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1. Nový Pokyn GFŘ D–34 k převodním cenám 

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) představilo v průběhu roku nový Pokyn D - 34, ve kterém se 

snaží sjednotit a usnadnit postupy pro posouzení transakcí mezi spojenými osobami. Pokyn D - 34 reaguje 

zejména na aktualizovanou Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 

vydanou OECD
1
 v roce 2017 (dále jen „Směrnice“). Směrnice byla aktualizována v souvislosti se změnami, 

které vyplynuly z projektu OECD/G20 BEPS – Eroze daňových základů a přesouvání zisků,  

a tvoří pro tuzemské vztahy mezi spojenými osobami významný nástroj vytvářející právní jistotu a soubor 

předvídatelných pravidel při jednání správce daně. 

Vydáním nového Pokynu D – 34 se GFŘ zejména snaží o sjednocení postupů pro stanovování základu 

daně, který je ovlivněn transakcemi mezi spojenými zahraničními i tuzemskými osobami. 

Pokyn D – 34 klade důraz zejména na: 

 srovnávací analýzu a obecné faktory srovnatelnosti,  

 doporučený postup při sestavování srovnávací analýzy s důrazem na ekonomickou podstatu 

transakce a tvorbu přidané hodnoty, 

 detailní přehled metod pro zjištění transferových cen, včetně příkladů a komentářů k jejich aplikaci, 

 doporučení pro periodicitu aktualizace dokumentace k transferovým cenám. 

V první části Pokynu D – 34 jsou rozebrány základní principy převodních cen, zejména princip tržního 

odstupu a zakotvení problematiky v mantinelech české i mezinárodní legislativy v návaznosti 

na aktualizovanou Směrnici. 

Srovnávací analýza je základním kamenem pro posouzení transakcí mezi spojenými osobami, kdy jsou 

zejména zkoumány podmínky závislé transakce a rozložení funkcí a rizik mezi zúčastněné subjekty. Pokyn 

                                                      
1
 OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for economic co-operation and development). 
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D - 34 nově dává doporučení pro vhodný postup při provádění srovnávací analýzy. Od sestavení analýzy 

okolností, přes sestavení funkční a rizikové analýzy, zhodnocení potenciálních srovnatelných údajů až po 

zjištění, zda nejsou ve smluvních podmínkách obsaženy kompenzace mezi spojenými podniky. Speciální 

důraz je kladen také na analýzu nehmotného majetku, na jeho vytváření, zvyšování hodnoty, udržování, 

ochranu a využívání. 

V rámci funkční a rizikové analýzy jsou nově také popsány rozdíly mezi funkcí a činností. Dále jsou 

rozpracovány typologie funkčních profilů – ziskový potenciál výrobce a ziskový potenciál distributora. 

Hlavním cílem tohoto rozboru je nalezení odpovídajícího profilu zkoumané entity a následné rozložení zisků 

v řetězci dle místa vzniku přidané hodnoty. 

Za závislé transakce jsou považovány jakékoliv obchodní vztahy realizované mezi spojenými osobami, dle 

GFŘ do této kategorie spadají i tzv. „příkazy mateřské společnosti“. Takové případy nejsou často v účetnictví 

zachyceny ani jejich smluvní úprava není explicitní, přesto k takovému plnění reálně dochází. Jedná se 

o situace, kdy mateřská společnost nařídí dceřiné společnosti konat tak, jak by nezávislý subjekt na základě 

svého vlastního rozhodnutí nekonal, a prospěch z takové konání získá jiná spojená osoba v rámci skupiny 

sdružených podniků.  

Rovněž se v Pokynu D – 34 nově objevuje rozbor analýzy pro stanovení vzorku externích srovnatelných 

nezávislých subjektů a jejich transakcí, tzv. benchmark. Na základě údajů benchmarkové analýzy je určena 

v souladu s principem tržního odstupu odpovídající odměna aplikovatelná pro posouzení závislé transakce. 

Dále Pokyn D - 34 nově doporučuje aktualizovat dokumentace k převodním cenám minimálně po 3 letech  

a zároveň ročně provádět ověření, zda nedošlo k významnému posunu v ziskovosti u zvolených nezávislých 

podniků vlivem vývoje trhu. 

Nově vydaným Pokynem D – 34 byl nahrazen stávající Pokyn D - 332 o převodních cenách, který byl vydán 

v roce 2011.  

