že jde o vztah ovládající a
ovládané osoby a podřadit tak tuto situaci pod zákonnou definici bodu 3 písm. b) § 23 odst. 7
ZDP.
Vymezení definice v ZDP společně s definicemi ovládající a ovládané osoby v ZOK
opět poskytují dostatečný právní základ pro určení jinak spojených osob. Tato kombinace
právní úpravy také odráží komplexnost správného nastavení převodních cen (transfer pricingu
obecně), kdy na jedné straně jde o daňové důvody, ale na druhé straně také o podmínky
stanovené korporátním právem. V rámci korporátního práva je upraveno koncernové právo,
přičemž koncerny patří k těm osobám, které využívají vnitropodnikové transakce nejčastěji.
Kromě daňového hlediska je zde potřeba zohlednit také péčí řádného hospodáře (podmínky
upraveny v § 51 ZOK) stanovenou korporátním právem a na ni navazující právní odpovědnost
statutárního orgánu (upravena v § 53 ZOK).
f) Osoby blízké
Úprava osoby blízké dle Bodu 4 § 23 odst. 7 písm. b) ZDP je uvedena v Zákoně č.
89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), který stanoví, že osobou
blízkou je příbuzný v řadě přímé (tedy rodič nebo potomek), sourozenec a manžel nebo
partner (podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství). Dle OZ mohou být za
osoby navzájem blízké také pokládány jiné osoby, které jsou v rodinném nebo obdobném
poměru, v případě, že by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako
újmu vlastní.29 Nakonec OZ uvádí vyvratitelnou domněnku, že osobami blízkými jsou i osoby
sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.30
Úpravu příbuzenství upravuje také OZ, kde zákon stanoví, že příbuzenství je vztah osob
založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením. Osoby příbuzné v linii přímé jsou
v případě, že pochází jedna od druhé a osoby příbuzné ve vedlejší linii jsou pak ty, které mají
společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé.31
Švagrovství je upraveno v § 774 OZ a vznikne mezi jedním manželem a příbuznými
druhého manžela při uzavření jejich manželství. Jako příklad lze uvést dceru pana XY, která
je osobou blízkou dle OZ a osobou jinak spojenou z pohledu ZDP.
29 § 22 odst. 1 OZ
30 Ibid.
31 § 771 až 773 OZ
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Bod 4 § 23 odst. 7 ZDP stanovuje, že za jinak spojené osoby je nutno považovat i osoby
blízké. S ohledem na šíři dopadu úpravy osoby blízké v OZ se domnívám, že případně užití
některých ze situací bude pro správce daně spojeno s nemalými praktickými problémy.
Například unést argumentační břemeno v případě, když správce zhodnotí, že jsou určité osoby
spojenými z důvodů, že to jsou to staří přátelé, a tedy by jeden pociťoval újmu druhého, jako
vlastní, bude v praxi extrémně náročné. Z tohoto důvodu nepředpokládám, že by správce daně
často využíval těchto ustanovení osoby blízké ve vztahu k ZDP.
g) Osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně
nebo zvýšení daňové ztráty
Zvláštní úpravou dle ZDP je bod 5. písmena b) § 23 odst. 7, který stanoví, že za jinak
spojené osoby jsou považovány i ty, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení
základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. Dané ustanovení tedy přímo směřuje na situace,
kdy se nezávislé právnické osoby domluví na spolupráci vedoucí k daňové optimalizaci.
Legislativa se tímto ustanovením snaží zabránit obcházení všech výše uvedených
definic spojených osob a pod definici osob jinak spojených vztahuje i jednání osob, jehož
jediným cílem je snížení daňového břemena. Problémem užití tohoto ustanovení bude
poměrně náročné dokazování, že k takovému právnímu vztahu doopravdy došlo a správce
daně bude muset prokázat mimořádnou obratnost a šikovnost.
2.2.1.4 Analýza a shrnutí úpravy spojených osob v ZDP
Oproti úpravě spojených osob v Modelových smlouvách ZDP hovoří o osobách obecně
(tedy jak o fyzických, tak právnických osobách), nikoliv o podniku a osobách fyzických.
Dalším rozdílem mezi úpravami je to, že Modelové smlouvy v definici spojují situace, kdy se
podnik či osoba přímo nebo nepřímo podílí na jiné osobě, ale odlišují situace, kdy podílníkem
je podnik nebo naopak fyzická osoba. Úprava Modelových smluv se také na rozdíl od úpravy
ZDP snaží zachytit všechny situace, kdy by mohlo jít o spojené osoby a zahrnuje v jedné
definici jak kapitálově spojené osoby, tak osoby spojené vedením, kontrolou či jměním.
V daném případě mi přijde úprava ZDP o mnoho přesnější, což vede k jednoduchému určení,
zda jde či nejde o spojené osoby. Na druhou stranu hrozí, že je úprava ZDP příliš kazuistická,
a to by ve výjimečných praktických případech mohlo vést k aplikačním problémům. I přesto
považuji úpravu spojených osob ZDP za kvalitně a citlivě provedenou, nedávající velký
prostor k nejistotě a zneužití. Výše uvedené definice spojených osob, ať už kapitálově nebo
jinak spojených, poskytují veliké rozpětí možné klasifikace obchodujících podniků jako
20

spojených osob. Z toho je možné usuzovat, že problematika správného nastavení převodních
cen se bude týkat velkého množství osob, ať už fyzických (podnikatelů) či právnických. Obě
skupiny by měly zvážit obchodní i právní hledisko závislých transakcí a mít pro případ
daňového řízení nachystanou argumentaci včetně důkazů na podporu tvrzení správného
nastavení převodních cen, nejlépe v podobě dokumentace k převodním cenám (viz níže).
Za důležité považuji zmínit také to, že splnění podmínek pro vznik vztahu spojených
osob, které upravuje ZDP v § 23 odst. 7, se posuzuje v době uzavření smluvního vztahu.
V praxi to znamená, že i přesto, že v průběhu tohoto vztahu tyto osoby přestanou být
spojenými ve smyslu tohoto ustanovení, bude se na ně právní úprava vztahovat.32
2.2.2

Úprava spojených osob v Zákoně o dani z přidané hodnoty
Pro účely daně z přidané hodnoty, nalezneme odlišnou úpravu spojených osob v Zákoně

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). ZDPH stanovuje v § 36a
podmínky stanovení základu daně ve zvláštních případech, kterými jsou v tomto případě
myšleny transakce mezi spojenými osobami. Paragraf 5a odst. 2 stanovuje, že pro účely
tohoto zákona se spojenými osobami rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené
osoby, nicméně dané ustanovení je rozšířeno o další situace, kdy ZDPH považuje určité osoby
za spojené (viz níže).33
2.2.2.1

Kapitálově spojené osoby

ZDPH v § 36a odstavci 3 stanovuje definici spojených osob, kterými jsou kapitálově
spojené osoby dle Zákona o dani z přidané hodnoty (§ 5a odst. 3) v případě, že podíl
představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob.34
ZDPH v § 5a odst. 3 uvádí, že kapitálově spojenými osobami jsou takové osoby, z nichž se
jedna, ať už přímo či nepřímo podílí na základním kapitálu nebo hlasovacích právech té druhé
osoby nebo se jedna osoba takto podílí na více osobách, přičemž daný podíl musí
představovat alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob.35
Z ustanovení ZDPH týkajícího se spojených osob lze vyčíst, že pro účely nastavení
převodních cen s ohledem na daň z přidané hodnoty zákonodárce záměrně snížil procentuální
32 ČESKO. GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ, Pokyn D - 22 k jednotnému postuopu při uplatňování
některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. [online]. [cit.
2017-11-23]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf, str.
28
33 § 5a odst. 2 ve spojení s § 36a odst. 3 ZDPH
34 § 36a odst. 3 ZDPH
35 § 5a odst. 3 ZDPH
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výši podílu, kterou musí osoby splnit, aby byly považovány za osoby spojené. Z kontextu této
úpravy vyplývá, že zákonodárce si je velmi dobře vědom toho, jaký problém můžou závislé
transakce představovat pro schopnost správce daně efektivně vybírat daň a plnit státní kasu.
2.2.2.2

Ostatní definice ZDPH

ZDPH také vymezuje osoby jinak spojené, za které považuje osoby, na jejichž vedení se
podílí alespoň jedna shodná osoba. Ustanovení výslovně vylučuje užití ve vztahu osobám,
které jsou členy dozorčích rad obou osob. Praktickým příkladem může být situace, kdy jsou
dvě společnosti náležící do koncernu vedeny stejným jednatelem.36
Dalšími osobami, které ZDPH považuje za spojené, jsou osoby blízké a také společníci
téže společnosti, jsou-li plátci daně.37
V písm. d) § 36a odst. 3 ZPDH používá: „společníci téže společnosti, jsou-li plátci.“ 38
Vzhledem k tomu, že v jiných písmenech a odstavcích předmětného ustanovení ZDPH
používá pojem „osoba“ a nikoliv „společnost“, může zde nastat aplikační a interpretační
problém, zda má zákon na mysli obecně společnosti v právním slova smyslu nebo zda má na
mysli společnost upravenou v OZ, dříve známou jako „sdružení“, tedy společnost bez právní
subjektivity.39 Zákonodárce by se takovýmto nesourodostem měl vyhnout, popřípadě je
okamžitě napravit, protože tyto nedostatky mohou v praxi způsobovat nemalé potíže.
2.2.2.3 Analýza a shrnutí úpravy ZDPH
Úprava ZDPH se podstatně liší od úpravy uvedené v ZDP. Vzhledem ke zmíněným
odlišnostem může dojít k situaci, kdy dle jednoho zákona půjde o spojené osoby a dle
druhého nikoliv. Jako příklad lze uvést situaci, kdy osoby, které uměle vytvořily vztah pouze
za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, budou s ohledem na úpravu ZDP
spojenými osobami, kdežto dle ZDPH jimi nebudou.
Výše uvedený rozporuplný stav je nežádoucí a mělo by dojít ke sjednocení úpravy. Jde
sice o rozdílné daně, ale administrativní břemeno pro správce daně a poplatníka je v dnešní
době značné. Dle mého názoru by mělo dojít ke zjednodušení úpravy, čímž by mohlo dojít k
zefektivnění výběru daní. V opačném případě je poplatník nucen zohledňovat dvě úpravy,
přičemž se může stát, že i přesto, že bude mít vše v pořádku dle jednoho zákona, dojde
36 § 5a odst. 4 ve spojení s § 36a odst. 3 písm. b) ZDPH
37 § 36a odst. 3 písm. c) a d) ZDPH
38 § 36a odst. 3 písm. d) ZDPH
39 Osobní konzultace s JUDr. Petrem Kotábem, Ph. D.
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k navýšení základu daně správcem daně na základě ustanovení druhého zákona. To může být
v případě nedostatečné finanční rezervy poplatníka likvidační.
2.2.3

Prokazování vztahu spojených osob správcem daně
Správce daně je první stranou, která musí unést argumentační a důkazní břemeno ve

vztahu k tvrzení, že určité osoby jsou osobami spojenými.40 Úkolem správce daně je tedy
zjistit strukturu společností, které mezi sebou obchodují a určit v jakých případech se jedná o
osoby spojené. Získání těchto informací může být pro správce daně v určitých náročné
(zejména mezinárodních), ale může využít např. účetních závěrek, které má každá účetní
jednotka povinnost sestavit dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZOÚ“) a které
jsou tvořeny zejména rozvahami, výkazy zisků a ztrát a doplňujícími přílohami. 41 Na základě
ustanovení § 39 odst. 2 Vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZOÚ,
je povinností každé účetní jednotky uvést informace o závislých transakcích, které nebyly
uzavřeny za běžných tržních podmínek.42
Další zákonný prostředek, kterého může správce daně užít, je tzv. zpráva o vztazích
upravena v ZOK. Zprávu o vztazích má povinnost vypracovat statutární orgán ovládané osoby
(definice výše e, a to do 3 měsíců od skončení účetního období.43 Zpráva správci daně
poskytne mnoho informací o vztazích celé skupiny osob, zejména pak strukturu vztahů a
způsob a prostředky ovládání.44
Z výše uvedeného vyplývá, že správce daně může využít hned několika prostředků
zákonné úpravy, které jsou pro poplatníka povinné. Z těchto prostředků může čerpat
informace tak, aby byl schopen zjistit vztahy uvnitř skupiny, popřípadě osoby spřízněné
s poplatníkem a vytvořit si určitý obrázek, který mu může napomoci při prokazování vztahu
spojených osob. Naopak správce daně není oprávněn požadovat po poplatníkovi nebo se jej
na ústním jednání dotazovat, např. na organizační strukturu skupiny společností, do které
poplatník patří. Je to z toho důvodu, že takové dotazy nemají oporu v Daňovém řádu.45

40§ 23 odst. 7 ZDP
41§ 18 odst. 1 ZOÚ
42§ 39 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZOÚ
43 § 82 odst. 1 ZOK
44 Ibid.
45 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Česká republika,
Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-366-0., str. 158
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2.3

Právní charakter pokynů Ministerstva financí řady D
Vzhledem k pokynům Ministerstva financí řady D vyvstává otázka, do jaké míry je

takový pokyn závazný, popřípadě pro koho je závazný. Pokyn Ministerstva financí není
obecně závazným právním předpisem. To znamená, že poplatník nemá povinnost se tímto
pokynem řídit a správce daně nemůže vynutit ustanovení v něm uvedená. Na druhou stranu
lze vynutit postup dle takového pokynu uvnitř organizační struktury správce daně, protože
Pokyn D-332 má charakter tzv. vnitřního předpisu (interní normativní instrukce) a stanovuje,
jak mají podřízené orgány Ministerstva financí postupovat ve vztahu k problematice
převodních cen, principu tržního odstupu a ceny obvyklé. Pokyn tedy není obecně závazný,
ale stanovuje závazný postup a ukládá povinnosti orgánům podřízeným Ministerstvu financí,
což má určitou vypovídací hodnotu i pro poplatníky.46
Na základě pokynu Ministerstva financí se poplatník může dozvědět, jak bude správce
daně postupovat při daňovém řízení týkajícím se převodních cen, zejména jakými
ustanoveními se problematika řídí, co jsou na problematiku navazující instituty a také třeba
jaké lhůty bude správce daně vyžadovat. Vše uvedené hraje roli v postupu správce daně a je-li
poplatník znalý těchto informací, má možnost se na takový postup kvalitně připravit a být
schopen zhruba odhadnout kroky správce daně v případném řízení.
K závaznosti pokynů Ministerstva financí existuje judikatura Nejvyššího správního
soudu, např. rozhodnutí 5 Afs 33/2004-62, ve kterém NSS vyřkl, že pokyny Ministerstva
financí řady D nemají povahu obecně závazného právního předpisu a „jsou vydávány za
účelem sjednocení výkladu jednotlivých ustanovení daňových zákonů.47 V případě, že správce
daně postupuje dle zmíněných pokynů konzistentně delší dobu, vytvoří tím správní praxi,
kterou je pro futuro vázán a pokud by jednal opačně, bylo by to v rozporu se zásadou zákazu
libovůle a principem vázanosti správního orgánů vlastní správní praxí (viz např. 2 Afs
14/2005-55). Porušení těchto zásad a principů by vedlo k porušení zásady rovného zacházení,
která představuje stěžejní zásadu nejen správního práva. Otázkou v tomto případě zůstává,
jaké právní následky by měl postup správce daně, kdyby správce nedodržel postup dle
takového pokynu, ale jeho postup by byl ve prospěch poplatníka.

