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Abstract
Semerád, P. Fraud on the general excise tax on fuel. Dissertation thesis. Brno:
Mendel University in Brno, 2014.
The dissertation deals with value added tax fraud on the fuel market in the Czech
Republic. This commodity is used in carousel fraud. In the chains of taxpayers
there are missing traders who fail to meet their tax obligations. Their business
strategy is based on quick sales at unusually low prices which do not allow honest
parties to compete. Therefore, the Czech Republic in the year 2010 asked
the European Commission about the possibility of introducing a reverse charge
for fuel. The request was rejected.
The aim of the dissertation is to create a methodological tool for the early
identification of potential tax fraud on value added tax. Another goal is to propose
solutions that can effectively help reduce fraud on a selected commodity market.
The theoretical part presents the approaches of authors dealing with
economic crime, judicature of courts and expert reports. On the basis of this
knowledge an area in which it is possible to propose solutions to the problem was
defined.
The goals are met in several stages. First, by analysing market various entities
involved in fuel trading are characterized. Information about trading practices
is derived from interviews and a survey carried out on a sample of distributors and
petrol station operators. The last stage is collection of information about available
prices which are further processed.
On the basis of the results obtained risk characteristics of potential tax
fraudsters are given. After evaluation of price databases a methodology was
created that allows determining the usual price and measuring risk zones. As the
introduction of the methodology is related to legislative changes, these changes are
subsequently defined. Finally, recommendations are formulated for effective use
of the methodology as a tool to reduce tax fraud.

Keywords
Value added tax, fraudster identification, carousel fraud, methodology for
determination of the usual price, fuel, risk zones.

Abstrakt
Semerád, P. Podvody na všeobecné spotřební dani u pohonných hmot. Disertační
práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014.
Disertační práce se zabývá podvody u daně z přidané hodnoty na trhu
s pohonnými hmotami v České republice. Tato komodita je využita
při karuselových podvodech. V řetězcích plátců daně se vyskytují chybějící
obchodníci, kteří neplní své daňové povinnosti. Jejich obchodní strategie je
založena na rychlém prodeji za neobvyklé nízké ceny, kterým nemohou poctivé
subjekty konkurovat. Česká republika proto v roce 2010 požádala Evropskou
komisi o možnost zavést přenesenou daňovou povinnost na pohonné hmoty.
Žádost byla zamítnuta.
Cílem práce je vytvořit metodický nástroj umožňující včasnou identifikaci
potenciálních daňových podvodů u daně z přidané hodnoty. Současně je
stanoveným cílem navrhnout řešení, která mohou reálně přispět k redukci
podvodů na vybraném komoditním trhu.
Teoretická část se věnuje přístupům autorů zabývajících se hospodářskou
kriminalitou, judikaturou soudů a znaleckou činností. Na základě těchto poznatků
je pevně vymezen prostor, ve kterém je možné navrhovat řešení problému.
Plnění stanovených cílů probíhá v několika etapách. Nejprve jsou pomocí
analýzy trhu charakterizovány jednotlivé subjekty, které se podílí na obchodování
s pohonnými hmotami. Informace o fungování trhu jsou získány z rozhovorů
a dotazníkového šetření na vzorku distributorů a provozovatelů čerpacích stanic.
Poslední etapa obsahuje sběr informací o dostupných cenách, které jsou dále
zpracovány.
Na základě dosažených výsledků jsou charakterizovány rizikové znaky
potenciálních daňových podvodníků. Po vyhodnocení cenových databází došlo
k vytvoření metodiky, která umožňuje stanovení obvyklé ceny a měření rizikové
zóny. Protože se zavedením metodiky souvisí i legislativní změny, jsou tyto změny
následně definovány. Závěrem jsou formulována doporučení pro efektivní využití
metodiky jako nástroje pro omezení daňových podvodů.