Pro další dotazy k této problematice se obraťte na Lukáše Pěsnu, e-mail: lukas.pesna@tpa-group.cz. 

 

Lukáš Pěsna 

Daňový poradce, senior manager 

 
Tel.: +420  222  826  271 
E-mail: lukas.pesna@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 

 

file://///horwath.dom/Shareddocuments/Users/LBN/Documents/NWL/NWL%20CZ/lukas.pesna@tpa-group.cz
mailto:lukas.pesna@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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2. Nepodceňte přípravy na sestavení účetní závěrky 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je nezbytné věnovat pozornost přípravám na sestavení řádné 

účetní závěrky, která je spojena se zpracováním daňového přiznání k dani z příjmů. Rádi bychom tímto 

článkem přispěli k vaší přípravě a zefektivnili průběh příprav účetní závěrky. 

Obsah jednotlivých prací i veškeré dokumenty, které mají být v rámci zpracování roční účetní závěrky 

vyhotoveny, by měly být shrnuty ve vnitropodnikové směrnici. Vnitropodniková směrnice představuje vnitřní 

metodický pokyn účetní jednotky, který shrnuje aktuální právní úpravu, ale také informuje o firemních 

postupech a pravidlech v dané oblasti. 

Vnitropodniková směrnice pro zpracování účetní závěrky by měla v souladu s ustanovením vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obsahovat: 

- provedení inventarizace majetku a závazků včetně vyhotovení příslušných zápisů, 

- způsob účtování operací spojených s koncem účetního období (zejména řádné zaúčtování odpisů, 

tvorby rezerv, opravných položek či operací na přechodných účtech aktiv a pasiv), 

- zpracování dokladových inventur analytických účtů, 

- postup uzavírání účetních knih, 

- způsob sestavení jednotlivých výkazů účetní závěrky. 

Účetní závěrku dle § 18 odst. 1 zákona o účetnictví tvoří: 

- rozvaha (přehled o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech), 

- výkaz zisku a ztráty (přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření), 

- příloha v účetní závěrce (vysvětlení a doplnění informací obsažených v rozvaze a výkazu zisku 

a ztráty, včetně informací o účetní jednotce a použitých účetních zásadách a metodách). 

Střední a velké účetní jednotky v souladu s § 18 odst. 2 zákona o účetnictví, sestavují také přehled 

o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Rádi bychom upozornili, že položky rozvahy 

a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí. 

Účetní závěrku lze sestavit v plném nebo zkráceném rozsahu (§ 18 odst. 4 zákona o účetnictví). Alespoň pro 

interní účely doporučujeme sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu, která lépe reflektuje ekonomickou 

situaci společnosti. 
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Závěrem bychom chtěli také upozornit na ustanovení § 21a odst. 1 zákona o účetnictví, resp. § 66 písm. c) 

zákona o veřejných rejstřících, dle kterého vzniká společnosti povinnost uložit sestavenou účetní závěrku do 

sbírky listin. Tím se splní povinnost zveřejnění účetní závěrky.  

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz.  

Jana Skálová 
Auditor, daňový poradce, partner 
 

 
Tel: +420 222 826 211 
 
E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

 

3.  Nová pravidla pro investiční pobídky 

Ke dni 6. září 2019 vešla v účinnost novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách (dále jen ZIP). 

Pro vaši informaci níže uvádíme nejdůležitější změny. 

Novela zákona s sebou přináší mimo jiné i změny v procesu udělování investičních pobídek. Nově budou 

podávané žádosti schvalovány Vládou ČR. Spolu s přenesením pravomocí na vládu se současně přesouvají 

i některá ustanovení ze zákona o investičních pobídkách, jako například rozsah všeobecných podmínek 

k poskytnutí investiční pobídky, do samostatných nařízení vlády.  

Všeobecné podmínky jsou novelou zákona rozšířeny o podmínku tzv. vyšší přidané hodnoty, a to jak 

v případě investiční akce ve výrobě, tak i v centrech strategických služeb. 

Vyšší přidaná hodnota je definována následovně:  

a. alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky pro výrobu dosahuje průměrného hrubého 

měsíčního výdělku nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém je investiční 

akce realizována,  

a současně 

b. příjemce splní podmínky týkající se výdajů v oblasti výzkumu a vývoje.  