46 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.06.2005, čj. 5 Afs 33/2004 – 62, [online]. [cit. 29.11.2017]
Dostupný z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2004/0033_5Afs_0400062A_prevedeno.pdf
47 Ibid.
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Na základě výše uvedeného lze shrnout, že ačkoliv pokyn Ministerstva financí řady D
není obecně závazným právním předpisem, představuje pro poplatníka cenný zdroj informací,
jehož právní sílu si představuji na úrovni odborných článků či přednášek.
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3 Princip tržního odstupu a cena obvyklá
3.1

Definice principu tržního odstupu v mezinárodní úpravě
Stavebním kamenem problematiky nastavení převodních cen je princip tržního odstupu

(„arm’s length principle“). Byl vytvořen okolo roku 1930 a jedná se o celosvětově uznávaný
princip. Princip tržního odstupu je obsažen ve většině smluv o zamezení dvojího zdanění a
státy jej užívají jako měřítko optimálního nastavení převodních cen. Princip tržního odstupu
slouží jako abstraktní vymezení „tržního“ stavu věci.48 Definice principu tržního odstupu je
uvedena stejně jako definice spojených osob v článku 9 Modelových smluv a zní následovně:
„Jsou-li dva podniky ve svých obchodních nebo finančních vztazích vázány
podmínkami, které dohodly nebo jim byly uloženy a které se liší od podmínek, které by byly
sjednány mezi nezávislými podniky, mohou být jakékoli zisky, které by, nebýt t ěchto
podmínek, byly docíleny jedním z těchto podniků, jež však vzhledem k t ěmto podmínkám
docíleny nebyly, zahrnuty do zisků tohoto podniku a následně zdaněny.“49
Ke zjištění, zda jsou závislé transakce v souladu s principem tržního odstupu, pomáhají
metody pro stanovení převodních cen, které jsou rozděleny na metody transakční a metody
ziskové (viz níže). Transakční metody byly představeny v roce 1968, když Spojené státy
americké začaly aktivně bojovat s problémem agresivního daňového plánování a zjistilo se, že
samotná formulace principu tržního odstupu soudům pro jejich argumentaci nestačí.50
Transakční metody jsou přísně založené na srovnání s nezávislou transakcí, přičemž
v případě, že zde není srovnatelná transakce, je jejich vypovídací hodnota mizivá. Z toho
důvodu byly v roce 1995 představeny metody ziskové, které porovnávají zisk osob
provádějících transakci, přičemž ty také mají své nevýhody (viz níže).51
Problémem principu tržního odstupu je předpoklad, že každá společnost v rámci určité
skupiny provádí závislé (vnitropodnikové) transakce za stejných podmínek, jako by je
prováděla v běžném obchodním styku. Princip tržního odstupu ignoruje fakt, že mnoho
48 AVI-YOHAN, Reuven S. Advanced Introduction to International Tax Law. Northampton, USA: Edward
Elgar Publishing, 2015. ISBN 978-1-78195-231-3., str. 72
49 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital. Volume I and Volume II. Full Version 2014
(updated 15 July 2014) [online]. Paříž, Francie: OECD Publishing, 2014.[cit. 2017-05-07]. ISBN 978-92-6423908-1. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/model-tax-conventionon-income-and-on-capital-2015-full-version_9789264239081-en - .WgFhLK2E5E4.
50 AVI-YOHAN, Reuven S. Advanced Introduction to International Tax Law. Northampton, USA: Edward
Elgar Publishing, 2015. ISBN 978-1-78195-231-3., str. 30
51 Ibid. str. 32
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(nad)národních skupin vzniká právě z důvodu, aby se vyhnuly problémům, které přináší
obchodování s nespřízněnými osobami v rámci běžného obchodního styku. Mnoho
obchodních skupin generuje zisk tím, že jsou schopny využít spřízněného prostředí, přičemž
princip tržního odstupu se pro tyto společnosti jeví jako nesmyslný.52
Transakce vyskytující se mezi nezávislými osobami jsou ovlivňovány především
tržními silami a okolními podmínkami. Naopak v případě transakcí spojených osob tomu tak
z mnohých důvodů být nemusí, což ale neznamená, že tomu tak vždy není. Mnoho
nadnárodních korporací používá princip tržního odstupu v kontrolovaných vnitropodnikových
transakcích, například z důvodu posouzení výkonnosti jednotlivých společností (viz výše).
Správce daně by měl každou situaci posuzovat s náležitou péčí a neměl by automaticky
předpokládat, že spojené osoby využívají neobvyklého nastavení převodních cen za účelem
snížení daňové povinnosti. Dále je nutné zohlednit, že u některých transakcí je třeba zvláštní
úpravy nastavení převodních cen, nehledě na skutečnost, jestli došlo či nedošlo k ujednání
mezi spojenými osobami za účelem snížení daně. I přesto, že je zvláštní nastavení převodních
cen užíváno k agresivnímu daňovému plánování, jedná se o nezbytný článek obchodního
plánování.53
3.2

Definice principu tržního odstupu v českém právním řádu
V českém právním řádu princip tržního odstupu upravuje ZDP, a to následovně:
„Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi

nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek,
a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.
Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných
obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle
právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se
nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná
výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena
sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen obchodní

52 Ibid., str. 73
53 OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. [online]. Paříž,
Francie: OECD Publishing, 2017. [cit. 2017-10-14]. Ed. 2017. ISBN 978-92-64-26512-7. Dostupné z:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-formultinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en - .WeH4Wa3ypE4
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korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatník daně z příjmů
fyzických osob.“54
ZDP zde stanoví, že pokud byly zmíněné ceny sjednány mezi spojenými osobami a liší
se od cen, jež by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžném obchodním styku, je
potřeba dostatečně opodstatnit tento rozdíl, jinak dojde k úpravě základu daně o případně
zjištěný rozdíl.
Ustanovení tedy svým způsobem vyjadřuje princip tržního odstupu a zakládá povinnost
poplatníka vysvětlit odchylku od standardní situace. V ZDP není upraveno, jakým způsobem
lze uspokojivě doložit rozdíl, nicméně nutno vzít v potaz Pokyn D-332 Ministerstva financí,
který doporučuje užití mezinárodních standardů a zároveň vymezuje jejich vztah k české
úpravě. Poněkud nepochopitelně ustanovení dále stanoví, že pokud nelze spolehlivě stanovit
cenu obvyklou dle § 23 odst. 7 ZDP, použije se cena, která bude určena podle Zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku (dále jen „Zákon o oceňování majetku“). Tímto se
legislativa nejspíše chtěla vyhnout výše zmíněným problémům určení ceny obvyklé v případě,
že neexistuje porovnatelná transakce.
Úprava ZDP také vylučuje užití prvních dvou vět výše uvedeného ustanovení v situaci,
ve které poplatník daně z příjmu fyzických osob nebo člen obchodní korporace, který je
daňovým rezidentem v ČR nebo daňový nerezident uzavře se spojenou osobou smlouvy o
výprose či o půjčce za úrok nižší, než by byl úrok s nespojenou osobou.
Dle mého názoru se zde legislativa chtěla vyhnout problémům, které by mohly způsobit
půjčky společníků do (nově zakládaných) společností. Úplná eliminace této možnosti by
v krajním případě mohla vést k útlumu podnikání v ČR anebo by mohlo docházet k vysokému
počtu daňových řízení. Tato úprava zároveň vylučuje umělé převádění zisku a erozi daňového
základu, a to tím, že úrok odlišný od tržního prostředí může být pouze nižší, nikoliv naopak.
3.3

Cenové rozpětí, cena obvyklá
Stanovení ceny obvyklé, tedy ceny, která ve svém důsledku odráží ceny, za které jsou

uskutečňovány transakce mezi nespojenými osobami v běžném obchodním styku, je klíčové
pro určení, jestli je transakce v souladu s principem tržního odstupu. V některých případech
je možné při zjišťování ceny obvyklé dospět k jednomu číslu, a tedy k nejpřesnějšímu
vymezení této ceny.

Častější je situace, kdy rozmanitost jednotlivých (porovnatelných)

54 § 23 odst. 7 ZDP

28

transakcí a tržních podmínek vede k určení tzv. cenového rozpětí („arm’s length range“).55
Cena obvyklá, společně s cenovým rozpětím slouží jako měřítko, zda se cena závislé
transakce blíží ceně v běžném obchodním styku. K ceně obvyklé je možno se dostat různými
způsoby, nicméně vždy půjde o cenové srovnání porovnatelných transakcí.
Prvkem způsobujícím cenové rozpětí je stupeň porovnatelnosti jednotlivých transakcí.
Cenové rozpětí je totiž dáno také tím, že nezávislé osoby provádějící porovnatelné transakce v
porovnatelných podmínkách ne vždy stanoví stejnou cenu transakce. Transakce, o kterých je
možné říci, že nedisponují podobným stupněm porovnatelnosti jako transakce ostatní, je nutné
při určování ceny obvyklé vyloučit. 56 Obecně lze říci, že pokud se cena kontrolované
transakce mezi spojenými osobami pohybuje v rámci cenového rozpětí stanoveného za
pomocí principu tržního odstupu, není potřeba cenu takovéto transakce upravovat. V situaci,
kdy cena transferu neodpovídá ceně obvyklé či cenovému rozpětí, by se měl subjekt daně
vyjádřit a předložit správci daně argumenty, které objasní situaci a vysvětlí, že transakce
splňuje podmínky principu tržního odstupu a cena je obvyklá nebo spadá do cenového
rozpětí. Pokud se tak ovšem nestane, správce daně musí určit cenu obvyklou, popřípadě bod,
který v rámci cenového rozpětí odpovídá ceně obvyklé, například za použití mediánu.57
Určení ceny obvyklé je spjato s mnoha praktickými problémy, které ovlivňují schopnost
správce daně reagovat na vzniklou situaci. Mezi tyto problémy je možné zařadit existenci
transferů, které by nezávislé osoby neprovedly, výše zmíněné rozmanité obchodní strategie,
specifické zboží a služby, nedostupnost nezbytných informací či administrativní zátěž.58
3.3.1

Cena obvyklá dle zákona o oceňování majetku
Oceňování majetku a s ním spojená cena obvyklá je upravena v Zákoně o oceňování

majetku, který stanovuje úpravu způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot
(dále jen “majetek“) a služeb pro účely zvláštních předpisů. Zákon o oceňování se tedy
použije vždy, když zvláštní předpisy odkazují na právní předpis upravující oceňování majetku
55 OECD, Arm's length range. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/45765058.pdf, str. 4
56 OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. [online]. Paříž,
Francie: OECD Publishing, 2017. [cit. 2017-10-14]. Ed. 2017. ISBN 978-92-64-26512-7. Dostupné z:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-formultinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en - .WeH4Wa3ypE4, str. 163
57 OECD, Arm's length range. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/45765058.pdf, str. 4
58 OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. [online]. Paříž,
Francie: OECD Publishing, 2017. [cit. 2017-10-14]. Ed. 2017. ISBN 978-92-64-26512-7. Dostupné z:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-formultinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en - .WeH4Wa3ypE4, str. 163
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s výjimkou, kdy účelem je ocenění pro následný prodej. Zákon o oceňování majetku je
prováděn vyhláškou č. 441/2013 Sb., která je z důvodu různé míry inflace, změny cen a
výpočetních koeficientů každoročně aktualizována. Zákon o oceňování majetku definuje cenu
obvyklou následovně:
„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena
při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují
všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího
nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí
zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z
osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“59
V první větě § 2 odst. 1 Zákona o oceňování majetku je stanoveno, že se majetek a
služba oceňují obvyklou cenou, pokud zákon nestanoví jinak. Jiný způsob je zákonem
stanoven například u oceňování nemovitostí. Znamená to, že v případě, kdy se dochází
k oceňování nemovitostí dle Zákona o oceňování majetku, nelze pro účely stanovené v § 1
použít definici ceny obvyklé, ledaže tak zvláštní právní předpis výslovně stanoví. V případě,
že nelze stanovit cenu obvyklou porovnáváním a následným vyhodnocením stejných nebo
obdobných transakcí v obvyklém obchodním styku (tedy dle definice ceny obvyklé),
postupuje se podle dalších odstavců § 2 Zákona o oceňování majetku a určí se tzv. cena
zjištěná.
ZDP stanoví, že nelze-li určit cenu obvyklou, určí se cena na základě Zákona o
oceňování majetku.60 V tomto případě je otázkou, kdy nastane situace, že cenu obvyklou určit
nelze. Domnívám se, že správce daně musí užít mu dostupné techniky stanovení ceny obvyklé
a teprve tehdy, kdy vyčerpá všechny možnosti a není schopen určit takovou cenu, je oprávněn
přizvat znalce, který ve vztahu k ceně obvyklé vytvoří znalecký posudkem.
Vzhledem k výše uvedené úpravě ZDP, která stanoví užití Zákona o oceňování majetku
v případě, že nelze určit cenu obvyklou, vyvstává otázka, zda dané ustanovení není v rozporu
59 § 2 odst. 1 Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
60 § 23 odst. 7 ZDP
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s metodikou OECD, když je v daném daňovém řízení mezinárodní prvek, který pochází ze
státu, se kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Správce
daně má povinnost zohlednit nejen české právní předpisy, ale na základě čl. 10 Ústavního
zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) ve spojení s článkem 1
odst. 2 Ústavy také patřičné mezinárodní smlouvy a závazky vyplývající z mezinárodního
práva a z účasti v mezinárodních organizacích. Mezi takové organizace patří například
OECD, na jejíž OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations 2017 (dále jen „Směrnice OECD“)61 je odkazováno v Pokynu D-332 a která
stanoví odlišný postup stanovení obvyklé ceny.
Závaznost Směrnice OECD při výkladu smluv o zamezení dvojího zdanění potvrzuje
Ministerstvo financí v Pokynu D-332, kde argumentuje, že Česká republika je signatářem
Vídeňské úmluvy o smluvním právu62, která v článku 31 obsahuje obecné výkladové pravidlo
pro mezinárodní smlouvy a jiné dokumenty. Směrnice OECD, dle Ministerstva financí, svojí
povahou a způsobem přijetí spadá do výkladově podpůrných dokumentů uvedených v čl. 31
Vídeňské úmluvy o smluvním právu, zejména pak do odst. 2 tohoto článku, protože ohledně
Směrnice OECD došlo mezi členskými státy ke konsenzu. Ministerstvo dále v Pokynu D-332
uvádí, že na základě toho lze Směrnici OECD využívat pro daňové účely jako výkladové
pravidlo k článku 9 Modelových smluv a také, že lze ustanovení Směrnice OECD (postupy a
principy) užít i ve vazbě na ZDP na závislé transakce mezi poplatníky v rámci České
republiky.
Na základě výše uvedeného lze vyčíst, že i přesto, že je postup správce daně v souladu
se zákonem, je tento postup potenciálně v rozporu s metodikou OECD. Je to z toho důvodu,
že užije-li správce daně v daňovém řízení, kde je spojenou osobou společnost ze státu, se
kterým má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, znaleckého posudku dle
Zákona o oceňování majetku (v souladu s ustanovením ZDP) jako podklad po úpravu základu
daně, je to v rozporu se Směrnicí OECD, která představuje, dle ustanovení Ústavy a Vídeňské
smlouvy o smluvním právu, primární výkladové pravidlo smluv o zamezení dvojího zdanění,
přičemž Směrnice OECD uvádí odlišné postupy stanovení ceny obvyklé. Tato situace je
nelichotivá zejména z pohledu správce daně, který se ocitá v pozici, kdy mu zákonná

61 OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. [online]. Paříž,
Francie: OECD Publishing, 2017. [cit. 2017-10-14]. Ed. 2017. ISBN 978-92-64-26512-7. Dostupné z:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-formultinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en - .WeH4Wa3ypE4, str. 45
62 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu
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ustanovení, ustanovení mezinárodních úprav a také závazné pokyny nadřízeného orgánu
stanovují různé postupy a úpravy, které musí zohlednit.
Otázkou zde zůstává, kde přesně v hierarchii se nachází Směrnice OECD ve vztahu
k vnitrozemským závislým transakcím a zda má aplikační přednost před zákonem i v případě,
že v daňovém řízení není mezinárodní prvek. K tomu se již jednou vyjádřil Nejvyšší správní
soud v rozsudku 8 Afs 152/2005-77, kde konstatoval, že Směrnice OECD je součástí
deklarace OECD ze dne 21. 6. 1976, o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích,
přičemž její povaha je doporučení vlád nadnárodním společnostem, což ve své podstatě
znamená, že není právním předpisem a představuje tzv. soft law.63 V totožném rozsudku je
uvedena argumentace žalovaného (Finanční ředitelství v Českých Budějovicích), který uvedl,
že Pokyn D-258 (předchůdce Pokynu D-332) stanovuje, že principy a postupy Směrnice
OECD lze použít na závislé transakce uvnitř ČR, nicméně, není zde stanovena povinnost užítí
metod Směrnice OECD pro tyto případy.64 Z důvodů chybné argumentace stěžovatelky se
Nejvyšší správní soud přímou aplikovatelností Směrnice OECD nezabýval, z čehož vyplývá,
že zde stále je nejistota ohledně postavení Směrnice OECD vůči českým daňovým předpisům
ve vztahu k aplikaci na případy bez mezinárodního prvku. Nezbývá než doufat, že praxe
nalezne správnou cestu.
3.4

Srovnávací analýza
Účelem srovnávací analýzy je najít k závislým transakcím, které jsou prověřovány

správcem daně, srovnatelnou nezávislou transakci. K dosažení správného závěru je nezbytné
to, aby byly ekonomicky relevantní charakteristiky srovnávaných transakcí dostatečně
srovnatelné. To v obecné rovině znamená, že odlišnosti mezi jednotlivými transakcemi by
neměly být schopny ovlivnit zkoumané podmínky (např. cenu), případně že je možno dopady
těchto odlišností vyloučit za pomocí přiměřeně přesných úprav. Za tímto účelem OECD
představila tzv. srovnávací analýzu, která pomáhá analyzovat vlastnosti transakcí či podniků,
jež jsou schopny ovlivnit podmínky nekontrolovaných transakcí. 65
Nezávislé osoby provádějí transakce za podmínek, které jsou vzhledem k nabízeným
obchodním alternativám nejpříznivější. Je totiž nepravděpodobně, že by jeden podnik
vstupoval do transakce, když ví, že jiný subjekt je schopen poskytnout lepší nabídku.
63 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.06.2007, čj. 8 Afs 152/2005 – 77, [online]. [cit. 29.11.2017]
Dostupný z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0152_8Afs_0500072A_prevedeno.pdf
64 Ibid.
65 Směrnice OECD, str. 147
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Společnosti při vytváření obchodní strategie berou v potaz velký počet ekonomických a
jiných faktorů, které v konečném rozhodování určí, do jaké transakce společnost vstoupí.
Proto by měl tyto faktory zohlednit i správce daně při určování, zda srovnatelnost mezi
srovnávanými transakcemi existuje a jaké úpravy mohou být nezbytné k jejímu dosažení.
Směrnice OECD uvádí 5 faktorů, které napomáhají ke správnému určení, jestli je
předmětná nezávislá transakce srovnatelná s rozporovanou závislou transakcí. Během procesu
srovnávání mají tyto faktory v podstatě dvojí povahu, protože posuzují jak faktory, ovlivňující
závislé transakce, tak faktory ovlivňující transakce prováděné mezi nezávislými osobami.
3.4.1