Klíčová slova
Daň z přidané hodnoty, identifikování podvodníka, karuselové podvody, metodika
pro stanovení obvyklé ceny, pohonné hmoty, riziková zóna.
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1 ÚVOD
Všeobecnou spotřební daní je označována daň z přidané hodnoty (dále též DPH).
Tato nepřímá (spotřební) a vícerázová daň umožňuje zdanit až na výjimky
veškerou produkci a distribuci zboží a služeb (David, 2009; Evropský parlament,
2013; Kubátová, 2010). Jedná se o jednu ze stěžejních daní, která si od svého
zavedení do daňových systémů vydobyla výjimečné postavení (Ebrill et al, 2001).
Ekonomické, politické a geografické změny v posledních desetiletích přinesly
nárůst objemu pohybu kapitálu, zboží a služeb (Arsić a Altiparmakov, 2013).
Dlouhodobě tak vznikají tlaky na omezování zátěže pro mezinárodní obchod.
Úsilí o harmonizaci daňových systémů v Evropské unii bylo dle Nerudové
a Davida (2008) od samého počátku spojeno s myšlenkou vnitřního trhu. Např. už
v Neumarkově zprávě (1962) nebo v Tempelově zprávě (1970) lze nalézt řadu
iniciativních návrhů pro odstranění nežádoucích bariér a pro harmonizaci zdanění,
zejména pak v oblasti nepřímých daní (Dankó, 2012; Terra a Kajus, 2007). Již
v roce 1959 (Thurston, 1963) byla věnována značná pozornost odlišným daňovým
systémům v jednotlivých členských státech, což bylo považovalo za škodlivé
ve vztahu k dobrému fungování společného trhu. Při tom předpoklad harmonizace
právních systémů týkajících se daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých
daní byl obsažen přímo ve Smlouvě o založení Evropského společenství (1957)
v Článku 99. Bylo proto nutné rozhodnout, jaký způsob nepřímého zdanění bude
preferován. Mimo daně z přidané hodnoty byl totiž ještě využíván kumulativní
kaskádový systém daně z obratu (Nerudová, 2005a), pomocí kterého byla hrubá
částka zdaňována na každém stupni produkce. Protože kaskádovým systémem
nebyla zajištěna daňová neutralita, byla pro další harmonizaci daňových systémů
a pro dobré fungování společného trhu vybrána daň z přidané hodnoty.
DPH byla poprvé zavedena v dubnu 1954 ve Francii. Zatímco před šedesáti
lety se jednalo o zcela novou daň a lze též říci o dočasné řešení pro zdanění
selektivní spotřeby, v současné době je rozšířena do 140 zemí. Má obrovský
význam pro státní rozpočty. Výběr z této daně představuje více než pětinu
celosvětových daňových příjmů (Borseli, 2011) a svým potenciálem patří mezi
výnosově silné a stabilní daně, což se ukázalo i v období finanční krize v letech
2008-2012 (např. MF ČR, 2013b).
S postupně rozšiřujícím se Evropským společenstvím o další členské státy
dochází k úpravám a ke sjednocování výkladů právních norem. Tyto změny
napomáhají udržovat neutralitu daňových systémů, které jsou úzce spjaty s jejich
celkovou kvalitou a vymahatelností (Zubaľová et al, 2012).
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První směrnice (67/227/EEC) o harmonizaci právních předpisů členských
států týkajících se daní z obratu byla přijata v roce 1967 a zavazovala všechny
členské státy nahradit svůj stávající systém daní z obratu společným systémem
daně z přidané hodnoty. Druhá směrnice (67/228/EEC) přesně definovala
předmět zdanění. Třetí (69/463/EEC), Čtvrtou (71/401/EEC) a Pátou
(72/250/ EEC) směrnicí došlo k nutným úpravám, které si vyžádala zpoždění
při naplňování závazku v některých členských státech, zejména v Itálii a Belgii.
Nejdůležitějším mezníkem harmonizace tak byla Šestá směrnice (77/388/EEC)1,
která představovala v letech 1977-2006 základ komunitárního práva (De la Feria,
2009; Nerudová, 2005b).
Postupně si i tento právní předpis vyžádal změny a doplnění. Bylo nutné
umožnit vzájemnou pomoc mezi příslušnými orgány členských států v oblasti DPH,
vyřešit vrácení daně osobám mimo Evropské společenství, definovat místo
zdanitelného plnění u pronájmu movitých věcí, zrušit daňové hranice uvnitř
jednotného trhu a nastavit minimální sazby daně. Pro lepší přehlednost proto
došlo k přepracování celé právní úpravy zabývající se harmonizací DPH. Výsledná
Směrnice Rady 2006/112/ES zcela nahradila Šestou směrnici.
Ve všech členských státech musí být právní předpisy vykládány jednotně.
Vzniknou-li pochybnosti při jejich aplikaci nebo se zde objeví sporné otázky,
provádí jejich výklad Evropský soudní dvůr (dále též ESD). Přestože neexistuje
výslovná závaznost judikatury ESD pro budoucí rozhodování, v naprosté většině
případů vycházejí nové rozsudky ze starších případů (Široký, 2009). Judikatura
se tak stává významným regulátorem národních zákonů, včetně těch daňových.
S postupným rozvojem daní a zákonů se vyskytují také daňové podvody2
(Cebulak, 1989). Ani DPH není zcela imunní proti silným a poměrně agresivním
útokům ze strany některých plátců. Ti se snaží využívat základních principů
fungování daně ke svému obohacení. Někteří autoři (FATF, 2007; Šemeta, 2011;
Tumpel a Wurm, 2011) dokonce píší o vzrůstajícím počtu systematických útoků
Základní koncept byl takový, „aby společný systém daní z obratu nediskriminoval zboží ani služby
podle původu, aby tak mohlo být konečně dosaženo společného trhu umožňujícího poctivou
hospodářskou soutěž a podobajícího se skutečnému vnitřnímu trhu“ (Směrnice Rady 77/388/EHS).
2 V česky psaných textech se častěji objevuje pojem daňový únik, který však ve své širší definici
zahrnuje jak zákonnou, tak i nezákonnou cestu vedoucí ke snižování vlastní daňové povinnosti.
Pro nalezení hranice mezi oběma výklady je nutné využít anglických ekvivalentů. Tax avoidance
není podvodem v pravém významu, protože se daňový subjekt pohybuje v zákonem vymezené
oblasti. Jedná-li se skutečně o zkrácení daně, využívá se překladu tax evasion nebo tax fraud (Deák,
2004; Gërxhani, 2007; Slemrod, 2007). Jak ale např. Široký et al (2008) doplňují, je potřeba
rozlišovat mezi úmyslným a neúmyslným konáním způsobeným např. složitostí daňového systému
nebo neúmyslnou chybou. V textu disertační práce je proto preferován podvod před únikem,
protože usnadňuje lépe charakterizovat chování daňových subjektů.
1
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organizovanými skupinami, zejména pak v posledním desetiletí. Odhaduje se,
že všechny členské státy Evropské unie tratí na daňových podvodech přibližně
100 mld. EUR za rok (Fedeli a Forte 2007; Podlipnik, 2012). Sama Evropská
komise (European Commission, 2013) je ještě pesimističtější a za rok 2011
odhaduje ztrátu ve výši 193 mld. EUR3.
Marion a Muehlegger (2008) uvádějí, že je tento stav způsoben omezenými
vládními možnostmi při prosazování zákonů. Ani Směrnice Rady 2006/112/ES
totiž neumožňovala odchylky od jednotných unijních pravidel. Členské státy měly
problém přijímat opatření, která neměla pevný základ v právních předpisech
Evropské unie. Jestliže byla v rozporu s těmito předpisy, mohla být úspěšně
napadána před soudy, přestože by jinak mohla zdát vhodnými či přiměřenými
ve vztahu k podvodům. Individuální výjimky musely být jednohlasně schvalovány
všemi členskými státy. To omezovalo rozsah a účinnost u problematických
předmětů zdanitelného plnění, a vznikaly i obavy z přesunu podvodů do jiných
států.
Systematické a rozsáhlé podvody tak přiměly Evropskou komisi (European
Commission, 2012) ke změně. Směrnicí Rady 2013/42/EU byl zaveden
mechanismus rychlé reakce (Quick Reaction Mechanism). Toto řešení umožňuje
jednotlivým státům přijímat na časově omezené období okamžitá opatření a to
i bez jednotného souhlasu všech členských států. Působnost je ale omezena
na rozsáhlé a nenadále podvody ve specifických odvětvích, kterým nelze zabránit
současnými kontrolními prostředky, a jejichž následkem by byly nenapravitelné
ztráty.
Organizované skupiny jsou však charakteristické svojí přizpůsobivostí
na změny zákonů. Jestliže se podaří nalézt účinné řešení pro zamezení trestné
činnosti v jedné oblasti, okamžitě dochází k přesunu do jiného oboru nebo dokonce
k přemístění do jiného (členského) státu.
Daňové podvody ve své podstatě snižují množství vybraných daní a významně
ovlivňují i soukromý sektor. Obě skupiny, stát i poctivé subjekty, často jen
bezbranně přihlíží chování podvodníků, kteří destabilizují stav veřejných financí
a pro podnikatelské subjekty představují nekalou konkurenci. Organizovanými
skupinami jsou obvykle vybírány takové komodity, které je možné snadno a rychle
prodat a přemístit, a přitom jsou obtížně identifikovatelné a snadno zaměnitelné
(Semerád et al, 2013). Z problematických komodit lze jmenovat např. dřevo,

