
 
 

Odborná konference - problematika převodních cen  
 
Úterý 31. ledna 2017 od 9 hodin 
 
Vysoká škola ekonomická, Náměstí W.Churchilla 4, 130 67, Praha 3, Česká Republika 
 

 
Místo konání: posluchárna NB D (Nová budova) 
Moderátor: Mgr. Ing. Gabriela Hoppe, IB Grant Thornton 

 
 

Program 
 
Přivítání účastníků konference 
 Mgr. Ing. Gabriela Hoppe, doc. Ing. Ladislav Mejzlík, PhD./děkan Fakulty financí a účetnictví– 10 
min 
Anketní otázky, představení self-testu posluchačům - Mgr. Ing. Gabriela Hoppe – 10 min 

 
 
Dopolední blok I. 
Úvod do problematiky  
Přednášející: Ing. František Francírek, Ph.D. /Locke & Hobbes a.s. – 30 min 

- úvod do problematiky, ekonomické souvislosti, rizika v oblasti převodních cen z pohledu 
podnikatelské sféry  
 

Přednášející: Ing. Vítězslav Kapoun/Generální finanční ředitelství – 30 min 
- převodní ceny z pohledu Finanční správy  

 
 
Dopolední blok II. 
KONTROLA/z pohledu státu 
Přednášející: Ing. Ludmila Klimešová, MBA/Specializovaný finanční úřad – 30 min 

- co se kontroluje, procesní způsoby, praktická zkušenost z průběhu kontrol, atd. 

Přednášející: Ing. Marcela Kitlerová/Finanční úřad-Odbor metodiky a výkonu daní – 30 min 
- nejčastější nedostatky v dokumentaci, meze důkazního břemene, defence file – jak by měl 

vypadat 
 

KONTROLA/z pohledu poradců 
Přednášející: Mgr. Ing. Gabriela Hoppe, Ing. Hana Brothánková/IB Grant Thornton Consulting 
s.r.o. – 15 min 
- praktická zkušenost, příběhy klientů 
 
 
Odpolední blok I. 
KAUZY, SANKCE/z pohledu soudů 
Přednášející: JUDr. Barbara Pořízková/Nejvyšší správní soud – 30 min 

- Jaké spory nejčastěji soudí Nejvyšší správní soud? 
- závěry (principy) plynoucí z rozhodnutí NSS pro praxi 

 
Přednášející:Mgr. Rudolf Bicek / Schönherr Praha – 20 min 

- převodní ceny z hlediska trestního práva 
- majetková a trestní odpovědnost firem a jednatelů  

 



ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOST/z pohledu poradců v ANGLICKÉM JAZYCE (bez tlumočení) 
Přednášející: zaměstnanci zahraničních poboček Grant Thornton (Slovensko, Maďarsko) – 40 min  

- požadavky na TP dokumentaci v okolních státech a zkušenosti s předkládáním TPD finanční 
správě 

 
Odpolední blok II. 
ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOST/z pohledu poradců v ANGLICKÉM JAZYCE (bez tlumočení) 
Přednášející: zaměstnanci zahraničních poboček Grant Thornton (Německo, Rakousko) – 30 min  

- požadavky na TP dokumentaci v okolních státech a zkušenosti s předkládáním TPD finanční 
správě 

Manuál TP + PRODUKTY/z pohledu poradců 
Přednášející: Mgr. Ing. Gabriela Hoppe, Ing. Hana Brothánková – 30 min 

- shrnutí - výsledek self-testu (zjištění v jaké situaci se nachází firma) 
- Jak Vám může poradce pomoci? – poradenství, benchmark, interní směrnice pro klienty, 

zpracování TP dokumentace, update, revize atd. 
- Závěrečné slovo 

 
 

Další informace 
 
Podkladové materiály ke konferenci obdržíte při prezenci. Oběd je pro Vás zajištěn v restauraci 
Akademický klub. Na prezenci obdržíte stravenku, kterou se prokážete při vstupu do restaurace. Na 
oběd Vás navedou směrovky a organizační pracovníci. Během konference je zajištěno rovněž 
občerstvení v průběhu přestávek. Studenti na prezenci předloží průkaz studenta nebo obdobný typ 
dokladu. Těšíme se na setkání na konferenci! 
 
Lucie Kroupová 
+420 777 794 333 
e-mail: lucie.kroupova@cz.gt.com  
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