Smluvní podmínky
Jeden z faktorů napomáhající určení, jestli je nezávislá transakce srovnatelná se

závislou, jsou smluvní podmínky dané transakce. Smluvními podmínkami si strany transakce
mezi sebe rozdělují riziko, přínos a odpovědnost. Smluvní podmínky jsou důležitým faktorem
srovnatelnosti, především z hlediska obsahu těchto podmínek a pro motivaci stran dané
podmínky dodržet. Obsah podmínek může poskytnout informace, které mohou být odpovědí
na otázku srovnatelnosti transakce (např. doba trvání licence). To znamená, že z pohledu
srovnatelnosti je tedy také nezbytné určit, zdali daná transakce proběhla v souladu se
smluvními podmínkami nastavenými stranami nebo ne.66 Problémem je omezená dostupnost
těchto informací, které případně vůbec neexistují, a proto je nutné vycházet z ekonomických
poměrů a zásad, které jsou považovány za standardní mezi nespojenými osobami v daném
odvětví.67
Co se týče problematiky motivace dodržování smluvních podmínek, je nutné zdůraznit
rozdílnost situací u spojených a nespojených osob, např. pohledem smluvních ustanovení
týkajících se sankcí, ale také ceny, slev a podmínek odběru. Obecně platí, že strany transakce
smluvní podmínky dodržují z důvodu rozdílných zájmů, popřípadě nedodržují, jen když je to
v zájmu obou stran.68
3.4.2

Funkční analýza
Dalším faktorem srovnatelnosti je tzv. funkční analýza. 69 Funkční analýza se používá

v situacích, kdy je nutné určit, zda jsou vybrané závislé a nezávislé transakce nebo subjekty
66 Ibid., str. 47-51
67 Ibid.
68 OECD, Comparability. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/transferpricing/45765363.pdf, str. 8
69 Směrnice OECD, str. 52
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tyto transakce provádějící srovnatelné. Funkční analýza identifikuje a srovnává ekonomickou
činnost, míru odpovědnosti, riziko a majetek užitý stranami vybrané transakce. K provedení
správné funkční analýzy je nutné, aby dotyčný chápal odvětví, ve kterém poplatník podniká.
Funkční analýza bere v potaz především funkci, kterou podniky v daném odvětví nebo
jednotlivé transakci zastávají a vykonávají.70 Mezi hlavní funkce, které by měly být
identifikovány a porovnány Směrnice OECD řadí především: logistiku a dopravu, skladování,
dále vývoj a výzkum, výrobu, způsob poskytování služeb, nákup statků, distribuci, marketing,
popřípadě propagaci společnosti, její financování a řízení.71
Při samotné analýze je důležité zaměřit se nejen na objem funkcí prováděných jednou
stranou transakce vzhledem k druhé straně transakce, ale také na to, jakou mají hodnotu,
povahu a ekonomický význam pro dané subjekty. Při stanovení převodní ceny je dále
relevantní také použitý majetek, který byl využit v dané transakci (např. stroje či know-how),
protože vstupní hodnota výroby se může podstatně lišit, což ospravedlňuje rozdílnou cenu.72
Dalším důležitým prvkem je také riziko, které každá ze stran transakce podstoupila. Mezi
rizika, jež by měla být zohledněna, Směrnice OECD řadí například tržní rizika, operační
rizika nebo úvěrová rizika. Směrnice OECD stanoví, že v případě významných rozdílů
v rizicích, které nelze vhodně upravit, nejsou dané transakce a subjekty srovnatelné.73
Otázkou opět zůstává dostupnost výše uvedených informací, které jsou nezbytné pro
účelné provedení funkční analýzy a také kapacita pro zpracování takto značného množství
dat. V praxi může dojít k tomu, že správce daně bude mít přístup k těmto informacím, ale
nebude mít kapacitu tyto informace zpracovat. To by mohlo vést k prodlevám v daňovém
řízení, které podněcují nejistotu účastníků řízení. Provedení funkční analýzy poplatníkem
bude vzhledem k potřebným informacím velice obtížné, přičemž jednou z možností
poplatníka je nechat si funkční analýzu vypracovat poradenskou společností.
3.4.3

Charakteristické vlastnosti majetku nebo služeb
Dalším z faktorů srovnatelnosti jsou charakteristické vlastnosti majetku nebo služeb,

které do jisté míry napomáhají vysvětlit rozdíl mezi cenou jednotlivých statků na trhu.
Vlastnosti, které bývají při analýze považovány za důležité, jsou v případě hmotného majetku

70 OECD, Comparability. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/transferpricing/45765363.pdf, str. 7
71 Směrnice OECD, str. 52
72 Ibid.
73 Ibid., str. 51 a násl.
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fyzické vlastnosti majetku, jeho kvalita a spolehlivost, dostupnost a objem nabídky. 74 Mezi
důležité vlastnosti v případě poskytování služeb jsou zařazovány povaha a rozsah služeb, u
nehmotného majetku pak forma transakce (např. licence), dále typ majetku (např. patent),
trvání

a

stupeň

ochrany

nebo

předpokládané

výhody

z užití

majetku.75

Faktor

charakteristických vlastností statků má největší váhu v případě, že je k nastavení převodní
ceny užita metoda srovnatelné nezávislé ceny (viz níže), protože téměř jakýkoliv rozdíl ve
statcích či službách odůvodňuje rozdílnou cenu.76
3.4.4

Ekonomické okolnosti
Ceny transakcí se také můžou lišit z důvodů rozdílných ekonomických okolností

ovlivňujících tuto cenu, a to i u totožných statků. Mezi takovéto okolnosti Směrnice OECD
řadí relevantní trhy, na kterých transakce probíhá, ve spojení s dostupným substitučním
zbožím a službami.77 Ekonomické okolnosti důležité pro stanovení, zda jsou dané trhy
srovnatelné, jsou zejména jejich geografické umístění, velikost, konkurence, nabídka a
poptávka, regulace, dostupnost substitučního zboží a další, které mohou ovlivňovat cenu
statků na daném trhu prodávaných.78 Při provádění srovnání je nutné vymezit konkrétní
okolnosti daného případu, stanovit jejich vliv na nastavení ceny a v případě potřeby provedení
úprav, které eliminují dopad rozdílnosti jednotlivých trhů.79
3.4.5

Podnikatelské strategie
Srovnatelnost transakcí je velkou mírou ovlivněna také různými podnikatelskými

strategiemi jednotlivých podniků, které při obchodním plánování zohledňují mnoho aspektů,
jako jsou inovace, vývoj nového produktu, rozložení rizika, legislativa a politický vývoj, dále
také i kroky vedoucí ke zvýšení tržního podílu nebo proniknutí na trh.80 V tomto případě musí
správce daně vzít v potaz soulad dané podnikatelské strategie se skutečností, a přitom
zohlednit okolnosti tuto strategii doprovázející, například kdo nese riziko dané strategie nebo
možnost úspěchu dané strategie.81

74 Ibid., str. 73
75 OECD, Comparability. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/transferpricing/45765363.pdf, str. 7
76 Směrnice OECD, str. 73-74
77 Ibid., str. 74
78 Ibid.
79 Ibid., str. 74-75
80 OECD, Comparability. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/transferpricing/45765363.pdf, str. 9
81 Směrnice OECD, str. 75-77
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S podnikatelskou strategií také souvisí motivace prodeje, která nemusí být nutně hnána
dosažením co nejvyššího zisku. Neplánovaný prodej za specifickou cenu může odrážet
například fakt rychlého prodeje a získání finančních prostředků, např. na plánovaný vstup do
jiného odvětví nebo vývoj nového produktu. Určité společnosti prodávají pod cenou také
z čistě ekonomických důvodů, třeba proto, že potřebují překlenout mezeru v cash-flow, jiné
zase nakupují vysoko nad cenou z toho důvodu, že mají prostředky a z dlouhodobého hlediska
je pro ně nákup i přes vyšší cenu výhodný.
3.4.6

Další faktory dle Pokynu D-332
Ministerstvo financí ve svém Pokynu D-332 uvádí další faktory, které jsou potřebné při

posouzení, jestli je závislá transakce srovnatelná s nezávislou a zda proběhla transakce mezi
spojenými osobami v souladu s principem tržního odstupu. Mezi tyto faktory řadí zjištění, že
zkoumaná transakce opravdu proběhla, zda nejde o tzv. kombinovanou transakci, která úzce
souvisí s jinou transakcí (v případě nemožnosti posuzovat určitou transakci samostatně) nebo
jestli nemají strany smluvně upraveny podmínky vzájemné kompenzace (zboží za služby),
srovnání dat za více zdaňovacích období a porovnání výsledků hospodaření jednotlivých
podniků v rámci celého sdružení. 82
3.5

Analýza a shrnutí úpravy
Princip tržního odstupu a s ním spojená cena obvyklá jsou problematické z

toho důvodu, že neberou v potaz účelovost podnikatelských seskupení. (Nad)národní podniky
se často sdružují právě za účelem využití spřízněného prostředí. Obecně je jednodušší a
levnější pro podniky obchodovat s nezávislými osobami v rámci běžného obchodního styku,
takže pokud dojde k založení či akvizici jiného podniku, ať už v cizině či doma, je to
z důvodů účelové obchodní strategie. Jedním z typických důvodů vytváření spřízněných entit
je například ochrana intelektuálního vlastnictví, protože může tvořit většinu hodnoty
společnosti a nebylo by rozumné poskytovat takto cenný majetek nespřízněné osobě. 83 Princip
tržního odstupu také nedostatečně reaguje na technologické změny, které dovolují centrální
vedení velkých nadnárodních podniků na rozdíl od doby, kdy byl uveden. Před 2. světovou
válkou sice nadnárodní podniky existovaly, ale tyto podniky se ale kvůli omezené možnosti

82 Pokyn D-332, str. 8
83 AVI-YOHAN, Reuven S. Advanced Introduction to International Tax Law. Northampton, USA: Edward
Elgar Publishing, 2015. ISBN 978-1-78195-231-3. str. 31
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komunikace a transportu chovaly „nezávisle“ proto, aby vůbec byla možnost posoudit jejich
ziskovost. Porovnávat je s nezávislými transakcemi tedy mělo opodstatnění.84
Dalším problémem principu tržního odstupu je nedostupnost či nedostatek relevantních
informací. V případě, že chce poplatník nebo správce daně stanovit cenu v souladu s tímto
principem, musí provézt časově i peněžně nákladný úkon. Zaprvé musí získat informace o
srovnatelné transakci, což je samo o sobě náročné, protože jak jsem výše uvedl, tyto
informace jsou často interními daty podniků nebo daňovým tajemstvím. V případě, že tomu
tak není, získat tyto informace rozhodně nebude levné. Posléze správce daně provede
srovnávací analýzu, podle níž zvolí určitou metodu pro stanovení převodní ceny. Právě při
volbě metody pro stanovení převodní ceny může dojít k situaci, že nebude dostupná
srovnatelná transakce a využitelnost tradičních transakčních metody bude mizivá. Problémem
„nových“ ziskových metod zase je, že informace o ziskovosti podniků v určitém odvětví má
většinou jen správce daně, společnosti zabývající se statistikou a velké nadnárodní poradenské
společnosti. Nevýhodou této situace tedy je, že získání těchto informací či služby
(poradenské) je finančně a časově náročné, což je pro malé poplatníky ekonomicky
neúnosné.85
Všechny výše zmíněné problémy vedou k tomu, že se nadnárodní podniky snaží využít
nedostatků v úpravě a často tak dochází k doměření daně ze strany správce daně. Nicméně,
nadnárodní podniky jsou si dobře vědomy obrovské náročnosti argumentace, která spočívá
nejen v kapacitě, ale také v schopnosti získat informace a pouštějí se do dlouhotrvajících
soudních sporů. Za účelem předejití vzniků dalších takovýchto časově a finančně náročných
sporů byla představena tzv. předběžná cenová ujednání, jejichž účelem je zajistit dohodu
poplatníků se správcem daně ohledně zvláštních podmínek týkajících se problematiky
převodních cen. Tomuto tématu se věnuji v kapitole 6.
Vzhledem k problémům, které přináší aplikace principu tržního odstupu, dochází na
mezinárodní úrovni k debatě, zda by neměla být představena jiná metoda, za jejíž pomocí by
byly nadnárodní podniky zdaňovány. Některé státy v USA používají metodu jednotného
zdanění („unitary taxation“). Dle této metody je určena tzv. společná (jednotná) obchodní
činnost (podnik) na základě toho, jestli mateřská společnost nejen právně, ale i ekonomicky
kontroluje své dceřiné společnosti. Tento jednotný podnik je pak považován za jediného
daňového poplatníka a jeho příjem je vypočítán odečtením celosvětových výdajů od
84 Ibid., str. 77
85 Ibid., str. 32
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celosvětových příjmů bez ohledu na právní odlišnosti mezi jednotlivými entitami. Čistý
příjem tohoto podniku je pak rozdělen mezi daňové jurisdikce na základě určitého vzorce,
který bere v úvahu různé faktory (např. podíl prodeje, aktiva nebo mzdy v dané jurisdikci).
Následně každá dotčená jurisdikce uplatní svou daňovou sazbu na příjmy rozdělené podle
daného vzorce a inkasuje daň odpovídající ve výši vypočtené částky.86
Obdobná metoda zdanění na základě tzv. společného konsolidovaného základu daně
(„CCCTB“) je delší dobu diskutována na půdě EU. 87 Základním smyslem této metody je, aby
závislé transakce mezi spojenými osobami neměly vliv na základ daně, což by ve své podstatě
znamenalo, že by transakce za účelem eroze daňového základu ztratily smysl. Tato metoda
spočívá ve výpočtu založeném na základě společného základu daně spojených osob a
následné alokaci poměrné části základu daně z výpočtu do zemí, ve kterých jednotlivé
spojené osoby podnikají. Poměrná část základu daně by následně byla zdaněnou sazbou
dotčeného státu.
Výše zmíněné metody představují alternativy k metodě oddělené účetní jednotky, podle
které je každá pobočka nebo dceřiná společnost v rámci určité jurisdikce účtována jako
samostatná entita a vyžaduje, aby převodní ceny závislých transakcí byly v souladu
s principem tržního odstupu. Otázkou v tomto v případě je, jak by se uvedené metody
vypořádaly s cíleným převodem majetků spojených osob do jurisdikcí s nižší daňovou sazbou.
Pokud by společnosti v rámci skupiny převáděly dlouhodobý cenný majetek do míst s nižší
daňovou sazbou, ostatní jurisdikce by se mohly potýkat s problémy plynoucími ze ztrát na
příjmech z výběru daní. V rámci EU by bylo jednou z možností zavést jednotnou sazbu daně,
což by potlačilo účelovou migraci majetku do jurisdikcí s nižším zdaněním, nicméně nejistý
by byl dopad na úrovni konkurenceschopnosti a atraktivity EU pro dotčené osoby. Další
možností je omezit převody majetku uvnitř skupiny, vyjma opodstatněných, což se jeví jako
rozumnější cesta, nicméně tato by přinesla další administrativní povinnosti poplatníkům,
přičemž trend by měl být opačný.