Přestože podvody dosahují značné výše, Keen a Smith (2006) doporučují při jejich hodnocení
neposuzovat výsledky separátně, ale v celkovém kontextu s ostatními daněmi. Potom je i přes
negativní ukazatele DPH dobrou daní. Gordon a Nielsen (1997) při zohlednění administrativních
nákladů jednotlivých daní doporučují preferovat DPH před přímými daněmi.

3
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elektroniku, mikročipy, mobilní telefony, mražené ryby, obilí a jiné zemědělské
produkty, sluneční brýle, textil, zlato apod. Podvodům se nevyhýbají ani služby
např. správa internetových domén a přístup k nim v různých modifikacích.
V České republice se cílem podvodníků staly pohonné hmoty (dále též PHM4),
které jsou specifickou komoditou, neboť kromě DPH podléhají také spotřební dani
z minerálních olejů5. Daňové zatížení nepřímými daněmi se pohybuje kolem jedné
poloviny z konečné ceny v závislosti na sazbách. Nejedná se však o dočasný
problém, neboť již od vzniku samostatné České republiky se objevují rozsáhlé
kauzy, které započaly při prodejích lehkých topných olejů, které byly úmyslně
zaměňovány a prodávány jako pohonné hmoty konečným spotřebitelům. Od konce
devadesátých let až do současnosti jsou zaznamenávány dovozy nezdaněných
minerálních olejů zneužívajících nižších sazeb z důvodu odlišného způsobu využití
nebo úplného osvobození v zemi původu (Danielová, 2011; Newbery, 2005;
Semerád, 2012b). Pro tyto specifické oleje, které nepodléhají spotřební dani,
neexistuje žádný mechanismus pro sledování pohybu a místa původu (Zdobnická,
2013).
Asi největší nárůst daňových podvodů na DPH u pohonných hmot byl
zaznamenán po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004. Ani
po deseti letech se je přes snahu zákonodárců nepodařilo zcela vymýtit, ale naopak
spíše nabývají na rozsahu. Jejich roční výše se odhaduje až na 8 mld. Kč (ČAPPO,
2012; Kalousek, 2011; Skupina senátorů, 2013; ÚOHS, 2012). Lze vyslovit
domněnku, že organizátoři trestné činnosti byli na vstup mnohem lépe připraveni
než daňová správa a plně tak zúročili (své) zkušenosti z jiných států. Naopak
správci daně se nejen museli a musí seznamovat s novými modely podvodů, ale
také se je snaží aktivně vyhledávat, rozkrývat a postihovat. Jsou však limitováni
ve svých postupech, neboť musí plně respektovat jak směrnice a unijní pravidla,
tak i judikaturu ESD ve věcech daňových.
Hlavní motivací této disertační práce je pomocí vlastních návrhů přispět
k redukci trestné činnosti na výše uvedeném komoditním trhu.