Novela zrušila povinnost vytvoření a obsazení 20 nových pracovních míst v případě investiční akce ve 

výrobě. Dále byl snížen minimální počet nových pracovních míst u center strategických služeb, a to 

file://///horwath.dom/Shareddocuments/Users/LBN/Documents/NWL/NWL%20CZ/jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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konkrétně u opravárenských center na 50. Již není možné žádat o investiční pobídku v případě center 

zákaznické podpory. 

Nově je žadatel povinen v záměru uvést údaje o vlivu projektu na spotřebu energie v místě realizace 

investiční akce a vyčíslit a zdůvodnit předpokládaný přínos investiční akce jak pro region, v němž je projekt 

realizován, tak i pro stát. Do schvalovacího procesu tak budou zahrnuta i subjektivní kritéria. 

Žadatelé, kteří budou podávat žádost o investiční podporu v době od nabytí účinnosti novely zákona, tj. od  

6. září 2019, musí postupovat již podle nových ustanovení. Investiční záměry, které byly žadateli podány 

před datem účinnosti novely, budou posuzovány dle právních předpisů platných v okamžiku podání žádosti. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Polanskou, e-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz.  

 

Lenka Polanská 
Daňový poradce, partner 

 
Tel: +420 222 826 216 
 
E-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 
 

4. Nevěrohodné účetnictví dle judikatury Nejvyššího správního soudu  

V minulém vydání našeho Newsletteru jste se mohli dozvědět, že při dokládání daňových nákladů v rámci 

daňového řízení nemusí k prokázání transakce postačit ani formálně bezvadný doklad, není-li věrohodně 

dokázáno, že k takovéto transakci skutečně došlo. V případě, že správce daně získá pochybnosti o realizaci 

této transakce, důkazní břemeno nese opět daňový subjekt. V tomto článku se budeme věnovat situaci, kdy 

správce daně vyjádří pochybnosti ohledně věrohodnosti, průkaznosti, správnosti či úplnosti účetnictví  

a jiných povinných záznamů. 

Z judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) vyplývá, že daňový subjekt svá tvrzení prokazuje 

zejména účetnictvím a jinými povinnými záznamy. V případě, že správce daně vyjádří pochybnosti ohledně 

věrohodnosti těchto záznamů, důkazní břemeno ve vztahu k prokázání důvodnosti svých pochyb tíží právě 

správce daně. „Správce daně nemá povinnost prokázat, že údaje o určitém účetním případu jsou v účetnictví 

daňového subjektu zaznamenány v rozporu se skutečností, je však povinen prokázat, že o souladu se 

skutečností existují natolik vážné a důvodné pochyby, že činí účetnictví nevěrohodným, neúplným, 

neprůkazným nebo nesprávným. [..] Správce daně je zde povinen identifikovat konkrétní skutečnosti, na 

základě kterých hodnotí předložené účetnictví jako nevěrohodné, neúplné, neprůkazné či nesprávné.“ (Viz 

rozsudky NSS čj. 2 Afs 24/2007-119 a čj. 9 Afs 30/2008-86.) V případě, že správce daně své důkazní 

file://///horwath.dom/Shareddocuments/Users/LBN/Documents/NWL/NWL%20CZ/lenka.polanska@tpa-group.cz
mailto:lenka.polanska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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břemeno unese, tedy označí takové skutečnosti vyvracející věrohodnost účetnictví, je opět na daňovém 

subjektu, aby prokázal pravdivost svých tvrzení a věrohodnost a správnost účetnictví a jiných povinných 

záznamů ve vztahu ke zpochybněnému účetnímu případu (zpravidla jinými důkazními prostředky než 

vlastním účetnictvím), případně svá tvrzení korigovat. 

V souvislosti s daní z přidané hodnoty NSS dále judikuje, že ani formálně bezvadné doklady nemusí být 

dostatečným podkladem pro uznání nároku na odpočet, pokud zároveň není prokázáno, že k uskutečnění 

zdanitelného plnění ve skutečnosti došlo. Daňový subjekt tedy musí prokázat nejen, že k uskutečnění plnění 

opravdu došlo, ale zároveň také to, že toto plnění uskutečnil plátce daně, který je na předmětném daňovém 

dokladu uveden. Pokud správci daně vzniknou pochybnosti o faktickém uskutečnění zdanitelného plnění, 

daňový doklad ztrácí důkazní hodnotu a důkazní břemeno se (stejně jako u výše zmíněného případu) 

přenáší na daňový subjekt – pro zachování nároku na odpočet musí uskutečnění transakce prokázat jinými 

způsoby. (Viz rozsudky NSS čj. 1 Afs 10/2010-71 a čj. 5 Afs 188/2004-63.) 