86 CLAUSING, Kimberly A. a Reuven S. AVI-YONAH. Reforming Corporate Taxation in a Global Economy:
A Proposal to Adopt Formulary Apportionment. [online] The Brookings Institution, 2007. [cit. 2017-11-22].
Dostupné z:
https://web.archive.org/web/20120127212221/http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2007/06corpor
atetaxes_clausing/200706clausing_aviyonah.pdf
87 PRÁŠILOVÁ, Petra, Stručně a jasně: Společný (konsolidovaný) základ daně z příjmu právnických
osob [online]. [cit. 2017-12-04]. 2016. Dostupné z: http://www.danovereformy.eu/korporatnidane/articles/strucne-a-jasne-spolecny-konsolidovany-zaklad-dane-z-prijmu-pravnickych-osob
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Každá z výše uvedených metod, ať už stávající metoda jednotného zdanění nebo
společný konsolidovaný základ daně, se potýká a bude se potýkat s určitými problémy a
nevýhodami. Není jednoduché vyjít všem požadavkům států a poplatníků a současně dodržet
rozumnou úroveň zdanění, dostatečné příjmy států z daní, konkurenceschopnost a atraktivitu
dotčených ekonomik. Situace je a bude řešena především na politické úrovni, která by měla
směřovat k jednotnému postupu, ale vzhledem k dlouhotrvajícím debatám je vidět, že
jednotného postoje není lehké dosáhnout, protože každý stát má tendence chránit své zájmy.
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4 Metody pro stanovení převodních cen
Metody pro stanovení převodních cen slouží k tomu, aby převodní ceny závislých
transakcí byly v souladu s principem tržního odstupu. Jednotlivé metody nalezneme např. ve
Směrnici OECD, jejich vznik je však datován od roku 1968, kdy byly představeny v USA,
kde reagovaly na neschopnost soudů správně aplikovat princip tržního odstupu. 88 Metodika
OECD, která tyto metody převzala, není závazná a státy mají možnost metody adaptovat
vlastním způsobem nebo si mohou zvolit metody odlišné. Danou metodiku však využívá
většina států, což velice napomáhá oceňování mezinárodních transakcí, které mezi sebou
provádějí nadnárodní společnosti. Úpravu Směrnice OECD ohledně jednotlivých metod pro
stanovení převodní ceny přebírá také pokyn Ministerstva Financí D-332.
Vzhledem k rozdílným výsledkům jednotlivých metod v různých situacích, by volbě
metody měla předcházet výše zmíněná srovnávací nebo funkční analýza. Tyto analýzy
napomáhají zohlednit odvětví, ve kterém transakce probíhá, funkce jednotlivých stran, rizik
těchto stran a zdroje poskytující srovnatelné údaje. Za jejich pomoci tedy lze vybrat
srovnatelnou transakci a podle dostupných informací také nejvhodnější metodu pro stanovení
převodní ceny. Výběr správné metody nastavení převodních cen musí být založena na
konkrétní (zkoumané) situaci a je potřeba pečlivě zvážit výhody a nedostatky jednotlivých
metod v dané situaci.89
Směrnice OECD stanoví dva druhy metod nastavení převodních cen, což jsou tradiční
transakční metody a ziskové transakční metody.90
4.1

Metody transakční
Transakční metody fungují na základě srovnávání transakcí prováděnými spojenými

osobami, jež jsou označovány jako kontrolované či závislé s transakcemi, které jsou
prováděny v konkurenčním prostředí (běžném obchodním styku) mezi nezávislými podniky a
jsou označovány jako nekontrolované či nezávislé. Při aplikaci těchto metod je nutné nalézt
srovnatelnou nezávislou transakci, například za pomoci výše zmíněné srovnávací analýzy
anebo patřičně upravit porovnatelnou transakci, tak aby byla použitelná pro přímé srovnání.91
88 AVI-YOHAN, Reuven S. Advanced Introduction to International Tax Law. Northampton, USA: Edward
Elgar Publishing, 2015. ISBN 978-1-78195-231-3. str. 30
89 Směrnice OECD, str. 97 a násl,
90 Směrnice OECD, str. 97
91 Ibid., str. 101 a násl.
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Tyto „klasické“ transakční metody jsou ovšem závislé právě na srovnatelné nezávislé
transakci, a to v praxi činí nemalé potíže. V případě, že zde není srovnatelná transakce, např.
z důvodu, že podmínky či ceny jiných transakcí jsou nesrovnatelné nebo prostá neexistence
srovnatelných transakcí, nelze tyto metody použít a je nutno využít jiných (ziskových) metod.
V konečném důsledku nepoužitelnost tradičních transakčních metod stála za vznikem
metod ziskových (viz níže).92
4.1.1

Metoda srovnatelné nezávislé ceny – CUP
Metoda srovnatelné nezávislé ceny („Comparable uncontrolled price method“) je

založena na srovnání ceny závislé transakce a ceny srovnatelné nezávislé transakce za
srovnatelných podmínek. Pro účely použití metody srovnatelné nezávislé ceny je nutné
splnění podmínky, že odlišnosti mezi jednotlivými transakcemi či podniky, které tyto
transakce provádějí, nejsou takového charakteru, aby byly schopny ovlivnit cenu na volném
trhu. V opačném případě je nutné (pokud možno) tyto odlišnosti odstranit za pomocí
dodatečných úprav. 93
Transakce srovnávané metodou CUP lze rozdělit na transakce interní a transakce
externí.94 Interní transakce jsou ty, které podnik provádí se spojenými osobami i s osobami
nespojenými. V případě existence takové transakce je metoda srovnatelné nezávislé ceny
preferována především z důvodů její jednoduchosti a snadné použitelnosti. V opačném
případě je zapotřebí užít tzv. externí transakci, která je transakcí prováděnou nespojenými
osobami v konkurenčním prostředí, což může být problematické především z hlediska
dostupnosti potřebných informací. Spolehlivost metody srovnatelné nezávislé ceny se odvíjí
od míry srovnatelnosti, což nabízí její aplikaci tam, kde jsou prováděny transakce s totožným
statkem ve velice obdobných podmínkách.95 Typicky bude této metody užito při srovnání
transakcí, jejímž předmětem je určitá komodita, a to v rámci jednoho státu. Cena transakce
stanovená v souladu s principem tržního odstupu je tedy odpovídající ceně srovnatelné
nekontrolované transakce v konkurenčním prostředí a upravené vzhledem ke konkrétním
okolnostem a podmínkám.

92 AVI-YOHAN, Reuven S. Advanced Introduction to International Tax Law. Northampton, USA: Edward
Elgar Publishing, 2015. ISBN 978-1-78195-231-3. str. 31
93 OECD, Transfer Pricing Methods. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z:
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf, str. 2
94 OECD, Comparability. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/transferpricing/45765363.pdf, str. 3
95 Směrnice OECD, str. 101-105
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Jak už bylo naznačeno výše, hlavním problémem této metody je neexistence srovnatelné
transakce. V dnešní době existuje mnoho statků, které nelze s ničím srovnat (např. práva
duševního vlastnictví), což v mnoha případech vylučuje úspěšnou aplikaci metody
srovnatelné nezávislé ceny.
4.1.2

Metoda ceny při opětovném prodeji – RPM
Metoda ceny při opětovném prodeji („Resale price method“) spočívá v odečtení tzv.

hrubého rozpětí prodejce od finální ceny produktu, za niž nespojený podnik koupil určitý
produkt.96 Výsledek představuje převodní cenu statku. Výše uvedené hrubé rozpětí lze
definovat jako částku nezbytnou pro pokrytí provozních a prodejních nákladů prodejce včetně
jeho hrubé obchodní přirážky. Nezbytné je také zohlednit použitý majetek a podstoupená
rizika.97
Spolehlivost dané metody je ovlivněna zejména časovým hlediskem a tržními
podmínkami, ve kterých byly srovnávané transakce provedeny a také hrubým rozpětím
dodavatele.98 Cena transakce je stanovena v souladu s principem tržního odstupu v případě, že
prodejce dosahuje obdobného hrubého rozpětí ve srovnávané závislé i nezávislé transakci.
Metoda ceny při opětovném prodeji je často a spolehlivě užívána u marketingových operací.99
4.1.3

Metoda nákladů a přirážky – (C+)
Metoda nákladů a přirážky („Cost plus method“) spočívá v sečtení nákladů dodavatele

na pořízení určitých statků od nespojené osoby s jeho hrubým rozpětím (definováno výše),
čímž vznikne převodní cena, za kterou dodavatel prodal spojené osobě daný statek. 100
Spolehlivost této metody se odvíjí především od schopnosti přesně stanovit náklady, na
jejichž základě se stanovuje samotná převodní cena. Metoda nákladů a přirážky by neměla být
využívána v situacích, kde není možnost rozlišit náklady na transakci z důvodu faktické
nemožnosti srovnání.101 Cena transakce při použití této metody stanovena v souladu
s principem tržního odstupu v případě, kdy dodavatel dosahuje obdobného hrubého rozpětí ve
srovnávané závislé i nezávislé transakci.

96 Pokyn D-332, str. 9
97 OECD, Transfer Pricing Methods. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z:
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf, str. 4
98 Směrnice OECD, str. 105
99 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Česká republika,
Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-366-0., str. 165
100 Pokyn D-332, str. 10
101 Směrnice OECD, str. 111
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Využití metody nákladů a přirážky je vhodné zejména v případech, kde spojená osoba
nepřispívá podstatným způsobem k hodnotě prodávaných statků a služeb, např. u
polotovarů.102
4.2

Ziskové transakční metody
Směrnice OECD stanoví 2 ziskové transakční metody – transakční metodu čistého

rozpětí a metodu rozdělení zisku. Rozdílnost ziskových transakčních metod oproti metodám
transakčním spočívá v tom, že u ziskových transakčních metod se zkoumají a následně
porovnávají zisky, kterých spojené osoby dosahují z jednotlivých kontrolovaných transakcí.
Zisky plynoucí z kontrolovaných transakcí mohou poskytnout informace o tom, zda byly
zkoumané

transakce

provedeny za

podmínek,

které

jsou odlišné od podmínek

v konkurenčním prostředí za srovnatelných okolností.103
4.2.1

Transakční metoda čistého rozpětí – (TNMM)
Transakční metoda čistého rozpětí („Transactional net margin method“) je založena na

zkoumání čistého ziskového rozpětí (čistá marže) vzhledem k nákladům, které byly potřeba
na uskutečnění transakce.104 Při užití této metody je potřeba vyhledat srovnatelnou
nekontrolovanou transakci, která musí být srovnatelná jak z pohledu finančního ukazatele
užitého ke stanovení čistého rozpětí zkoumané transakce (např. ziskovost), tak z pohledu výše
uvedených obecných kritérií srovnatelnosti. Srovnatelná nekontrolovaná transakce pak
poslouží jako vodítko ke stanovení převodní ceny v souladu s principem tržního odstupu.105
Transakční metoda čistého rozpětí v podstatě funguje obdobně jako metoda ceny při
opětovném prodeji nebo metoda nákladů a přirážky, přičemž hlavní odlišnost spočívá v
použití různých finančních ukazatelů, např. ziskovost či rentabilitu k nákladům.106
4.2.2

Metoda rozdělení zisku – (PSM)
Metoda rozdělení zisku („Profit split method“) vychází ze zisku spojených osob

z kontrolovaných transakcí, který je následně za pomoci funkční analýzy rozdělen mezi
spojené osoby tak, jako by mezi ně byl rozdělen v případě, že by byly osobami
102 ZATLOUKAL, Tomáš. Daňová kontrola v širších souvislostech. 2. přepracované vydání. Česká republika,
Praha: C.H.Beck. 2011. ISBN 978-80-7400-366-0., str. 165
103 Směrnice OECD, str. 117 a násl.
104 OECD, Transfer Pricing Methods. [online]. 2010. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z:
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45765701.pdf, str. 6
105 Ibid.
106 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. 4 vyd. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-724-9.
str. 328
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nespojenými.107 Celkový zisk ze zkoumané transakce je tedy mezi spojené osoby rozdělen tak,
jak která z těchto osob k vytvoření zisku přispěla.108 Při užití metody rozdělení zisku je
nezbytné najít podniky, které mají srovnatelné funkce jako podniky ve zkoumané transakci.
Následným srovnáním se ziskovostí nespojených osob ve srovnatelné transakci určíme,
jakého zisku by měly dosáhnout jednotlivé spojené osoby v rámci zkoumané transakce Tím
lze dospět k tomu, zda byla cena určité transakce mezi spojenými osobami stanovena
v souladu s principem tržního odstupu.109
4.3

Výběr metody dle Pokynu D-332
Pokyn D-332 uvádí, že obecně nelze stanovit, kdy se která metoda užije. Výběr

konkrétní metody závisí na provedené analýze. Vhodnost metody záleží především na
funkčním a rizikovém profilu podniku, od něhož se následně odvíjí zisk informací o
srovnatelných transakcích a nutnosti jejich úprav pro účely zjištění správné převodní ceny.110
4.4

Analýza a shrnutí kapitoly
Při provádění závislých transakcí by si měl každý poplatník uvědomit, že v případě

nedostatku informací mají všechny metody pro stanovení převodních cen omezenou
použitelnost. Transakční metody jsou založeny čistě na srovnání (charakteristik a cen)
transakcí, přičemž srovnatelná transakce nemusí vůbec existovat, např. z důvodu neexistence
obdobného statku. Spousty podniků fungují jen v rámci určité skupiny či koncernu a nelze
tedy ani zkoumanou transakci a její převodní cenu srovnat se srovnatelnou interní transakcí.
Dále má poplatník možnost využít také ziskových metod, které jsou limitovány dostupností
informací ohledně zisku ze srovnatelných transakcí. Získání těchto informací není nic
mimořádného pro správce daně, nicméně pro poplatníky to znamená znát ziskovost svých
přímých konkurentů. Opět se nabízí srovnání se srovnatelnou interní transakcí, ale ta však
nemusí existovat.
Situace, kdy poplatník nemá možnost využít žádné z metod pro stanovení převodní ceny
je nepříjemná, ale možná. Vzhledem k malé dostupnosti a složitosti stanovení správné
převodní ceny je, dle mého názoru, rozumné přenechat stanovení převodní ceny a tvorbu
dokumentace k převodním cenám některé z větších poradenských společností. Tyto
společnosti, které se převodními cenami zabývají, mají s danými praktickými problémy
107 Pokyn D-332, str. 10
108 Ibid.
109 Směrnice OECD, str. 133-145
110 Pokyn D-332, str. 11

44

zkušenosti, kapacitu a zároveň jsou jim dostupné informace z různých odvětví, ke kterým
samotný poplatník nemá přístup. Je samozřejmé, že daná služba nebude levná, což je zásadní
nevýhodou pro poplatníky s malým obratem, kteří si tedy tuto službu nebudou moci dovolit.
Je méně pravděpodobné, že poplatníci s malým obratem budou závislých transakcí využívat
za účelem rafinované daňové optimalizace, nicméně vzhledem k rozsahu zákonné úpravy
spojených osob dopadá problematika převodních cen na spousty poplatníků, od malých
živnostníků, až po mezinárodní korporace. V perfektní situaci by všichni dotčení poplatníci
měli mít férovou možnost přístupu k takovým informacím a možnost jich využít, ale realita
představuje opak, a proto bych malým poplatníkům doporučil mimořádnou obezřetnost ve
vztahu k závislým transakcím.
Kromě problematické tvorby správné převodní ceny je dalším argumentem, který by
poplatník měl při optimalizaci (výrobního procesu nebo daní) vzít v potaz, průběžná tvorba
dokumentace k převodním cenám. Dokumentace k převodním cenám, která je při daňovém
řízení předložena správci daně, znamená přenesení důkazního břemena z poplatníka na
správce daně, což bývá v určitých případech nespornou výhodou (např. při neexistenci
srovnatelného softwaru) a slouží tedy jako cenný důkaz při prokazování určitých skutečností
v daňovém řízení (k dokumentaci viz níže).
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5 Dokumentace k převodním cenám
Česká republika nemá na rozdíl například od Rakouska111 a jiných států Evropské Unie,
zákonem stanovenou povinnost průběžné tvorby dokumentace k převodním cenám. Daňový
subjekt je ovšem na základě ustanovení § 92 odst. 3 Zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu
(dále jen „Daňový řád“) povinen prokázat skutečnosti, které jsou součástí daňového přiznání,
dodatečného daňového přiznání a dalších podání. Z uvedeného vyplývá i povinnost prokázat
skutečnost, že při stanovení cen kontrolovaných transakcí byl dodržen princip tržního
odstupu. Ustanovení § 92 odst. 4 Daňového řádu stanovuje, že v případě, kdy správce daně
není schopen získat potřebné informace z vlastní úřední evidence a pokud to průběh řízení
vyžaduje, může správce daně daňový subjekt vyzvat k prokázání skutečnosti potřebné pro
správné stanovení daně.
V souvislosti s dokumentací k převodním cenám Ministerstvo financí vydalo Pokyn D334 označený jako Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen
mezi spojenými osobami (dále jen „Pokyn D-334“), který má sloužit jako doporučení pro
rozsah dokumentace nezbytné k prokázání způsobu tvorby převodních cen. V Pokynu D-334
jsou uvedeny případy, kdy se dokumentace k převodním cenám předkládá. Pokyn D-334 dále
uvádí, že Česká republika přijala tzv. Kodex chování ohledně dokumentace tvorby převodních
cen pro nadnárodní podniky v EU („Code of Conduct in Transfer Pricing Documentation for
Associated Enterprises in the EU“)112, který byl vytvořen v rámci konceptu evropské
dokumentace k převodním cenám („EU Transfer Pricing Documentation“). Koncept evropské
dokumentace vytvořila pracovní skupina pro otázky zdaňování nadnárodních podniků („EU
Joint Transfer Pricing Forum“) za účelem harmonizace úpravy požadavků na dokumentaci
k převodním cenám v EU a tedy odstranění jedné z překážek mezinárodního obchodu.113
Na mezinárodní úrovni se dokumentací zabývá OECD ve své Směrnici OECD, která
obecně upravuje způsob, rozsah a formu tvorby dokumentace k převodním cenám. Na tuto
obecnou úpravu tvorby dokumentace k převodním cenám ve Směrnici OECD navazuje tzv.
Akční plán BEPS („Base Erosion and Profit Shifting“), který v Akci 13 nazvané
111 Verrechnungspreisdokumentationsgesetz – VPDG
112 Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 27. června 2006 o kodexu
chování ohledně dokumentace v oblasti převodních cen mezi sdruženými podniky v Evropské unii [online]. [cit.
2017-10-11]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:42006X0728(01)&from=EN
113 ČESKO. MINISTERSTVO FINANCÍ, Pokyn D - 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace
způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami [online]. [cit. 2017-10-11]. Dostupné z:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Pokyn_D-334.pdf

46

Dokumentace k převodním cenám a zpráva podle jednotlivých zemí (country-by-country
repoting) navrhl požadavky, které by měla dokumentace k převodním cenám obsahovat a
které by měly daňové správy vyžadovat po nadnárodních společnostech.114 Tento návrh byl
vložen do kapitoly V Směrnice OECD. Došlo tak k rozšíření aktuálních požadavků, týkající
se dokumentace k převodním cenám, což by dle iniciativy mimo jiné mělo přispět
k efektivnější analýze, zda nadnárodní podnik užívá agresivní daňové plánování či nikoliv.
V souvislosti s Akčním plánem BEPS byla přijata novela Zákona č. 164/2013 Sb., o
mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (dále jen
„Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“), která na základě Směrnice Rady EU č.
2016/881 zavedla povinnou automatickou výměnu informací mezi členskými státy EU za
pomocí takzvaných country-by-country reportů.115 Country-by-country report je výkaz
obsahující výnosy, zisky, zaplacenou daň, atd., který budou nadnárodní skupiny odevzdávat
za činnost v každé zemi, ve které podnikají.116
5.1
5.1.1