Pohonnou hmotou se rozumí motorový benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny,
biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní plyn,
pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla (§2 odst. 1, zákon
o pohonných hmotách). Pro účely této práce je pojem pohonná hmota omezen pouze
na automobilový benzin natural 95 a motorovou naftu.
5
Informace o podvodech s pohonnými hmotami lze nalézt i v jiných členských státech. Např.
ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se odhadovaly roční ztráty na spotřební dani
kolem 850 milionů liber. (House of Commons, 2005).
4
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Předložená disertační práce je jedním z výstupů projektů podporovaných
Interní Grantovou Agenturou (IGA v letech 2013-2014) na Provozně ekonomické
fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o projekty č. 8/2013 „Hospodářská
trestná činnost u prodeje pohonných hmot: z pohledu nepřímých daní“
a č. 13/2014 „Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením
na oblast pohonných hmot“.
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2 CÍL PRÁCE
Cílem disertační práce je na základě zkoumání současného stavu na trhu
s pohonnými hmotami6 (benzinem naturalem 95 a motorovou naftou) vytvořit
metodický nástroj umožňující včasnou identifikaci potenciálních daňových
podvodů u daně z přidané hodnoty, vytvořit specifický způsob odhadu jejich výše
a navrhnout řešení, která mohou reálně přispět k omezení jejich uskutečnění.
Přestože je práce zaměřena převážně na Českou republiku, je zcela nezbytné
při plnění cíle respektovat zákonné předpisy a judikaturu Evropského soudního
dvora.
Výstupy disertační práce rozšíří současné obecné teoretické přístupy
při detekci daňového podvodu. Metodika bude působit jako varovný impuls
pro včasné odhalení rizikového subjektu, aby správci daně umožnila učinit veškeré
kroky vedoucí k řádnému zdanění subjektu a k inkasu daně. Rovněž tak budou
včas varováni všichni příjemci zdanitelných plnění, aby se mohli rozhodnout, zda
podstoupí riziko při obchodování s potenciálními podvodníky. Ve znalecké oblasti
dojde k rozšíření standardizovaných postupů při oceňování movitých věcí,
zejména pak v oblasti stanovení obvyklé ceny u benzinu natural 95 a motorové
nafty. Metodika bude navržena tak, že její aplikace umožní splnit doporučení dané
Evropskou Komisí (viz příloha A), kdy za nezaplacenou daň může být zodpovědný
příjemce plnění mj. v případě, kdy toto bylo poskytnuto pod normální tržní cenou.
Hlavní cíl zahrnuje řadu dalších kroků a postupů, které lze rozdělit do dílčích
cílů a které je možné vymezit následovně:
i. využít odborné literatury, zveřejněné judikatury, publikovaných výsledků
státní správy a zkušeností členských států ke zjištění stávajícího stavu
v oblasti podvodů na všeobecné spotřební dani,
ii. provést zkoumání českého trhu s pohonnými hmotami na základě
sekundárních dat a získané výsledky komparovat s teoretickými
východisky,
iii. pro získání primárních dat vytvořit dotazník, tento zpracovat a vyhodnotit,
získané výsledky potom využít při návrzích řešení,
Primárně zkoumanou oblastí je distribuce pohonných hmot. Distributor pohonných hmot (dále
jen distributor) je definován dle zákona č. 234/2013 Sb. (dále jen „zákon o pohonných hmotách“)
jako osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky
s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice […]. Dále platí, že distributor a provozovatel
čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze od osoby
registrované jako distributor pohonných hmot […].

6
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iv. po splnění těchto tří kroků odpovědět na výzkumné otázky:
VO1: Jaké jsou charakteristické znaky potenciálního distributora zapojeného
v daňovém podvodu?
VO2: Jaké jsou odlišnosti mezi cenami řádně zdaněných PHM a cenami
potenciálně zasažených daňovým podvodem?
v. po vyhodnocení zjištěných charakteristických znaků formulovat metodiku
ke stanovení ceny obvyklé u pohonných hmot, využít při tom také primární
data, která vymezují obvyklé zvyklosti na trhu,
vi. formulovat metodiku, která umožní identifikaci potenciálním podvodem
zasažených cen,
vii. formulovat způsob ke stanovení výše a množství daňových podvodů
u pohonných hmot v České republice,
viii. zhodnotit účinnost, administrativní a finanční náročnost navržené
metodiky, přičemž tato musí být jednoznačně formulována v souladu
s platnými právními normami a judikaturou soudů.
Předložené dílčí cíle umožňují objektivní poznání zkoumané problematiky
a přispívají k dosažení hlavního cíle. Protože se daňové podvody nenachází
odtržené stranou od reality (neexistují pouze v teoretické rovině ani
v laboratorních podmínkách), nýbrž zasahují významně do mnoha oblastí, lze
předpokládat propojenost některých dílčích cílů a jejich vzájemné ovlivňování se
navzájem. Dosažené výsledky disertační práce proto budou synteticky shrnuty
a budou z nich vyvozeny zobecnitelné závěry.
Na základě užité specifické metodiky dosáhnou daňové subjekty vyšší míry
jistoty při aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty (dále též ZDPH) u §109 ručení
příjemce zdanitelného plnění7. Daňové subjekty budou informovány o tom, co je
a co už není obvyklá cena8. Přesto lze předpokládat, že nedojde ke státnímu zásahu
ve formě cenové regulace a na základě svobodného rozhodnutí kupujících
na straně poptávky bude možné obchodovat i s potenciálním podvodníkem
za nestandardně nízké ceny.