Jedním z možných způsobů prokázání uskutečnění zdanitelného plnění je výslech svědků, kteří se 

transakce účastnili, popřípadě jiný záznam prokazující předmětné skutečnosti. 

Pro další informace k těmto případům se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz. 

 
Jana Skálová 
Auditor, daňový poradce, partner 
 

 
Tel: +420 222 826 211 
 
E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 
5. Z dění v TPA 

5.1. Přednášky našich specialistů 

 

Podzim je časem, kdy všichni účetní a daňoví odborníci sbírají nové informace, učí se novým dovednostem  

a připravují se na účetní závěrku. K tomu si vám dovolujeme nabídnout seznam školení, kde lektory jsou 

zaměstnanci TPA.  

 

Jako první prostudujte nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se 

konají v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce: 

 

file://///horwath.dom/Shareddocuments/Users/LBN/Documents/NWL/NWL%20CZ/jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Termín Téma Přednášející  

11.11.2019  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

14.10.2019 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků 

a nemovitostí pro (mírně) pokročilé 

Tomáš Podškubka 

2.12.2019  Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku Jana Skálová 

 
Podrobnější informace najdete na https://www.bovapolygon.cz/seminare.php. 

 

Na stejném místě se konají také semináře od společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo společnosti 

je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz), zde se také konají 

níže uvedené semináře: 

 

 

Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené 

odborné semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

23.10.2019  Přeměny obchodních společností – účetní a daňový 

pohled  

Lukáš Pěsna  

11.11.2019 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota 

včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět 

ocenění znalcem  

Tomáš Podškubka  

12.11. 2019 Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční 

společnosti v ČR – právní, účetní a daňová problematika  

Jan Soška  

Termín Téma Přednášející  

7.11. 2019 Přeměny obchodních společností – právo, účetnictví, daně Lukáš Pěsna 

28.11.2019 Sestavení výkazu cash-flow jednoduše a rychle 

 

Markéta Schück 

https://www.bovapolygon.cz/seminare.php
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18.11.2019 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy  Tomáš Podškubka  

25.11.2019 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se 

rozhodnout o koupi či prodeji) 

Tomáš Podškubka  

 

Podrobnější informace a přihlášku najdete na https://www.vox.cz. 

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

21.11.2019 Řízení a oceňování investičních projektů  Jiří Hlaváč 

Jozef Opálený  

27. – 28. 11. 2019 Akvizice a oceňování firem v praxi  Petr Dědeček  

Jiří Hlaváč 

12.12. 2019  Due diligence – jak posuzovat finanční situaci 

společnosti a optimálně strukturovat transakci  

Jiří Hlaváč  

 

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.  

 

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu. 

  

https://www.vox.cz/
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/
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6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na říjen 
 

Říjen 2019  
 

10.10. spotřební daň 
– splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 
 

15.10. daň silniční 
– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019 

20.10. daň z přidané hodnoty 
− daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

21.10. daň z příjmů 
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 

25.10. 

daň z hazardních her 
- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019 

spotřební daň 

− splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 
− daňové přiznání za září 2019 
− daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září  
2019 (pokud vznikl nárok) 
 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019 
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019 
− kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019 
 

energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny  
za září 2019 

30.10. energetické daně 
- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství 
biopaliv a splatnost související jistoty 

31.10. 

daň z přidané hodnoty  

− poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle  
§ 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 
následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové 
registrace 

daň z příjmů 
− odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně  
za září 2019 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
http://zakony.penize.cz/235-2004-sb-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty#par_95


 

 

Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a těšíme se na vaše podněty a dotazy.  

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

Jana Skálová 

Partner TPA  

 

Kontakt: 

TPA Česká republika 

Antala Staška 2027/79 

140 00 Praha 4 

 

Tel.: +420 222 826 311 

 

http://www.tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li dostávat pravidelné informace, přihlaste se k odběru newsletteru. 

 

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, 

doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument 

nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace 

informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na: info@tpa-group.cz. 

http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