Dokumentace k převodním cenám v ČR
Pokyn D–334
V českém právním řádu nalezneme úpravu podmínek tvorby dokumentace k převodním

cenám ve výše zmíněném Pokynu D–334 Ministerstva financí. Pokyn D–334 je formulován
jako doporučení pro rozsah dokumentace k tvorbě převodních cen mezi spojenými osobami a
má za úkol zpřístupnit standardy, kterých by se měly nadnárodní podniky držet, aby došlo ke
správné dokumentaci nastavení převodních cen a následně jejich jednoduchému přezkumu
z hlediska souladu s principem tržního odstupu. V bodu 2 Pokyn D–334 stanoví, že česká
daňová správa dodržuje zásady obsažené ve Směrnici OECD i přesto, že Směrnice není pro
ČR právně závaznou a odkazuje na příslušnou Kapitolu V.
Dále je v Pokynu D–334 deklarováno, že při tvorbě tohoto pokynu došlo k akceptaci
konceptu evropské dokumentace k převodním cenám s přihlédnutím ke všem specifikům
národní úpravy. Dále byl přijat evropský kodex EU TPD a došlo k potřebné implementaci
těchto nástrojů do českého právního řádu.117 Ministerstvo financí tedy spojeným osobám při
114 OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. [online]. In: Paříž, Francie: OECD Publishing,
2013. [cit. 2017-5-07]. ISBN 978-92-64-20271-9. Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf,
str. 23
115 Daně a právo v praxi: BEPS přichází do České republiky – jsme připraveni? [online]. Praha: Wolters
Kluwer, 2016, ročník 21, číslo 12 (2016). [cit. 2017-11-30]. ISSN 1211-7293. Dostupné z:
http://www.roedl.com/fileadmin/user_upload/Roedl_Czech_Republic/clanky/2016/Dane_a_pravo_12.2016_KO
LM_PTM.pdf, str. 22-23
116 Ibid.
117 Pokyn D-334, str. 5
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tvorbě dokumentace k převodním cenám doporučuje dodržovat zásady stanovené Směrnicí
OECD a zároveň postupovat dle konceptu evropské dokumentace k převodním cenám (EU
TPD).
Je to ovšem poplatník, kdo rozhoduje o formě a struktuře dokumentace k převodním
cenám, protože Pokyn D-334 výslovně stanovuje, že použití konceptu evropské dokumentace
zatím není povinné.118 V Pokynu D–334 je uveden demonstrativní seznam, kdy je
dokumentace k převodním cenám poplatníkem předkládána správci daně například při
prokazování daňové povinnosti, dále při podání žádosti o vydání závazného posouzení na
základě ZDP nebo při zahájení řízení vedoucího k vyloučení dvojího zdanění dle smluv o
zamezení dvojího zdanění nebo dle Arbitrážní konvence. 119 Poplatníkem předkládaná
dokumentace k převodním cenám by dle Ministerstva financí měla obsahovat informace o
skupině120, informace o podniku121, informace o obchodním vztahu122, informace o ostatních
okolnostech majících vliv na obchodní vztah (např. marketingové strategie podniku či zvláštní
ekonomické podmínky na trhu), informace o způsobu tvorby převodních cen a informaci o
tom, zda je dokumentace vytvořena dle konceptu EU TPD.123
5.1.2

Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
Od zdaňovacího období za rok 2014 mají daňové subjekty splňující určitá kritéria

povinnost vyplňovat přílohu k přiznání k dani z příjmu právnických osob (dále jen “Přehled
transakcí se spojenými osobami“) poskytuje finanční správě nezbytné informace pro cílenější
kontrolu převodních cen.124 Vzor Přehledu transakcí se spojenými osobami tvoří Přílohu 1
diplomové práce.

118 Ibid.
119 Ibid.
120 Pokyn D-334 považuje za informace o skupině především popis podnikatelské činnosti, vlastnickou a
organizační strukturu celé skupiny, právní formy spojených osob, informace o spojených osobách podílejících se
na obchodních vztazích včetně přehledu hospodářských výsledků jednotlivých spojených osob, rozdělení funkcí
ve skupině, rozdělení rizik, přehledy o vlastnictví nehmotného majetku (licence, patenty, know-how apod.) a
toku licenčních poplatků, přehled uplatňované politiky převodních cen, seznam ujednání o podílení se na
nákladech, přehled uzavřených předběžných cenových ujednání (vydaných závazných posouzení) zúčastněných
společností apod.
121 Za informace o podniku Pokyn D-334 považuje přesný popis podnikatelské činnosti, kompletní vlastnická a
organizační struktura, hospodářský výsledek z minulých let a příslušné finanční ukazatele, přijaté strategie apod.
122 Mezi informace o obchodním vztahu Pokyn D-334 řadí přesný popis předmětu obchodního vztahu (např.
přesný popis obchodovaného zboží a služeb), ekonomické a obchodní podmínky, všechny relevantní smlouvy
uzavřené mezi dotyčnými subjekty, objem transakce, funkce a rizika spojená s tímto obchodním vztahem, apod.
123 Pokyn D-334, str. 6
124 Finanční úřady se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny. In: Finanční správa [online]. 2014.
[cit. 2017-10-13]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovaniprime-dane/prevodni-ceny-zdanovani-nadnarodnich-spolecnosti/financni-urady-prevodni-ceny-5486

48

Povinnost vyplnit a odevzdat přílohu k přiznání dani z příjmu mají poplatníci, kteří
kumulativně splní obě následující podmínky. První podmínku poplatník splní, pokud spadá
alespoň do jedné z následujících kategorií: 1) celková aktiva poplatníka dosahují více než 40
mil. Kč, nebo 2) poplatníkův čistý roční obrat činí více než 80 mil. Kč, nebo 3) poplatník
zaměstnává v ročním průměru více než 50 osob. Pokud poplatník spadá do jedné z výše
uvedených kategorií, povinnost odevzdat přílohu nastává v případě, že poplatník uskutečnil
závislou transakci se spojenou osobou, která má sídlo v zahraničí, přičemž vyplní přílohu ve
vztahu k těmto spojeným osobám. Vykázal-li poplatník daňovou ztrátu/je příjemcem
investiční pobídky ve formě slevy na dani a uskutečnil závislou transakci, nehledě na sídlo
spojené osoby, je povinen vyplnit přílohu ve vztahu ke všem spojeným osobám.125
Předchůdcem Přehledu transakcí se spojenými osobami byl dobrovolný dotazník, který
poplatníkům v roce 2014 rozesílala Finanční správa České republiky. Na základě výše
zmíněného dotazníku a následujícího Přehledu transakcí se spojenými osoba se správce daně
dozví mnoho informací, které mu můžou napomoci v rozhodnutí, zda zahájit daňovou
kontrolu. Mezi informace, které poplatník uvádí, patří zejména informace o závislých
transakcích a spojených osobách, ale také jestli dochází k vnitropodnikovému financování,
výplatě podílů na ziscích nebo jestli dochází k závislým transakcím ve vztahů nehmotnému
majetku (např. licence).
Se zavedením Přehledu transakcí se spojenými osobami došlo k tomu, že správce daně
nyní do jisté míry ví, jaké závislé transakce a s kým provádějí ti poplatníci, kteří mají
povinnost tuto přílohu odevzdávat. Přehled transakcí se spojenými osobami svým způsobem
nahrazuje dokumentaci k převodním cenám, která v ČR není povinná, ale rozhodně je
užitečná. Pokud je poplatník povinen vést záznamy o závislých transakcích pro účely
Přehledu, přijde mi naprosto nesmyslné, aby neměl nachystanou dokumentaci k převodním
cenám pro případ, že správce daně zahájí daňovou kontrolu. Je pravděpodobné, že správce
daně je schopen na základě Přehledu určit případy, kdy bude mít šanci na úspěch a je téměř
jisté, že správce daně (v tomto případě nejspíše Specializovaný finanční úřad) bude v případě
neexistence řádně spravované dokumentace v lepší pozici, a to i přesto, že dokumentace není
povinná a stačí „pouze“ uspokojivě doložit rozdíl mezi cenou závislé transakce a cenou
obvyklou.

125 § 20 odst. 1 ZOÚ
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Daňový řád zakládá povinnost odevzdat řádné daňové tvrzení na tiskopise Ministerstva
financí a stanoví, že v těchto tiskopisech a v nich vyznačených přílohách, které jsou součástí
podání, lze požadovat pouze údaje nezbytné pro správu daní, což potvrzuje i důvodová zpráva
k Daňovému řádu.126 Ve spojení s § 135 odst. 2 Daňového řádu to znamená, že je povinen
v řádném daňovém tvrzení samostatně vyčíslit daň a uvést předepsané údaje (např. právě
údaje předepsané v tiskopisech), společně s dalšími okolnostmi, které jsou rozhodné pro
správné vyměření daně. Přehled transakcí se spojenými osobami je na tiskopisu Ministerstva
financí a vztahují se na něj výše uvedené zákonné podmínky.
Ve světle nálezu Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 32/15 ze dne 6. 12. 2016, kterým byla
zrušena některá ustanovení ZDPH z důvodu nedostatečného zákonného vymezení údajů
vyžadovaných správcem daně na neurčitém okruhu adresátů prostřednictvím formuláře
kontrolního hlášení, lze konstatovat, že Přehled transakcí se spojenými osobami obdobnými
problémy netrpí. V pokynech Přehledu je uvedeno, kteří poplatníci mají povinnost přílohu
vyplnit a mimo to jsou požadované informace v rozumném rozsahu. Zkušený poplatník by
také měl mít povědomí o vyžadovaných informacích, které jsou definovány buďto českými
daňovými zákony nebo smlouvami o zamezení dvojího zdanění. Závěrem lze říci, že Přehled
transakcí se spojenými osobami má dostatečnou oporu v zákoně a zároveň splňuje zákonné
podmínky rozsahu poskytovaných informací.
5.2

Koncept EU TPD (koncept evropské dokumentace k převodním cenám)
Za účelem sjednocení postupu a odstranění přílišné administrativy při tvorbě

dokumentace k převodním cenám byl pracovní skupinou pro otázky zdaňování nadnárodních
podniků uveden koncept evropské dokumentace k převodním cenám (dále jen „EU TPD“),
v jehož rámci byl představen i Kodex chování ohledně dokumentace tvorby převodních cen
pro nadnárodní podniky v EU (dále jen „Kodex“).127
V oddíle 1 Kodex stanoví, že standardizovaná dokumentace k převodním cenám je
tvořena dvěma částmi - základní dokumentací128 a dokumentací specifickou pro konkrétní
zemi,129 u které je společnost povinna vypracovat složku dokumentace pro každý dotčený stát
126 § 72 odst. 2 Daňového řádu
127 Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 27. června 2006 o kodexu
chování ohledně dokumentace v oblasti převodních cen mezi sdruženými podniky v Evropské unii [online]. [cit.
2017-10-11]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:42006X0728(01)&from=EN
128 Základní dokumentací je soubor obsahující společné standardizované informace platné pro všechny členy
koncernu v EU
129 Dokumentaci specifickou pro konkrétní zemi tvoří několik zvláštních standardizovaných dokumentací a
každá z nich obsahuje informace specifické́ pro dotčenou zemi
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EU. Základní dokumentace by měla být vypracována tak, aby daňové správě poskytla
dostatek informací k posouzení rizik spojených s výběrem případu a také k pochopení
komplexní struktury koncernu, vnitřních vztahů a uskutečňovaných transakcí. Základní
dokumentace má dostatečnou vypovídací hodnotu v případě, že obsahuje obecný popis
podniku a jeho podnikové strategie, obecný popis organizační, právní a provozní struktury
nadnárodního koncernu, obecné označení sdružených podniků zapojených do řízených
transakcí, na nichž se podílejí podniky v EU a popis těchto transakcí a další náležitosti, které
jsou demonstrativně stanoveny v Kodexu.130
Dokumentace k převodním cenám specifická pro konkrétní zemi doplňuje dokumentaci
základní a měla by být poskytnuta daňovým správám dotčených států EU, které mají zájem na
správném nastavení převodních cen u prováděných závislých transakcí. Kodex opět uvádí
demonstrativní seznam náležitostí, jež by měla specifická dokumentace obsahovat a patří
mezi ně podrobný popis podnikatelské činnosti a podnikatelské strategie podniku, popis
obchodních vztahů, kterých se daný podnik účastní, srovnávací analýzu, důvody volby u užití
určité metody tvorby převodních cen, relevantní informace o srovnatelných údajích a popis
způsobu začlenění podniku do celoskupinové politiky převodních cen.131
V České republice není použití konceptu evropské dokumentace k převodním cenám a
zásad uvedených v Kodexu povinné, je pouze doporučeno Pokynem D-334. Společnost si
tedy má vyhodnotit, zda náklady spojené s tvorbou dokumentace k převodním cenám dle EU
TPD se vyrovnají výhodám, které dodržování tohoto konceptu přináší.132
Poplatníci si sami musí zvážit, jak správně přistoupit k tvorbě dokumentace, především
jak podrobná bude základní dokumentace a na ni navazující specifická dokumentace, protože
vše uvedené musí být v kvalitě, obsahu a jazyce, jak vyžadují jednotlivé dotčené státy EU.133
Vzhledem k výčtu informací požadovaných konceptem EU TPD lze očekávat, že
vstupní náklady na pořízení takové dokumentace budou při prvním vzniku vysoké. Výhodou
této dokumentace je především to, že obsahuje veliký počet informací a je použitelná v rámci
celé EU, což vysoký vstupní náklad odůvodňuje. Výhodou také je, že je možné tuto
dokumentaci pouze aktualizovat vzhledem k proběhlým změnám a použít ji znovu, což
130 Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 27. června 2006 o kodexu
chování ohledně dokumentace v oblasti převodních cen mezi sdruženými podniky v Evropské unii [online]. [cit.
2017-10-11]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:42006X0728(01)&from=EN, str. 3-4
131 Pokyn D-334, str. 5
132 Ibid., str. 5
133 Ibid., str. 4
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dokumentace ad hoc neumožňuje. Poplatník, který je aktivní na vnitřním trhu EU
pravděpodobně ocení výhody konceptu EU TPD a bude ochoten za ní patřičně zaplatit.
Ostatní poplatníci mají dle Pokynu D-334 možnost vybrat si, jestli nějakou dokumentaci
vytvoří a pokud ano, je pouze na nich, jaký zvolí koncept. Úprava na úrovni ČR je dle mého
názoru správná v tom, že je čistě na poplatníkovi, zda bude ochoten snášet administrativu
navíc nebo bude ochoten podstoupit riziko dodatečného výměru daně.
5.3

Zásady dokumentace k převodním cenám dle Směrnice OECD
Směrnice OECD poskytuje nadnárodním podnikům a daňovým správám obecná

doporučení ke správné tvorbě dokumentace k převodním cenám a stanovuje 3 základní cíle,
které má správná dokumentace splňovat. Mezi tyto cíle patří posouzení poplatníka, zda jsou
jeho transakce v souladu s principem tržního odstupu; dále má správná dokumentace
poskytnout daňové správě potřebné informace, na jejichž základě dojde ke správné analýze
rizik souvisejících s převodními cenami; a také má poskytnout informace pro potřeby
případných daňových kontrol. V souvislosti s Akčním plánem BEPS byly rozšířeny
požadavky Směrnice OECD a nově se dokumentace k převodním cenám skládá ze základního
dokumentu (tzv. Masterfile), lokálního dokumentu (tzv. Local file) a zprávy dle jednotlivých
zemí (tzv. Country-by-country reports).
Podrobné požadavky na obsah základního dokumentu najdeme v Příloze I Kapitoly V
Směrnice OECD a měl by obsahovat zejména organizační strukturu podniku, hlavní obory
činnosti podniku, nehmotná aktiva podniku, vnitroskupinové finanční aktivity a účetní a
daňové výkazy.134 Lokální dokument by měl kromě požadavků totožných se základním
dokumentem uvést také transakce se spojenými osobami společně s informacemi, které jsou
nezbytné pro určení, jestli byla převodní cena nastavena v souladu s principem tržního
odstupu.135 Demonstrativní výčet požadavku na lokální dokument je uveden v Příloze II
Kapitoly V Směrnice OECD.136 Zpráva dle jednotlivých zemí a její náležitosti je upravena
v Příloze III Směrnice OECD a týká se nadnárodních společností s konsolidovaným obratem
nad 750 milionů EUR (v současnosti téměř 19,5 mld. Kč). Úprava zprávy dle zemí navazuje
na Akční plán BEPS – Akci (opatření) 13 a v souvislosti s tímto opatřením směrnice Rady

134 Směrnice OECD, str. 501 a násl.
135 Ibid.
136 Ibid., str. 505
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(EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016 mění dosavadní úpravu povinné automatické výměny
informací v oblasti daní směrnice 2011/16/EU.137
Obecně Směrnice OECD směřuje a nabádá k vyvážení problematiky nedostatku
informací na straně daňové správy a přílišné administrativy a výdajů na straně poplatníka.
Poplatník by tedy měl jít cestou nejjednoduššího prokázání souladu transakcí s principem
tržního odstupu a na druhé straně daňová správa by neměla vyžadovat informace, které nejsou
potřeba, nebo je poplatník nemá a nemůže mít k dispozici a tím může poplatníkovi ušetřit
zbytečné náklady spojené s dokumentací. I přesto, že Nejvyšší správní soud judikoval, že po
předložení dokumentace k převodním cenám přechází důkazní břemeno zpět na daňovou
správu, je potřeba zohlednit, že daňová správa musí rozhodnout i přes nedostatek informací a
může poplatníkovi tímto způsobit zbytečné dodatečné náklady. 138 Proto by měl poplatník
průběžně zpracovávat dokumentaci k převodním cenám v doporučeném obsahu a formě tak,
aby došlo k rychlému a jednoznačnému rozhodnutí daňové správy.
Z důvodu směrnicí představené nové úpravy byl novelizován Zákon o mezinárodní
spolupráci při správě daní, kterým byla do § 13zi transponována povinná automatická výměna
zpráv podle zemí. Zpráva by dle Zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní měla
obsahovat souhrnné informace o skupině ve vztahu ke každému státu, především informace
týkající se výnosů, zisku před zdaněním či ztráty, výši zaplacené daně z příjmu, výši splatné
daně z příjmu, základního kapitálu, kumulovaného výsledku hospodaření, počtu zaměstnanců
a hodnoty jiných hmotných aktiv, než peněžních prostředků či jejich ekvivalentů. Dále by
měla zpráva podle zemí obsahovat informace o jednotlivých členských entitách dané skupiny
(např. název entity či stát nebo jurisdikce, ze které entita pochází). 139 Ministerstvo financí
přejalo vzor zprávy podle zemí ze Směrnice OECD a zapracovalo jej do vyhlášky č. 306/2017
Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny
informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. 140 Jednotlivé
tabulky tvořící přílohy zprávy podle zemí jsou součástí Příloh 2 až 4 této diplomové práce.