Pokud je úplata za toto plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé
ceny.
8 V současné době je toto vědomí přinejmenším ztížené, protože neexistuje žádná veřejná databáze
cen distributorů v České republice.
7
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3 PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU ŘEŠENÉ
PROBLEMATIKY
Historie daní je propletena často až pozoruhodnými způsoby, kterými se mnohé
daňové subjekty snažily skrývat svůj majetek před zdaněním. Jako příklad lze
uvést bohaté Římany, kteří zakopávali své šperky do země, aby nemuseli platit daň
z luxusu. Kreativně postupovali také majitelé domů v Anglii, kteří raději zazdívali
okenní otvory, než aby platili progresivní daň z oken. Postupně se však objevovaly
také případy, kdy se jednotlivci dostávali do rozporu se zákonem.
Již Beccaria (1764)9 zpozoroval, že vysoce postavení a bohatí páchají činnosti,
které nejsou v mezích zákona. Podobných zjištění dosáhl i Ross (1907), jenž se
zaměřoval na podnikatele, kteří se podíleli na zločinech pod maskou slušnosti.
Považoval je proto za nejnebezpečnějšího nepřítele společnosti. Přesto i dnes
vzniká problém s nejednoznačným vymezením, co je a co není zločin (Aubert,
1952), protože mnohé z nich vypadají jako běžné chování (Farell a Franco, 1999).
Sutherland (1940) nesouhlasí s tradičními pojetími zločinu, protože ty se
dotýkají ve většině případů pouze nižších vrstev. Beckerova (1968) definice
zločinu proto zahrnuje nejen činnosti jako je vražda, loupež a jiné hrubé násilí, ale
také tzv. zločiny bílých límečků10, např. daňové podvody. Forti a Visconti (2007) se
shodují s Friedrichs (2009) v tom, že celkové finanční ztráty u bílých límečků
dokonce vysoce převyšují škody při pouličních zločinech a vyvozují z toho velkou
společenskou nebezpečnost. Johns a Slemrod (2010) uvádějí, že lidé s vyššími
příjmy pravděpodobně dosahují příjmů ze zdrojů, které jsou pro správce daně
obtížné na sledování. S tímto názorem souhlasí i Forte (1987), neboť jak uvádí,
plátci daně se mj. učí, jak investovat do nezdaňovaných aktivit a navíc se učí, jak
(agresivně) daňově plánovat.
Přesto lze tvrdit, že jsou podvody problémem všech společenských vrstev.
Během kontrolovaného experimentu (Slemrod et al; 2001) bylo zjištěno, že anoncí
plánovaných daňových kontrol došlo ke statisticky průkaznému zvýšení hodnoty
vykazovaných příjmů u poplatníků s nízkými a středními příjmy. Erard a Ho
(2003) identifikovali u domácností silný pozitivní vztah k povinnosti sdílet
a poskytovat informace o příjmech ze zaměstnání dalším autoritám. Současně však
výsledky ukázaly silný negativní vztah k daňové povinnosti a k povinnosti podat
daňové přiznání. Christian (1994) zjistil za pomoci odlišných metod a parametrů,
Zdroj Beccaria (1893); Beccaria byl známý osvícenský myslitel, jenž položil základy penologie
(výkonu trestu).
10 White collar crime definoval Sutherland (1949) jako trestný čin páchaný váženými a vysoce
společensky postavenými osobami v rámci své činnosti.
9
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že pouze 26 % poplatníků uvádí správné podklady pro výpočet daňové povinnosti,
přičemž je však 97 % položek vykazováno podle stanovených pravidel.
Jak doplňují Allingham a Sandmo (1972), existuje mnoho forem daňových
podvodů a není tak možné udělat jejich úplnou analýzu. Zasahují jak do oblasti
přímých tak i nepřímých daní a dle Slemrod (2007) se žádná z vlád nemůže
spoléhat na smysl pro povinnost u poplatníků (plátců) zaplatit vše, co mají. Někteří
tak učiní, jiní nikoliv. Marelli (1987) dospěl k závěru, že je stínová ekonomika
významným fenoménem naší doby, který jen tak nepomine. Podle Schneider
a Klinglmair (2004) je průměrná výše stínové ekonomiky v rozvojových zemích
41 %, v zemích přeměňující svoji ekonomiku z centrálně plánované na tržní 38 %
a v zemích OECD 17 % z jejich hrubého domácího produktu. Lze ale také tvrdit, že
by některé podvody pravděpodobně ani nemohly existovat v oficiální sféře.
Samotná problematika daňových podvodů zasahuje do různých oborů jako je
etika, právo, psychologie, veřejné finance, zaměstnanost aj. Svůj obrovský dopad
tak mají nejen na fiskální politiku státu (Torgler a Schaltegger, 2005), ale také
na poctivé daňové subjekty, které jsou stavěny do konkurenční nevýhody11.
Následně i ony mohou přemýšlet o realizaci vlastního podvodu. Při těchto úvahách
hodnotí tří základní otázky (i) jak velké daňové úspory může být dosaženo,
(ii) jaká je pravděpodobnost odhalení, (iii) a jak velký trest může být udělen.
Slemrod a Yitzhaki (2002) berou v potaz ve svém modelu existenci averze k riziku
daňového subjektu, nicméně jeho využitelnost je nízká v konkrétních podmínkách
a to kvůli nedostupnosti proměnných dat.
Dhami a Al-Nowaihi (2006) při zkoumání teorie očekávaného užitku odhalili
překvapivé výsledky. Na základě jejich výzkumu a vstupních dat by mělo provádět
daňové podvody 91 až 98 % subjektů. To potvrzuje domněnku, že správně zvolená
metodika kvantifikace daňových podvodů je klíčovým faktorem k dosažení
výsledků alespoň přibližně reprezentujících skutečnost.
Andreoni (1992) do rozhodovacího procesu přidává další faktor, a sice že
trest za podvod v případě odhalení přichází později, než daňová úspora při jeho
provedení. Tím mohou v krátkodobém časovém horizontu převážit pozitiva
z provedení nezákonných postupů. Rovněž tak je nezbytné kalkulovat s tím, že
dopad nově nastavených opatření se neprojeví okamžitě, ale jejich účinnost lze
hodnotit až v následujících obdobích.

V případě podnikajících subjektů, kdy jeden subjekt daňové podvody páchá a daňovou úsporu
využívá pro zvyšování svého tržního postavení na úkor poctivých podnikatelů. Tento pohled je blíže
vysvětlen na příkladu postavení distributorů na trhu s PHM v Kap. 3. 1.
11
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Dle Davida a Semeráda (2014b) bývá často podceňovaným faktorem
determinujícím míru daňových podvodů stav a vývoj prostředí, ve kterém subjekty
existují např. v podobě tolerance podvodů ve společnosti. Shodují se tak se
Zubaľovou et al (2012), kteří tento faktor vysvětlují pomocí úměry, při které platí,
že čím více jsou daňové podvody rozšířené, tím snadněji se mohou stát
společensky akceptovatelnými, což snižuje subjektivní pravděpodobnost odhalení.
Již Allport (1920) objevil, že se liší chování jednotlivce, je-li vystaven nějakému
jednání sám nebo je-li součástí skupiny. Podobných zjištění, ve vztahu k ochotě
pomoci jinému člověku v nouzi, tzv. efekt přihlížejícího, dosáhli Darley a Latané
(1968). Výsledkem je psychologický efekt: Zatímco jednotlivec může zcela odmítat
podvody v jakémkoliv rozsahu a je připraven proti nim tvrdě bojovat, je-li
ve skupině, vyčkává na chování dalších subjektů a obává se přijmout zodpovědnost
za další konání. Může to však platit i obráceně. V rámci skupiny jednotlivec vnitřně
nesouhlasí s většinovým názorem (např. „Nesouhlasíme s daňovými podvody.“
nebo „Nikdy bychom s podvodníky neobchodovali.“), přesto se k němu veřejně
hlásí, aby zlepšil svoji společenskou image. Druhým jevem, který může ovlivňovat
chování jednotlivce, je psychologie davu. Jak uvádí Le Bon (1896) jedinec je v davu
ovlivněn chováním a názory většiny, proto se neřídí jen vlastním úsudkem, ale dělá
to co ostatní. Může tak rezignovat na svá morální přesvědčení, a protože všichni
dělají daňové podvody, bude je dělat také.
V závislosti na rozsahu podvodu a zeměpisné poloze následuje dle místních
specifik adekvátní trest. V některých státech je daňový podvod považován za téměř
hrdelní zločin, který nezřídka končí celoživotním vězením nebo i trestem smrti.
Nadčasovost myšlenek lze shledat u Beccaria (1893), který věřil, že je nutné
stanovit takové tresty, aby byly vyšší než požitek, který ze zločinu plyne. Přesto byl
odpůrcem trestu smrti, neboť za tvrdší trest považoval dlouhodobé odnětí
svobody.
Odhalení trestného činu však komplikuje skutečnost, že jsou současní zločinci
mnohem lépe teoreticky i prakticky vybaveni, než tomu bylo v minulosti
(Brabcová, 2011; Molín, 2012). Zatímco dříve se jednalo zpravidla o nezkušené
a práva neznalé podnikatele, dnes se jedná o vysoce kvalifikované osoby v oboru
a nezřídka se jedná o dobře organizované skupiny. Dle Jelínka (2007) dochází
k trestné činnosti v hospodářské oblasti nejčastěji za využití právnických osob.
Přestože řada zemí vč. České republiky již za pomoci zákonů stanovila trestní
odpovědnost právnických osob, objevují se způsoby, jak organizované skupiny
maskují svoji aktivitu. Ne zřídka bývají k podvodu využívány další
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osoby12. Agresivita až brutalita organizátorů trestné činnosti může vést
až k fyzické likvidaci, z jejich pohledu, nepotřebných osob. S ohledem na konkrétní
druh daně nebo podobné povinné platby jsou využívány specifické modely
podvodů.

3.1

Podvody u daně z přidané hodnoty

Jedním z největších problémů, kterým musí čelit správci daně u DPH, jsou
karuselové (jinak též řetězové nebo kolotočové) podvody. Principiálně se jedná
o sofistikovaný systém prodejů určitého předmětu zdanitelného plnění mezi plátci
v tuzemsku a v jiných státech.
Pfeiffer a Semerád (2013) popisují příklad karuselového podvodu na Obr. 1:
Plátce „A“ poskytuje předmět zdanitelného plnění plátci „B“ z členského státu 1
do státu 2. Dodání probíhá bez daně13, protože se u plátce „A“ jedná o zdanitelné
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet. Plátci „B“ vzniká povinnost
přiznat a odvést DPH v členském státě 2, přičemž je oprávněn si nárokovat odpočet
daně. Daňová povinnost z tohoto plnění je nulová. K podvodu však dochází
v případě, kdy plátce „B“ poskytne předmět plnění dalšímu plátci ve stejném státě.
Tím mu („B“) vzniká povinnost odvést DPH na výstupu. Jedná-li se o účastníka
karuselového podvodu na pozici chybějícího subjektu, potom k odvodu daně
nedojde. Současně si další plátci v řetězci „C“ a „D“ mohou nárokovat odpočet a to
i přesto, že plátce „B“ svoji daňovou povinnost nesplnil. Aby nebyl ztracen nárok
na odpočet v řetězci, je nutné, aby se obchodu zúčastnil tzv. nárazníkový subjekt,
např. plátce „D“ (může to být i plátce „C“), který neví, že je součástí podvodu (více
v Kap. 3.3.1). Karuselový podvod končí využitím předmětu zdanění k ekonomické
činnosti plátce „C“ nebo jeho dodáním do jiného členského státu.
Po skončení obchodu nebo zdaňovacího období je vyveden likvidní majetek
od subjektu plnícího roli chybějícího obchodníka, který tak před platbou daně
končí v insolvenci (Brederode, 2008). Podvody však mají mnohačetnou strukturu,
do které může být zapojeno více plátců z více států (Lazăr, 2013). Jsou využívány
složité mechanismy, které mají ztížit rozkrývání a následné potrestání
Slangově označované jako tzv. bílé koně. V anglicky psaných textech působí tyto osoby na pozici
chybějícího obchodníka (missing trader). Jedná se zpravidla o nic netušící osoby, které jsou
vybírány např. z řad dlouhodobě nemocných, lidí bez domova, recidivistů, příp. osob s nízkou mírou
intelektu. Takové osoby, přestože jsou dosazovány do statutárních orgánů, působí v nich pouze
formálně. Především však kryjí skutečné pachatele mající majetkový či jiný prospěch z trestné
činnosti a obvykle jsou hlavními obžalovanými.
13 Přestože existují výjimky u specifických předmětů zdanitelného plnění, autoři schéma
zjednodušují z důvodu názornosti.
12
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odpovědných osob. Zpravidla se však jedná o některou z kombinací těchto
přístupů: (i) vylákání nadměrného odpočtu, na který podvodník nemá nárok
(Sopková a Raškovská, 2013), (ii) deklarování nižší vlastní daňové povinnosti, než
jaká plátci daně ve skutečnosti vznikla, (iii) pozměňování nebo padělání daňových
a účetních dokladů.

Obr. 1

Karuselový podvod při intrakomunitárních obchodech

Daň z přidané hodnoty je kalkulována na základě tvrzení plátce v daňovém
přiznání. Správce daně může v případě, že má pochybnosti pozastavit vyplacení
nadměrného odpočtu. V opačném případě jej ale musí vyplatit, neboť by to dle
judikatury ESD odporovalo principu neutrality DPH.
, kde
TBVAT
PR
E
o

(1)

základ daně z přidané hodnoty,
pořizovací cena v daňovém skladu nebo rafinerii,
sazba spotřební daně,
jiné části základu daně dle §36 ZDPH.