137 Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem. In: Ministerstvo Financí České
republiky [online]. 2017. [cit. 2017-10-14]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-acelni-legislativa/2017/novela-zakona-o-mezinarodni-spolupraci-p-29401
138 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.03.2013, čj. 1 Afs 99/2012 – 52, [online]. [cit. 14.10.2017]
Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0099_1Afs_120_20130319135815_prevedeno.pdf
139 Ibid.
140 Vzor zprávy podle zemí je dostupný zde: http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodnispoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/country-by-country-reporting

53

Přílohy ke zprávě podle zemí vyžadují po poplatnících uvedení spousty choulostivých
informací. Množství poplatníkem uváděných informací je téměř schopno zastoupit
dokumentaci k převodním cenám, nicméně stejně jako Přehled transakcí se spojenými
osobami má dostatečnou oporu v zákoně, vyhlášce i mezinárodních úpravě. Informace jsou
vyžadovány pro zahraniční správce daně, a proto je nutné uvést větší objem informací, tak
aby si dotčený správce daně mohl udělat kvalitní obrázek.
5.4

Shrnutí kapitoly
Dokumentace k převodním cenám je důležitým prvkem při daňovém řízení, protože na

jednu stranu přenáší důkazní břemeno zpět na správce daně, ale na druhou poskytuje správci
daně nezbytné informace, které mu můžou pomoci ke správnému rozhodnutí. Je tak nutné,
aby dokumentace k převodním cena byla kvalitně zpracovaná. Příloha k přiznání k dani
z příjmu právnických osob, v níž je uveden přehled transakcí poplatníka se spojenými
osobami, společně se zprávou podle zemí, přináší nový rozměr pro daňovou zprávu, která
bude mít daleko více informací, na jejichž základě se bude moci rozhodovat. Pokud bude
automatická výměna informací mezi národními správci daně fungovat tak, jak Akční plán
BEPS předpokládá, dojde ke značnému zlepšení informovanosti daňových správců, ti budou
moci efektivněji posuzovat předmětné závislé transakce a dojde k efektivnějšímu výběru daní.
Dle mého názoru byly těmito kroky (povinná příloha k daňovému přiznání a mezinárodní
výměna informací) částečně vyrovnány výše uvedené problémy týkající se nedostatku
informací pro efektivní posouzení nastavení převodních cen závislých transakcí.
Daná novelizace ovšem přináší výhody pouze pro správce daně a další administrativu
pro poplatníky, což považuji za neospravedlnitelné. Za neospravedlnitelné to považuji
zejména z toho důvodu, že legislativa tlačí poplatníky do rohu ve jménu efektivního výběru
daní, ale nezohledňuje obchodní stránku zvláštního nastavení převodních cen u závislých
transakcí a také ani to, že určité podniky jsou konkurenceschopné právě z toho důvodu, že
jsou schopny za pomocí závislých transakcí dokonale optimalizovat výrobní a daňové
náklady. Ve chvíli, kdy budou tyto podniky (i třeba státní či národní) zatlačeny do rohu, může
dojít k tomu, že je jiné podniky obchodně převálcují.
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6 Předběžná cenová ujednání
Pojmem předběžné cenové ujednání („Advance pricing arrangement/agreement“) se
rozumí ujednání mezi poplatníkem a správcem daně, jehož účelem je písemné a závazné
ujištění poplatníka správcem daně, že s postupem a způsobem stanovení převodní ceny
poplatníkem souhlasí. Na mezinárodní úrovni obsahuje úpravu předběžných cenových
ujednání především Směrnice OECD, v českém právním řádu pak ZDP, Daňový řád a Pokyn
D-333 Ministerstva financí označeném jako Sdělení Ministerstva financí k závaznému
posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (dále jen
„Pokyn D-333“).141
6.1

Předběžná cenová ujednání dle Směrnice OECD
Jak jsem uvedl výše, úpravu předběžných cenových ujednání nalezneme ve Směrnici

OECD v kapitole IV pod písmenem F. Směrnice OECD uvádí, že by předběžná cenová
ujednání měla být vnímána také v rámci článku 25 Modelové smlouvy OECD i přesto, že
v něm nejsou výslovně zmíněna. Směrnice OECD argumentuje tím, že odstavec 3 článku 25
Modelové smlouvy OECD stanovuje, že oprávněné úřady by měly řešit své problémy
vzájemnou domluvou, čímž v podstatě připravuje půdu pro dvou a vícestranná předběžná
ujednání, např. za účelem eliminace dvojího zdanění.142
6.1.1

Definice a koncept předběžných cenových ujednání
Písmeno F kapitoly IV Směrnice OECD je dále rozděleno na definici a koncept

předběžných cenových ujednání, kde je předběžné cenové ujednání definováno jako ujednání
předběžně určující soubor kritérií, podle kterého se bude řídit určování převodních cen
závislých transakcí v pevném (ujednaném) časovém horizontu. Jednání o ujednání má být
započato ze strany poplatníka, který musí jednat nejen s jedním nebo více správci daně, ale
také s jednou nebo více spojenými osobami. Hlavním účelem předběžných cenových ujednání
je nahrazení tradičních správních, soudních a smluvních mechanismů řešení sporů v oblasti
převodních smluv.143 Směrnice OECD dále doporučuje pečlivost při sjednávání každého
ujednání, protože predikce a metody ovlivňující obsah a rozsah ujednání mohou být
zavádějící, což by mohlo vést buďto ke zbytečné zátěži podniku nebo nedostatečnému výběru
141 ČESKO. MINISTERSTVO FINANCÍ, Pokyn D – 333 - Sdělení Ministerstva financí k závaznému
posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami [online]. Dostupné z:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/D-333.pdf
142 Směrnice OECD, str. 218-219
143 Ibid.
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daní. Určité jurisdikce mohou mít upraveny pouze jednostranná předběžná cenová ujednání,
nicméně dle Směrnice OECD je možné a také vzhledem k riziku dvojího zdanění
doporučováno, aby státy přijaly úpravu umožňující dvojstranná nebo mnohostranná ujednání,
právě z důvodu eliminace rizika dvojího zdanění. Výsledkem jednání je ujištění vydané
správcem daně poplatníkovi, že pokud bude postupovat dle ujednání, nedojde k úpravě
základu daně.144
6.1.2

Výhody předběžných cenových ujednání
Mezi největší výhody předběžných cenových ujednání Směrnice OECD řadí především

odstranění nejistoty na straně poplatníka a zlepšení předvídatelností postupu správce daně.
Poplatník se může spolehnout, že správce daně k němu bude po dohodnutý čas postupovat dle
ujednání a uvolní se mu rozpočet například pro mimořádné investice. Další výhodou je
odlišné prostředí při sjednávaní ujednání, u kterého jde oběma stranám o společný souhlas,
což jej odlišuje od sporů, kde strany hájí svůj postoj. Dané prostředí napomáhá toku informací
a neformálnímu řešení náročných daňových problémů, které jsou řešeny spoluprací a dochází
tak k obohacení zkušeností daňové správy i poplatníka. Při správném ujednání vylučují
mnohostranná předběžná cenová ujednání dvojí či žádné zdanění, což jednak šetří čas a
peníze poplatníků, ale také správců daní dotčených států. Největší výhodou jsou pak
informace a zkušenosti správců daní z vyjednaných ujednání, kteří se tímto způsobem
spolupráce dozvědí, jakým způsobem nadnárodní organizace strukturují své transakce a
mohou tyto využít pro postup vůči jiným poplatníkům nebo pro řešení vzniklých sporů. 145

6.1.3

Nevýhody předběžných cenových ujednání
Mezi nevýhody Směrnice OECD řadí jednostranná ujednání proto, že takové ujednání

vylučuje ostatní dotčené státy a ty pak s ní nemusí souhlasit. Tento stav následně může vést ke
dvojímu či žádnému zdanění a nesplňuje svůj účel, protože poplatník může čelit
nepředvídatelnému chování správce daně v jiné jurisdikci. Nevýhodou je také možné špatné
nastavení ujednání spočívající ve špatné predikci, způsobu stanovení či rigidnosti. Ujednání
musí reagovat na změny trhu, což může být obtížné především u mnohostranných ujednání,
kdy jeden trh bude procházet změnou a druhý nikoliv. V tomto případě by mohlo dojít
k situaci, kdy na jednom trhu by transakce byly v souladu s principem tržního odstupu, ale na
druhém ne a následně by byla doměřena daň z příjmu. Nevýhodou je také nedostatečná
144 Ibid., str. 214-218
145 Ibid., str. 219-221
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personální struktura správců daní, kteří nemusí mít dostatečný počet odborníků na
problematiku převodních cen a nebudou tedy schopni reagovat na požadavky poplatníků.
Zdaleka největším problémem je pak otázka zneužití informací, kdy nadnárodní podniky
odkrývají velikou část své interní politiky a může tak dojít k prozrazení obchodního tajemství
nebo konkurenční výhody spočívající v unikátní vnitropodnikové struktuře.146
6.1.4

Doporučení daňovým správcům ohledně předběžných cenových ujednání
Směrnice OECD doporučuje státům, aby k předběžným cenovým ujednáním

přistupovaly s patřičnou pečlivostí, především vzhledem k predikcím trhu a volbě metody
stanovení převodních cen. Dále uvádí, že jednostranná ujednání jsou u nadnárodních
společností nedostatečné a vedou k opačnému účinku. Dalo by se tedy říci, že Směrnice
OECD nabádá státy k přijetí úpravy mnohostranných ujednání v co nejkratší době. Další
doporučení směřuje na jednotnost úpravy předběžných cenových ujednání, která by se neměla
lišit v podstatných znacích a rovnost v možnosti sjednání takovéhoto ujednání. V případě, že
oprávněné úřady nejsou schopny do dvou let od zahájení jednání dosáhnout dohody ani
vstřícným postupem, pak lze postupovat dle článku 25 odstavce 5 Modelové smlouvy OECD.
Tento článek stanovuje, že tyto spory budou řešeny za pomocí arbitráže. Podmínkou zde je, že
danou arbitráž dvou či vícestranné smlouvy mezi dotčenými státy umožňují.147
6.2
6.2.1

Předběžná cenová ujednání v českém právním řádu
Úprava v ZDP
Předběžná cenová ujednání byla do českého právního řádu implementována k 1. 1. 2006

ve formě tzv. závazného posouzení ceny. Úprava vycházející ze Směrnice OECD se nachází v
§ 38nc ZDP. Na základě tohoto ustanovení může poplatník žádat příslušného správce daně o
vydání rozhodnutí o závazném posouzení zda způsob, jakým byla cena vytvořena, odpovídá
principu tržního odstupu, tedy zda by převodní ceny odpovídaly cenám sjednaným mezi
nezávislými osobami v běžném obchodním styku za stejných či obdobných podmínek ve
smyslu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP.148
6.2.2

Úprava daňového řádu
Z procesního hlediska upravují závazné posouzení ustanovení § 132 a 133 Daňového

řádu, která slouží jako obecná úprava při vydávání rozhodnutí o závazném posouzení. Na
146 Ibid., str. 221-224
147 Ibid., str. 226-227
148 § 38nc ZDP
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základě příslušných ustanovení Daňového řádu vydá správce daně na žádost poplatníka
rozhodnutí o závazném posouzení v případech, kdy tak zákon stanoví, přičemž proti tomuto
rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky. Výrok rozhodnutí o závazném posouzení
obsahuje kromě obecných náležitostí také časový a věcný rozsah závaznosti vydaného
rozhodnutí. Pokud dojde ke změně zákonné úpravy, na jejímž základě bylo určité rozhodnutí
vydáno, stává se dané rozhodnutí o závazném posouzení neúčinné. Účinnost rozhodnutí o
závazném posouzení je daňovým řádem limitována na 3 roky ode dne, kdy nabylo rozhodnutí
právní moci v případě, že nestanovil správce daně kratší lhůtu. Účinnost rozhodnutí o
závazném posouzení vůči správci daně, jež rozhoduje o daňové povinnosti poplatníka, který
zažádal o vydání daného rozhodnutí, je spojena se stavem, kdy údaje, na jejichž základě bylo
rozhodnutí vydáno, odpovídají skutečnému stavu věci. Zároveň prokáže-li se při stanovení
daně, že podmínky, za kterých bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, nejsou
splněny, není možné dané rozhodnutí v daném daňovém řízení použít.149
6.2.3

Pokyn D-333
Pokyn D–333 slouží jako vysvětlení a návod k institutu závazného posouzení. Pokyn

D–333 uvádí, že závazné posouzení přebírá principy předběžných cenových ujednání ze
Směrnice OECD a dále principy vytvořené jednáním pracovních orgánů EU v oblasti APA
(Advance pricing agreement), např. EU Joint Transfer Pricing Forum. V pokynu je
sjednocena zákonná úprava závazného posouzení a také je v něm uveden postup při vydávání
rozhodnutí o závazném posouzení včetně příslušné žádosti a jejích náležitostí. V bodě 1. V
Pokynu D–333 je upraveno, jakých vztahů se rozhodnutí o závazném posouzení týká,
najdeme zde odkaz na výše uvedená ustanovení ZDP a Daňového řádu. Dále je v pokynu
uvedeno, že rozhodnutí o závazném posouzení může být vydáno pouze pro zdaňovací období,
která probíhají nebo která v budoucnu proběhnou. I přesto, že je žádost obvykle podávána jen
pro konkrétní transakci, Pokyn D-333 připouští, že v případě, kdy spolu úzce souvisí více
transakcí, je vhodnější posuzovat obchodní vztah jako celek.150
Dle pokynu může žádost podat poplatník, který převodní cenu sjednává, a to místně
příslušnému správci daně, popřípadě správci daně, který by byl místně příslušný po založení
právnické osoby, přičemž žádost musí být v jednacím jazyce dle § 76 Daňového řádu. Žádost
musí obsahovat náležitosti dle § 38nc odst. 2 ZDP, tedy obecnou identifikaci všech osob
zúčastněných v posuzovaném obchodním vztahu, organizační struktury zúčastněných osob a
149 § 132 a 133 Zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů
150 Pokyn D-333, str. 2
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jejich obchodní činnosti. Součástí žádosti by také měla být dokumentace stanovující způsob,
jakým byla cena vytvořena, popis daného obchodního vztahu a návrh výroku rozhodnutí o
závazném posouzení ceny.151
Dle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích má žadatel povinnost zaplatit při
podání žádosti správní poplatek ve výši 10 000 Kč, přičemž poplatek se vztahuje na žádost
bez ohledu na počet posuzovaných transakcí.152 Vzhledem k platbě těchto poplatků může být
problematické stanovit, co se takovou transakcí myslí a jak k tomu správce daně přistoupí.
Jsou různé druhy transakcí mezi různými osobami a není jasné, jestli se myslí všechny
transakce na základě jedné smlouvy, všechny transakce s jednou spojenou osobou, všechny
transakce s obdobným předmětem plnění nebo například jedna transakce s jednou platbou.
Z daného plyne, že si legislativa ponechala abstraktnější vyjádření tak, aby mohla flexibilně
reagovat na případné okolnosti. V opačném případě by totiž mohlo dojít k tomu, že poplatník
v jedné žádosti uvede všechny jeho budoucí závislé transakce a správce daně je bude všechny
muset za 10 000 Kč posoudit.
Pokyn D–333 také uvádí postup daňové správy při posouzení způsobu tvorby ceny.
Správce daně, který posuzuje tvorbu převodních cen, presumuje, že k žádosti přiložené
informace jsou úplné a pravdivé a skutečnost tedy neověřuje. K danému se vztahuje
podmínka účinnosti rozhodnutí o závazném posouzení vůči správci daně dle § 133 odst. 1
Daňového řádu, na jehož základě je pro účinnost závazného posouzení podmínkou totožnost
skutečného stavu věci s údaji, na jejichž základě bylo rozhodnutí vydáno. Na základě
informací uvedených v žádosti správce daně prověří srovnatelné podmínky a buď vyzve
žadatele k vysvětlení skutečností vyplývající z žádosti nebo rovnou zhodnotí, zda
poplatníkem navrhované převodní ceny odpovídají principu tržního odstupu a vydá
rozhodnutí.153
Při rozhodování o vydání závazného posouzení vychází správce daně ze způsobu tvorby
ceny, který si poplatník zvolil a pokud jej zároveň v žádosti dostatečně odůvodnil, bude se jím
zvolený způsob považovat za náležitý pro vydání o závazném posouzení. O žádosti rozhoduje
příslušný správce daně bez zbytečných odkladů s přihlédnutím k nezbytným úkonům, které
musí správce vykonat. Náležitosti a účinnost rozhodnutí jsou popsány výše v kapitole 6.2.

151 Ibid., str. 2
152 Pokyn D-333, str. 4
153 Ibid.
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6.3

Shrnutí kapitoly
Předběžná cenová ujednání byly vytvořeny proto, aby předešly zbytečným dlouhodobě

trvajícím soudním sporům mezi poplatníky a správci daně s nejistým koncem. Tato ujednání
mohou být ze strany silných poplatníků zneužívána, a to z důvodu trvající nejednoznačnosti a
problémovosti stávající úpravy. Tito poplatníci jsou v určitých případech schopni si se
správcem daně, který si je vědom svého slabého postavení, domluvit velice výhodné
podmínky, na které by v případě kvalitní úpravy nedosáhli. V jiných případech, kde jsou si
vědomi své silné pozice, se poplatníci ani neobtěžují s předběžným cenovým ujednáním a
jsou připraveni se soudit, protože na základě předchozích zkušeností předpokládají, že
správce daně, potažmo soud nebude schopen v daném případě najít jiné východisko než uznat
převodní ceny poplatníka.154
Dalším problémem, který ve vztahu k předběžným cenovým ujednáním vnímám, je
jejich anonymita. Předběžná cenová ujednání obsahují mnoho citlivých informací, včetně
obchodních tajemství a nebylo by rozumné takové informace zveřejňovat, nicméně úplné
tajemství ohledně podmínek, za kterých bylo ujednání sjednáno, také není dobré, a to zejména
ve vztahu k veřejnosti. Veřejnost může na předběžná cenová ujednání pohlížet tak, že si
poplatníci daně z příjmu právnických osob mohou vyjednat lepší daňové podmínky než
fyzické osoby, což by v určitých případech mohlo vést k poškození značky určitého daňového
subjektu. Otázkou je, jaké informace a v jakém rozsahu by bylo rozumné zveřejňovat, tak ať
není narušeno daňové tajemství, ale aby byla široká veřejnost spokojená s dostatkem
informací.155

154 AVI-YOHAN, Reuven S. Advanced Introduction to International Tax Law. Northampton, USA: Edward
Elgar Publishing, 2015. ISBN 978-1-78195-231-3. str. 33
155 Osobní konzultace s JUDr. Petrem Kotábem, Ph. D.
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7 Judikatura NSS v problematice převodních cen
Vzhledem ke sporadické úpravě převodních cen v českém právním řádu je poplatník
nucen přihlížet také k judikatuře v této oblasti, zejména k judikatuře Nejvyššího správního
soudu. Judikatura poskytuje nápovědu, jak by soud v případném sporu rozhodl. Další
výhodou judikatury také je to, že jsou v ní zachyceny postupy jiných poplatníků, především
daňové správy. V oblasti převodních cen je tedy judikatura považována za mimořádně
cennou, protože poskytuje informace, které jsou z důvodu neexistence podrobné úpravy jinak
nedostupné. Tímto judikatura pomáhá sjednotit postupy poplatníků a daňové správy, ale
zvyšuje právní jistotu.
7.1

Spojené osoby v judikatuře Nejvyššího správního soudu
V rozhodnutí 7 Afs 47/2013–30, v němž Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost,

byla řešena situace, kdy krajský soud (a to ve shodě s finančním ředitelstvím) vyložil
ustanovení § 23 odst. 7 písm. b) bod 5 ZDP tak, že spojenými osobami ve smyslu výše
uvedeného ustanovení jsou „nejen osoby, které bezprostředně vytvořily právní vztah převážně
za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, ale „veškeré osoby“, které se na
řetězci obchodních transakcí směřujících ve svém důsledku k snížení základu daně nebo
zvýšení daňové ztráty podílely.“156 Předmětná právní věta v podstatě znamená, že jakýkoliv
poplatník v rámci určitého obchodního řetězce může být považován za osobu spojenou
s jakýmkoliv jiným poplatníkem podílejícím se na tomto řetězci už jen proto, že se určitým
způsobem podíleli na snížení daňového základu či zvýšení daňové ztráty. Tímto Nejvyšší
správní soud vyloučil využívání „nevědomých“ prostředníků, přes které by docházelo
k předmětné daňové optimalizaci. Ve stejném rozhodnutí NSS také konstatoval, že výše
uvedené ustanovení nedopadá jen na osoby, které vytvořily právní vztah přímo s cílem snížit
základ daně či zvýšit daňovou ztrátu, protože takový argument neodpovídá dikci ZDP.
V předmětném ustanovení uvádí ZDP důvody pouze demonstrativně – proto je zde slovo
„převážně“, což znamená, že pod ustanovení spadají i důvody jiné. Dále se Nejvyšší správní
soud v daném rozhodnutí vyjádřil, že předmětné ustanovení dopadá na všechny osoby, které
se takového vztahu účastnili, ať již přímo nebo nepřímo nebo z něj profitovali.157

156 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.06.2013, čj. 7 Afs 47/2013 – 30, [online]. [cit. 10.11.2017]
Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0047_7Afs_130_20130711161333_prevedeno.pdf
157 Ibid.
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Tímto rozhodnutím Nejvyšší správní soud potvrdil šíři rozsahu zákonných ustanovení
týkajících se spojených osob. Především výše uvedené ustanovení ZDP v § 23 odst. 7 písm. b)
bod 5, lze spojit s celou řadou případů. Není-li správce daně schopen uvést uspokojivé
důvody, že vztah spojených osob mezi osobami trvá na základě formálních podmínek, může
to v konečném důsledku posuzovat tak, že tyto obchodující společnosti vytvořily právní vztah
za účelem daňové optimalizace. Tím, že Nejvyšší správní soud v podstatě „vytvořil“ další
definice spojených osob (osoby se považují za spojené v případě, že se podílely nebo
profitovaly z právního vztahu za účelem daňové optimalizace) vyloučil pochybnosti a zamezil
zneužívání předmětného ustanovení.
Zajímavý argument přednesla také stěžovatelka, která uvedla, že by ji měla být
prokázána subjektivní stránka nekalého jednání. Dle jejího tvrzení si nebyla vědoma, že se
účastnila jednání, které vedlo ke zkrácení daně, načež jí Nejvyšší správní soud odpověděl, že
„otázka zavinění má své opodstatnění v právu trestním, ale nikoliv v nalézacím řízení při
správě daní.“158
7.2

Cena obvyklá a cenové rozpětí v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Cenu obvyklou, respektive cenové rozpětí řešil Nejvyšší správní soud například

v rozhodnutí 8 Afs 80/2007–105, kdy se žalobce (nájemce) stal spoluvlastníkem nemovitosti,
kterou si pronajímal a následně snížil nájemné. Finanční úřad mu následně dodatečně vyměřil
daň z příjmu fyzických osob na základě provedeného průzkumu s tím, že „cena obvyklá“
vypočtená finančním úřadem neodpovídá ceně nájemného sjednané mezi žalobcem a osobou
blízkou. „Cena obvyklá“ byla finančním úřadem vypočtena z průměru cen zjištěných při
sedmi místních šetření. Finanční úřad následně zamítl odvolání poplatníka a jeho rozhodnutí
následně potvrdil krajský soud, který zamítl žalobu žalobce s odůvodněním, že nedostatečně
vysvětlil rozdíl mezi řešenou cenou nájmu a cenou nájmu mezi osobami v běžném obchodním
styku. Nejvyšší správní soud napadený rozsudek krajského soudu zrušil a argumentoval tím,
že před stanovením ceny obvyklé je nutné, aby správce daně s ohledem na zásady daňového
řízení a také zásadu přiměřenosti co nejúplněji zjistil skutkový stav věci a vzal v potaz
specifika případu. V tomto případě by se měl zaměřit na zvláštnosti u nemovitostí (velikost
prostorů, vybavenost, služby atd.) a specifika související s podnikatelskou činnosti žalobce
(provozování diskotéky). Dostatečný by měl být také počet zkoumaných subjektů, tak aby

158 Ibid.
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došlo k objektivnímu a spravedlivému závěru.159 Následně může správce daně přistoupit ke
stanovení ceny obvyklé. V rozhodnutí Nejvyšší správní soud judikoval, že ceny sjednávané v
běžném obchodním styku ve většině případů nelze vyjádřit jediným číslem, ale že je třeba
promítnout je do cenového rozpětí, tvořeného intervalem nejčastěji realizovaných cen.160 Dále
soud uvedl, jedním číslem (částkou) lze cenu obvyklou vyjádřit v případě, kdy je posuzována
určitá věc nebo služba, přičemž takový postup odmítl v situaci, kdy se posuzuje, zda cena
závislé transakce je cenou, která by byla sjednána v běžném obchodním styku. 161 Nejvyšší
správní soud se vyjádřil, že byl-li správný postup při stanovení ceny obvyklé správcem daně
dodržen a správce daně došel k cenovému rozpětí, není nespravedlivé doměřit daňovou
povinnost rozdílem mezi cenou sjednanou a horní hranicí tohoto cenového rozpětí. 162 Zároveň
také platí, že daňový subjekt musí mít informace o tom, jak správce daně cenu obvyklou určil
a jaká je její výše, aby se k rozdílu mohl vyjádřit nebo popřípadě jej uspokojivě vysvětlit.
V tomto rozhodnutí naráží Nejvyšší správní soud na nedostatečnou argumentaci ze
strany správce daně, který srovnával transakce bez přihlédnutí ke specifikům zkoumané
transakce. Soud konstatoval, že správce daně neunesl důkazní břemeno a břemeno tvrzení a
tím vyjádřil, že pokud jsou určité informace dostupné, musí je správce daně zohlednit a až
poté srovnávat, zda je převodní cena v souladu s principem tržního odstupu. Svým
rozhodnutím NSS také upřesnil, jakým způsobem lze stanovit cenu obvyklou, přičemž
vyloučil možnost stanovení ceny obvyklé jednou hodnotou vypočítanou aritmetickým
průměrem. NSS tímto rozhodnutím stanovil daňové správě standard, který musí být dodržen,
aby správce daně unesl svá důkazní a argumentační břemena v otázce stanovení ceny obvyklé
(cenového rozpětí).
7.3

Dokazování a důkazní břemeno v DŘ v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Obecně v daňovém řízení platí, že břemeno tvrzení a na něj navazující břemeno důkazní

nese vzhledem ke své daňové povinnosti daňový subjekt. 163 V určitých případech však dané
pravidlo neplatí a obě břemena nese správce daně. Je tomu tak i v případě ustanovení § 23
odst. 7 ZDP, které říká, že pokud jsou převodní ceny odlišné od cen, které by mezi sebou
159 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.03.2009, čj. 8 Afs 80/2007 – 105, [online]. [cit.
10.11.2017] Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0080_8Afs_0700105A_prevedeno.pdf
160 Ibid.
161 Ibid.
162 Ibid.
163 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.01.2008, čj. 2 Afs 24/2007 – 119, [online]. [cit.
11.11.2017] Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0024_2Afs_0700119A_prevedeno.pdf
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sjednaly nezávislé osoby a tento rozdíl není uspokojivě doložen, upraví správce daně základ
daně poplatníka o zjištěný rozdíl...“.164 První podmínkou tedy je, aby správce daně prokázal,
že ve zkoumaném případě opravdu jde o spojené osoby dle výše uvedeného ustanovení. 165
Dalším krokem správce daně je postup, kterým prokáže, že se převodní ceny liší od cen, které
by mezi sebou sjednaly osoby nezávislé v běžném obchodním styku. Spolehlivé prokázání
vyžaduje zjištění převodní ceny mezi spojenými osobami a dále zjištění ceny obvyklé
(referenční), za níž se daný statek obchoduje v běžném obchodním styku. Podmínkou toho,
aby správce daně následně mohl upravit základ daně je nejen rozdíl mezi cenami, ale také
unesení důkazního břemene, což může být v případě ceny obvyklé velice náročné, např. pro
nedostatek dat nebo srovnatelných transakcí. Mimo nedostatek dat musí správce daně také
pečlivě znát podmínky, za jakých byly porovnávané transakce sjednány, protože zde hrozí
porovnávání neporovnatelného. Výsledek bude obvykle v podobě cenového rozpětí, v jehož
intervalu se převodní cena pro účely úpravy základu daně nesmí nacházet. V případě, že
správce daně prokázal rozdíl mezi zkoumanou cenou a cenou obvyklou, musí zjištěné
informace poskytnout daňovému subjektu a nechat mu prostor uspokojivě tento rozdíl
vysvětlit a své argumenty podložit. 166 V tuto chvíli přecházejí břemena na daňový subjekt, a
pokud ten je schopen vzniklý rozdíl uspokojivě vysvětlit, tedy pokud poplatník unese jak
břemeno tvrzení, tak břemeno důkazní, nepřipadá úprava základu daně správcem daně
v úvahu.167
K dokazování se vyjádřil Nejvyšší správní soud také v rozhodnutí 1 Afs 99/2012–52,
kde se vyjádřil, že poplatník, který v dodatečném daňovém přiznání tvrdí, že daňová
povinnost byla stanovena nesprávně, protože ceny závislých transakcí odpovídají ceně
obvyklé, nese důkazní břemeno ohledně skutečnosti, že ceny závislých transakcí odpovídají
cenám v běžném obchodním styku.168
Daná právní věta podporuje výše uvedená přecházení břemene tvrzení a břemene
důkazního, když v tomto případě byla stěžovatelce doměřena daň z příjmů poté, co
164 § 23 odst. 7 ZDP
165 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.03.2014, čj. 9 Afs 87/2012 – 56, [online]. [cit. 12.11.2017]
Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0087_9Afs_12_20140326115207_prevedeno.pdf
166 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.07.2005, čj. 5 Afs 48/2004 – 89, [online]. [cit. 10.11.2017]
Dostupný z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2004/0048_5Afs_0400089A_prevedeno.pdf
167 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.01.2013, čj. 1 Afs 101/2012 – 31, [online]. [cit.
11.11.2017] Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0101_1Afs_12_20130204105551_prevedeno.pdf
168 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.03.2013, čj. 1 Afs 99/2012 – 52, [online]. [cit. 12.11.2017]
Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0099_1Afs_120_20130319135815_prevedeno.pdf
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neuspokojivě doložila rozdíl mezi převodními cenami a cenou obvyklou. Následně podala
stěžovatelka druhé dodatečné daňové přiznání na stejnou daň a stejné zdaňovací období,
nicméně výsledkem byla stejná výše daně z důvodu, že správce daně neakceptoval tvrzení
stěžovatelky, která tedy neunesla důkazní břemeno. Stěžovatelka podala proti tomuto
rozhodnutí odvolání s argumentací, že v tomto případě nesl břemena tvrzení a důkazní
správce daně. Správce daně její odvolání zamítl a následně proti rozhodnutí o odvolání podala
stěžovatelka žalobu, kterou krajský soud zamítl s odůvodněním, že v tomto případě bylo
povinností stěžovatelky prokázat, že tvrzení uvedení v prvním dodatečném daňovém přiznání
zohledňovalo špatné skutečnosti a že následné snížení základu daně v dalším daňovém
přiznání bylo v pořádku, protože odráží skutečnost.169
Z výše uvedených rozsudků Nejvyššího správního soudu lze vyvodit, jak přecházejí
břemena v průběhu daňového řízení mezi správcem daně a poplatníkem. Obecně platí, že
zjistí-li nějaká ze stran odlišnost od požadovaného stavu, má povinnost tuto odlišnost
prokázat. Zároveň z těchto rozsudků vyplývá, že obě strany vždy musí poskytnout té druhé
informace, na základě kterých svá tvrzení zakládají a to z důvodu, aby ten druhý se k nim
druhá strana mohla vyjádřit. Kooperace a výměna informací mezi správcem daně a
poplatníkem může vést k rychlému odstranění sporu, popřípadě k rychlému rozhodnutí
správce daně, což je v souladu s principem dobré správy. Opačný postup by vedl k zahlcení
správce daně a značné právní nejistotě na straně poplatníků.
7.3.1

Užití identické metody stanovení převodních cen
Nejvyšší správní soud v rozhodnutí 1 Afs 101/2012-31 judikoval, že nelze srovnávat

závěry, kterých bylo dosaženo použitím srovnávací metody C+ se závěry, ke kterým se došlo
za užití metody CUP. 170
Smysl této právní věty spočívá v tom, že pokud se při určování převodní ceny využívá
určité metody, musí se při zjišťování srovnatelné ceny používat tatáž metoda, jinak závěry o
srovnatelnosti nelze aplikovat. Užití odlišné metody ke zjištění, zda převodní cena odpovídala
ceně obvyklé nelze odůvodnit z toho důvodu, že každá z metod porovnává odlišné prvky
tržního chování a okolnosti transakce, tedy za použití různých metody dochází ke zjištění
různých hodnot. Zde se hodí zopakovat fakt, že pro každou transakci je vhodná jiná metoda
169 Ibid.
170 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.01.2013, čj. 1 Afs 101/2012 – 31, [online]. [cit.
11.11.2017] Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0101_1Afs_12_20130204105551_prevedeno.pdf
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pro stanovení převodních cen, přičemž tyto metody se promítají také do dokumentace
k převodním cenám, kde jsou uvedeny.
7.3.2