V některých případech nemusí karuselové podvody vznikat jen
při mezistátním obchodování. V České republice se objevovala podobná schémata
i v rámci vnitrostátních obchodů, přičemž bylo využíváno daňových skladů.
Obchodování na území daňového skladu je osvobozeno od spotřební daně
z minerálních olejů (dále též SpD). Vše probíhalo tak (ČEPRO, 2010a), že subjekt,
který pohonné hmoty uvolňoval z daňového skladu do volného oběhu, vystavil
příjemci zdanitelného plnění dva daňové doklady. Na prvním nezapočítal sazbu
SpD do základu DPH a druhý doklad obsahoval pouze vyčíslenou SpD. Rozdíl mezi
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výší DPH u správně (rovnice 1) a nesprávně vypočteného základu daně pak lze
považovat za zisk daňových podvodníků.
Tab. 1

Porovnání správného a nesprávného výpočtu základu DPH
Složka ceny
Cena motorové nafty
Spotřební daň
Základ daně DPH
DPH [sazba 21%]

Správný postup
[Kč/l]
19,05
10,95
30,00
6,30

Nesprávný
postup [Kč/l]
19,05
10,95
19,05
4,00

Z Tab. 1 lze kalkulovat rozdíl 2,30 Kč/litr. Pohonné hmoty jsou však
obchodovány ve velkých objemech a jsou přepravovány v cisternových vozech
s kapacitou větší než 30 000 litrů. Pokud by podvodné firmy prodaly tímto
způsobem jen jednu cisternu, dosáhly by zisku 69 000 Kč. Uvedeným způsobem
mohla Firma A nakoupit levněji již jednou prodané pohonné hmoty (Obr. 2)
v porovnání s nákupní cenou provozovatele daňového skladu. Ke změně došlo
důležitým rozhodnutím společnosti ČEPRO, a.s. (dále jen Čepro), které zamezilo
obchodování s PHM ve svých skladech. Ve výsledku se jen snížil počet subjektů
obchodujících v jeho daňovém skladu o 2/3, avšak objem obchodovaných paliv
zůstal nezměněn (ČEPRO, 2010b).

Obr. 2

Jak lze pořídit již jednou prodané zboží znovu a levněji?

Daňové podvody významně deformují původní záměry formulace daňových
zákonů a to jak z pohledu spravedlnosti a efektivnosti, tak i incidence (David
a Semerád, 2014b). Plátci daně, kteří zamýšlí svoji dlouhodobou existenci na trhu,
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odvádí daně a musí tak stanovit cenovou politiku, která jim umožní
v dlouhodobém horizontu generovat zisk. Naopak podvodníci si v krátkodobém
období mohou dovolit prodej za nižší ceny (Obr. 2) a přesto dosahují vyšších zisků
než jejich poctivá konkurence. Tímto je narušován princip daňové spravedlnosti.
Efektivnost je narušována faktem, že nepoctivá konkurence získává větší tržní
podíl, na který by při dodržování zákona nemohla dosáhnout. Daňovou incidenci
lze rozlišit na dopady na poctivé subjekty, konečné spotřebitele a státní rozpočet.
Z nízkých cen logicky profitují spotřebitelé, řidiči, kteří pořizují pohonnou hmotu
levněji u nepoctivé konkurence. Jaký je však efekt této obchodní politiky? Chtějí-li
i poctivé subjekty zůstat konkurenceschopné, musejí snížit své konečné ceny. Tím
snižují vlastní marže, obraty a tím i odvádějí nižší částky na daních ve prospěch
státního rozpočtu.