Znalecký posudek
K otázce znaleckého posudku, který je dle ustanovení § 93 odst. 1 Daňového řádu

důkazním prostředkem a který mohou strany daňového řízení využít ke zjištění skutečného
stavu věci nebo ověření skutečností rozhodných pro správné zjištění a stanovení daně, se
Nejvyšší správní soud vyjádřil například v rozsudku 7 Afs 50/2010-60. Zde došlo k situaci,
kdy měl správce daně k dispozici dva znalecké posudky posuzující identický předmět, jejichž
závěry byly naprosto odlišné. Správce daně odmítl znalecký posudek předložený poplatníkem
s odůvodněním, že tento posudek nevyužívá metod či způsobů obvyklých při stanovení
obvyklé ceny a neobsahuje všechny nezbytné náležitosti. Nejvyšší správní soud se k tomuto
vyjádřil, že správci daně nepříslušelo rozhodnutí ve věci, který znalecký posudek byl v řízení
důkazem a který ne. V případě, že správce daně má k dispozici více znaleckých posudků
zkoumající identický předmět, mají tyto posudky totožnou důkazní hodnotu. Pokud znalecké
posudky docházejí k odlišným závěrům, je správce daně povinen „odstranit vzájemné rozpory
a nesrovnalosti, a to především prostřednictvím výslechu znalce, popřípadě znalců obou a
nevedly-li by tyto výpovědi k ozřejmění vzešlých nejasností, bylo by namístě přistoupit k
dalšímu znaleckému zkoumání nebo reviznímu znaleckému posouzení.“171

171 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 01.07.2013, čj. 7 Afs 50/2010 – 60, [online]. [cit. 12.11.2017]
Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0050_7Afs_1000_0252acfa_e2b0_4a86_a47c_8b8933afd0
c0_prevedeno.pdf
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Závěr
Problematika převodních cen hraje důležitou roli nejen v mezinárodním, ale také v
národním měřítku. Společně s globálním rozvojem obchodu a vytvářením ucelených skupin
společností jsou závislé transakce na denním pořádku a je nutné, aby tomu právní úprava
odpovídala. Pokud tato úprava nebude dostatečná a určitá, bude docházet ke zbytečným
nejasnostem mezi společnostmi a správci daní.
Na mezinárodní úrovni se problematice převodních cen věnuje zejména OECD, která
v roce 2017 vydala aktualizovanou Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a
daňové správy. Vydáním aktualizované verze Směrnice OECD došlo k dalšímu upřesnění
v úpravě problematiky převodních cen zejména v oblasti srovnávací analýzy, která je
nezbytná pro správné nastavení převodní ceny. Dále Směrnice OECD zapracovala body
Akčního plánu BEPS, které se týkají převodních cen, mezi nimiž hlavní roli hraje vzájemná
oznamovací povinnost daňových správců. Úpravu OECD přebírá do svých národních
právních řádů řada států a tím dochází ke značnému sjednocení úpravy a postupnému
vytváření právní jistoty v oblasti převodních cen. OECD v oblasti převodních cen odvádí
dlouhodobě perfektní práci, za kterou může být řada poplatníků a národních legislativ vděčná.
Ze strany Evropské unie dochází také ke sjednocování úpravy, ale její pozice není tak
výrazná jako pozice OECD. Pracovní skupina pro otázky zdaňování nadnárodních podniků
vytvořila koncept evropské dokumentace k převodním cenám, v jejímž rámci byl vydán
Kodex chování ohledně dokumentace tvorby převodních cen pro nadnárodní podniky v EU.
EU se tedy soustředí především na obsah a tvorbu dokumentace k převodním cenám, přičemž
ekonomicko-administrativní stránku problematiky převodních cen přenechává na straně
OECD.
Ve vztahu k mezinárodní úpravě problematiky převodních cen lze říci, že je úprava na
velice slušné úrovni a její vývoj stále pokračuje, což je vzhledem k rozvoji globálního
obchodu nezbytné. Úprava ovšem naráží na limity představované principem tržního odstupu,
který není zcela schopen vyrovnat se s technologickým pokrokem. Evropská Unie správně
diskutuje o jiné metodě zdanění na základě tzv. společného konsolidovaného základu daně,
který by mezinárodním společnostem do jisté míry omezil využívání agresivního daňového
plánování za pomocí závislých transakcí. Ovšem, jak už jsem výše naznačil, politická debata
je v této problematice poměrně pomalá i v rámci EU, která po více než 5 letech ke konci roku
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2016 představila legislativní návrh směrnice Rady týkající se společného konsolidovaného
základu daně. Jistý pokrok tedy je, ale vzhledem k obrovskému významu transfer pricingu
v rámci mezinárodního zdanění bych očekával, že bude rychlejší.
Příčinou problému principu tržního odstupu je nedostatek informací, což představuje
hlavní problém ve vztahu k určení ceny obvyklé za pomocí současných metod pro stanovení
převodní ceny. Tyto metody jsou závislé na srovnání a nedostatek informací pro srovnání
znamená obtížné určení ceny obvyklé, a tedy souladu s principem tržního odstupu. Tato
situace je na mezinárodní úrovni řešena za pomoci povinné výměny informací mezi
národními správci daně, a proto by mohla stávající úprava chytit druhý dech. Naopak budou
vždy jisté statky či služby, které budou těžce srovnatelné, a řešením by mohla být právě
metoda zdanění na základě společného konsolidovaného základu daně.
Mezinárodní úprava dokumentace k převodním cenám jde, dle mého názoru správnou
cestou, protože je zde snaha odstranit administrativní zátěž za pomoci harmonizace a
mezinárodní využitelnosti a zároveň poskytuje dostatek informací správci daně. Opačný názor
mám ovšem na předběžná cenová ujednání, protože i přes apel OECD není úprava těchto
ujednání harmonizována tak, aby v případech s mezinárodním prvkem docházelo pouze
k vícestranným ujednáním, která by odstraňovala právní nejistotu poplatníka ve vztahu
k jiným dotčeným státům. Zde vidím prostor ke zlepšení právě v harmonizaci vícestranných
ujednání.
I přesto, že je tato problematika velmi složitá a rozsáhlá, v českém právním řádu se
převodními cenami ve vztahu k daním zabývá pouze jeden odstavec v ZDP. Kromě tohoto
zákona se čeští poplatníci mohou řídit nezávaznými pokyny Ministerstva financí, které se ve
velké míře odkazují na mezinárodní úpravu a judikaturou Nejvyššího správního soudu. Lze
říci, že právní úprava převodních cen je v českém daňovém právu nedostatečná, což staví
poplatníky, správce daně a soudy do nezáviděníhodné pozice, se kterou i přesto statečně
bojují. V dnešní době už dochází k užití Směrnice OECD jako pomocného předpisu, a tak
bych si představoval, že zákonodárce do právního řádu vnese principy a postupy ze Směrnice
OECD nebo alespoň v zákoně závazně stanoví její užití pro účely stanovení a výběru daní
v České republice. V dnešní době panuje nejistota o právním postavení a přímé
aplikovatelnosti Směrnice OECD. Pokud by zákonodárce přistoupil k odkazu na úpravu
Směrnice OECD, došlo by tím k odstranění nejistoty a zlepšení národní úpravy na vysokou
úroveň.
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V české úpravě bych naopak vyzvedl úpravu spojených osob v ZDP, která je na
opravdu vysoké úrovni a nedává prostor k výrazným nejasnostem. Jediný problém vidím
v odlišné definici spojených osob dle ZDPH. Zde by měl zákonodárce přistoupit ke
sjednocení a odlišnosti této definice odstranit. Další nejasnost, kterou by mělo Ministerstvo
financí odstranit, je také užití ustanovení Zákona o oceňování majetku v případech
s mezinárodním prvkem, které může být potenciálně v rozporu se Směrnicí OECD a která dle
Vídeňské úmluvy o smluvním právu představuje primární výkladové pravidlo ke článku 9
Modelových smluv. V tomto případě je nejistota na straně správce daně, protože Pokyn D-332
pro něj závazně stanoví, že ustanovení Směrnice OECD lze použít i ve vztahu k ZDP, ale již
nestanoví, že ustanovení Zákona o oceňování majetku lze použít jen na vnitrostátní transakce
nebo na transakce s poplatníkem ze země, která nemá s ČR uzavřenou smlouvu o zamezení
dvojího zdanění. Dokumentace k převodním cenám v podstatě odpovídá mezinárodní úpravě,
a to stejné se dá říci také o předběžných cenových ujednáních, kde jedinou nejasnost
představuje pojem transakce ve vztahu ke správnímu poplatku, což ale mohl být legislativní
záměr. Na závěr bych ocenil také práci Nejvyššího správního soudu, který svojí judikaturou
pomáhá vyplnit mezery v úpravě a aplikační nejasnosti, což je vzhledem k české úpravě
převodních cen nepostradatelné.
Vzhledem k dalšímu rozvoji mezinárodního obchodu se všemi jeho charakteristickými
vlastnostmi a v čele s nadnárodními společnostmi očekávám, že problematika převodních cen
bude stále více aktuální. V případě, že budou státy chtít účinně reagovat na vznik obrovských
koncernů a s nimi spojených daňových problémů, budou muset začít aktivněji spolupracovat
na tvorbě právní úpravy, která zajistí dostatečný právní rámec a právní jistotu na straně
poplatníků. V opačném případě může docházet k tomu, že budou uměle vyváděny zisky
společnosti do daňových rájů nebo také k tomu, že budou správci daně vybírat daně
v neoprávněné výši. Navzdory pomalé politické debatě lze říci, že v poslední dekádě došlo
k velkému posunu v problematice převodních cen a lze očekávat, že tomu tak bude i nadále.
Jednoduchý přístup k informacím vede k velké informovanosti společnosti, která volá po
„spravedlnosti“, do které patří i náležité přispívání do společných rozpočtů. Ze strany
společnosti bude vyvíjen tlak na politiky, kteří budou nuceni situaci řešit, což by mohlo být
hlavním hnacím motorem změn v oblasti převodních cen.
V diplomové práci jsem vymezil hlavní pojmy problematiky převodních cen,
zanalyzoval jsem jejich úpravu a uvedl srovnání české úpravy s mezinárodní. Na závěr jsem
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také zanalyzoval důležité rozsudky Nejvyššího správního soudu, čímž své cíle pro
diplomovou práci, které jsem si stanovil v úvodu, považuji za naplněné.
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Příloha 1: Přehled transakcí se spojenými osobami
Samostatná příloha k položce 12 I oddílu

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Identifikční číslo

Přehled transakcí se spojenýmiaosobami
01 Název spojené osoby

02 Identifikční číslo spojené osoby

03 Stát, ve kterém má spojená osoba sídlo:
Kód:
A Transakce se spojenou osobou
Vyplní se v tis. Kč

Řádek Název položky
1

Dlouhodobý nehmotný majetek

2

Dlouhodobý hmotný
a majetek

3

Dlouhodobý finnční m
a j et ek

4

Zásoby materiálu, výrobků a zboží

Výnos (prodej)

Pořizovací cena (nákup)

B Transakce se spojenou osobou
Vyplní se v tis. Kč

Řádek Název položky
1

Služby

2

Licenční poplatek (vč. software)

3

Úroky

4

Celkový objem ostatních transakcí

Výnos

Náklad

C Transakce se spojenou osobou
Vyplní se v tis. Kč

Řádek Název položky
1

Úvěrové finnční nást roj e

2

Podíly na zisku

Přijaté

Vyplacené

Zvýšení

Snížení

3

Ostatní složky vlastního kapitálu

4

Poskytnutí bezúplatného
a plnění*)

ANO

NE

5

Přijetí bezúplatného plnění*)

ANO

NE

6

Využití cash-poolingu*)

ANO

NE

*) Nehodící se škrtněte
D Závazky a pohledávky za spojenou osobou bez úvěrových finnční ch nást roj ů
Vyplní se v tis. Kč
Stav ke konci
Stav ke konci
aktuálního období
minulého období

Řádek Název položky

1

Dlouhodobé pohledávky

2

Dlouhodobé závazky

3

Krátkodobé pohledávky

4

Krátkodobé závazky

25 5404/E

MFin 5404/E - vzor č. 1

1
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(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2014 nebo jejich část, za
která lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci a
2014)

Příloha 2: Tabulka tvořící přílohu ke zprávě podle zemí
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Příloha 3: Tabulka tvořící přílohu ke zprávě podle zemí
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Příloha 4: Tabulka tvořící přílohu ke zprávě podle zemí
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Abstrakt: Problematika převodních cen v českém a mezinárodním
daňovém právu
Postupná globalizace vede k rozmachu obchodně a majetkově sdružených společností,
které nazýváme nadnárodní. Nadnárodní společnosti provádějí v rámci jejich skupiny
společností tzv. vnitropodnikové transakce, a to za odlišných podmínek než by prováděly
v běžném obchodním styku. Tyto transakce nazýváme závislé, protože jsou prováděny mezi
spojenými osobami v prostředí, které není konkurenční, ale spřízněné. Problematika
převodních cen je obvykle spojována s daňovou optimalizací, protože za pomoci těchto
transakcí jsou nadnárodní společnosti schopny docílit nižší daňové zátěži. Agresivní daňové
optimalizaci brání řádné nastavení převodních cen vnitropodnikových transakcí. Převodní
ceny vnitropodnikových transakcí jsou nastaveny řádně, pokud jsou v souladu s principem
tržního odstupu, který se svým způsobem snaží simulovat konkurenční prostředí.
Cílem této práce je nastínit úpravu převodních cen v českém a mezinárodním daňovém
právu a analyzovat problémy této úpravy. V českém právním řádu jsou převodní ceny
upraveny zejména v Zákoně o daních z příjmu a v nezávazných pokynech Ministerstva
financí, které se ve velké míře odvolávají na mezinárodní úpravu. Na mezinárodní úrovni se
převodním cenám věnuje především Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) prostřednictvím Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a
daňové správy, která obsahuje poměrně obsáhlou úpravu této problematiky společně se
souvisejícími instituty, jako jsou například předběžná cenová ujednání. Kromě OECD se
převodním cenám věnuje Evropská unie a Organizace spojených národů.
Tato diplomová práce je rozdělena do 7 kapitol, které se věnují nejdůležitějším
institutům v oblasti převodních cen. První kapitola se věnuje převodním cenám obecně a také
důvodům pro specifické nastavení převodních cen. Druhá kapitola vymezuje českou a
mezinárodní úpravu spojených osob, třetí pak principu tržního odstupu a ceně obvyklé.
V dalších kapitolách (3-6) je popsána a analyzována úprava metod pro stanovení převodních
cen, dokumentace k převodním cenám a předběžných cenových ujednání. Poslední kapitola se
věnuje judikatuře Nejvyššího správního soudu ČR, která hraje důležitou roli v aplikaci a
výkladu úzce pojaté úpravě převodních cen.
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Práce má poskytnout čtenářovi povědomí o problematice převodních cen v českém a
mezinárodním daňovém právu a také má analyzovat slabá místa a poukázat na některé
nedostatky stávající úpravy.
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Abstract: The problematics of transfer pricing in Czech and
International tax law
Constant globalization leads to the boom of business and property-related companies,
which we call multinational. Multinational companies carry out so-called intra-company
transactions within their group of companies under different conditions than they would in
normal business. We call these transactions dependent, because they are carried out between
affiliates, in an environment that is not competitive but related. Transfer pricing issues are
usually associated with tax optimization because, with the help of these transactions,
multinationals are able to achieve a lower tax burden. Aggressive tax optimization prevents
proper transfer pricing for intra-company transactions. Transfer pricing of intra-company
transactions is set up properly if they are in line with the arm length’s principle, which in its
own way attempts to simulate a competitive environment.
The aim of this work is to outline the regulation of transfer pricing in Czech and
International tax law and to analyse the problems of the regulation. In Czech law, the transfer
pricing is mainly regulated in the Income Tax Act and in the non-binding instructions of the
Ministry of Finance, which rely heavily on international regulation. At international level, the
transfer pricing is regulated mainly by Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) via OECD’s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises
and Tax Administrations, which contains a relatively comprehensive regulation to this issue.
The European Union and the United Nations are also active in contemporary transfer pricing
problematics and regulation.
This thesis is divided into 7 chapters, each chapter dealing with one of the most
important transfer pricing concepts. The first chapter deals with transfer pricing in general and
also with various reasons for a specific transfer pricing. The second chapter defines the Czech
and international concept of associated enterprises, the third chapter deals with the arm’s
length principle and the arm’s length price. The next chapters (3-6) describe and analyse the
transfer pricing methods, transfer pricing documentation and advanced pricing agreements.
The last chapter deals with the jurisprudence of the Supreme Administrative Court of the
Czech Republic, which plays an important role in the application and interpretation of the
narrowly regulated transfer pricing.
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The work is intended to provide the reader with a knowledge of transfer pricing issues in
the Czech and International tax law, analyse weaknesses and to point out some insufficiency
in the current regulation.
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