3.2

Metody identifikace a měření daňových podvodů

V daňové teorii, i při jejím praktickém využití, se lze setkat s různými metodami
pro stanovení daňových podvodů a stínové ekonomiky. Protože jsou aplikovány
na odlišné regiony a státy, na rozdílné daňové systémy, a zpravidla na určité
selektivně vybrané podmínky, jsou výsledky proměnlivé a nestejnorodé. Alm
(2012) klasifikuje obecně metody měření daňových podvodů na tradiční
a moderní. Tradiční metody pak rozděluje na měření podvodů pomocí ukazatele
stínové ekonomiky, neplnění daňových povinností a elektronických transakcí.
Moderní metody se využívají tam, kde je stávající aparát nedostatečný k dosažení
stanovených cílů. Využívá se např. měření vykázaného a nevykázaného příjmu
u přímých daní a obecných kontrolovaných experimentů, u kterých však chybí
přímá měření.
Veřejnost se začala více zajímat o stínovou ekonomiku v průběhu druhé
světové války. Podmínky14 tehdejší doby iniciovaly firmy i jednotlivce, aby se
podíleli na různých aktivitách černého trhu (Feige, 1989). Tehdejší transakce
probíhaly v hotovosti, proto i první měření nepřiznaných příjmů vycházela
z tohoto předpokladu. Cagan (1958) se zaměřil na poptávku po měně ve vztahu
k celkové nabídce peněz. Touto metodou je však dle Feige (1989) možné detekovat
jen nepatrnou část zatajovaných příjmů z vyplacených úroků a podílů na zisku.
Metodu měření stínové ekonomiky pomocí zjišťování poměru hotovostních
transakcí vzhledem k hrubému národnímu produktu rozpracovali např. Feige
(1979) a Gutmann (1977). Tanzi (1980) aplikací této metody definoval podíl
Zvyšování sazeb daní, ceny byly pod kontrolou a některé statky byly jen na příděl nebo se jich
na oficiálním trhu vůbec nedostávalo.
14
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hotovostních transakcí jako ukazatel M2, a změny v jeho hodnotě interpretuje
změnami daňového zatížení. Uvedená metoda však stojí na neověřitelných
předpokladech a výsledky jsou silně determinovány způsobem stanovení poptávky
po hotovostních penězích. Přesto studie Engel a Hines (1999) provedená
v podmínkách USA prokázala relevanci této metody v případě dostupnosti
kvalitních dat a využití delší časové řady.
Pro kvantifikaci daňových podvodů je často využívána metoda měření tax gap.
Je to poměrně jednoduchá metoda a přesto, že poměrně málo reálně vypovídá
o daňových podvodech, je využívána např. i Internal Revenue Service ve Spojených
státech amerických (Black et al, 2012). Empirický výzkum daňových podvodů
v podobě tax gap v oblasti daně z příjmů provedli Cebula a Feige (2012) při využití
dat ze tří časových období u daně z příjmů. Autoři zjistili, že mezera dosahuje výše
18 – 19 % z celkových příjmů. Model, který využili, s sebou přináší poměrně
značná omezení. Obtížně se stanovuje výchozí období, ve kterém se předpokládá,
že daňový podvod byl nulový, dále, že je měna držena pouze v tuzemsku, a také že
jedinou determinantou změny poptávky po měně jsou změny daňových podvodů.
Bez ohledu na to, že se jedná o přímou daň namísto zkoumané daně nepřímé, je
obtížné splnit značné množství předpokladů, které silně determinují výsledky
měření. Pro odhad tax gap u daně z přidané hodnoty využívají Novysedlák
a Palkovičová (2012) top-down způsob, ve kterém je kalkulována teoretická
daňová povinnost, jež může být porovnána s aktuálním daňovým příjmem. Tax gap
je taková daňová povinnost, která nebyla identifikována a která nebyla zaplacena.
Pro potřeby disertační práce tuto metodu nelze zcela využít, neboť v ní je zvolena
pouze jedna komodita a ani v jednotlivých daňových přiznáních nelze přesně
rozklíčovat, jaká část daňové povinnosti připadá právě a jen na pohonné hmoty.
Vztahem mezi daňovými podvody a daňovou zátěží se také zabývali Chiarini
et al (2008), kteří zjistili, že existenci tax gap u DPH neovlivňuje výše sazby. Dalším
jejich zjištěním bylo, že míra daňových podvodů roste rychleji než sazba daně a to
jak z krátkodobého tak i dlouhodobého časového hlediska. Právě u sazeb DPH je
nutné poznamenat, že v současnosti téměř dosahují výše svého inkasního maxima
(Matthews a Lloyd-Williams, 2000). Dle Yitzhaki (1979) zvyšování sazeb daně
nemění podmínky pro spáchání podvodu a samotný daňový podvod ve vztahu
k riziku je příjmovým benefitem a motivací pro plátce, přičemž naopak snížení
sazby spíše podvody snižuje. Také Sandmo (2005) je zastáncem teorie aplikace
nízkých mezních sazeb, přičemž připouští, že nástroje v podobě kontrol a trestů
mají větší význam pro redukci daňových podvodů než výše sazeb samotných.
Dalšími způsoby pro zjištění velikosti stínové ekonomiky jsou aproximativní
metody a metoda reprezentativního vzorku (Nam et al, 2001; Široký et al, 2008).
U aproximativních metod jsou užity údaje ze statistických úřadů. Může se však
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jednat i o účelová prohlášení, která neodpovídají skutečnosti. Metoda
reprezentativního vzorku se provádí na určité skupině respondentů, kteří
při dotazníkovém šetření odpovídají na položené otázky.
Klasifikaci možnosti měření podvodů za využití mikroekonomických
a makroekonomických modelů formulovali Nam et al. (2001)15. Mikroekonomický
model užívající data jednotlivých subjektů aplikovali Mogensen et al. (1995).
Makroekonomické modely zkoumající mezeru statistik příjmů a výdajů pak využil
MacAfee (1980). Tanzi (1982) dále aplikoval korelaci poptávky a daňového tlaku.
Vztah mezi spotřebou energií a hrubým domácím produktem realizovala řada
autorů, např. Hanousek a Palda (2006), Kaliberda a Kaufmann (1996), Schneider
a Enste (2000). U této metody je stanoven předpoklad, že růstem spotřeby energie
o jednotku by měl růst i výkon ekonomiky o jednotku. Pokud v oficiální ekonomice
k růstu nedochází, lze rozdíl přiřadit stínové ekonomice. Dále je možné aplikovat
dynamické ekonometrické modely, které berou v potaz různé makroekonomické
proměnné pro stanovení rozměru stínové ekonomiky (Schneider, 2000). V těchto
metodách zaměřených na celkové daňové podvody, popřípadě podvody
na přímých daních, sami autoři nevidí prostor pro využití u měření daňových
podvodů u nepřímých daní, zvláště jedná-li se o jejich měření u konkrétních
komodit.
Jednou ze základních otázek je, jakým způsobem lze odhalit podvod před tím,
než se organizátorům podaří vyvést všechen majetek ze společnosti (z firmy).
Samotné snížení míry daňových podvodů se zdá v současné době jako jedno
z nejdůležitějších řešení při snaze o zvýšení příjmů veřejných rozpočtů (David
a Semerád, 2014b). Také Gomez-Plana a Arzoz (2011) pozitivně hodnotí eliminaci
daňových podvodů a jejich vliv na míru nezaměstnanosti a na úroveň mezd
a důchodů. Aby bylo možné prosadit důležité nástroje v boji s daňovými podvody,
musí být v souladu mj. s judikaturou soudů, zejména z pohledu daňové neutrality
a proporcionality.

3.3

Judikatura soudů

V rámci této kapitoly jsou vybrány rozsudky Evropského soudního dvora,
Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu České republiky, které se svojí
podstatou přímo či nepřímo dotýkají problematiky daně z přidané hodnoty.
V minulosti se objevila řada případů, kdy se členské státy snažily omezit např.
nárok na uplatnění nadměrného odpočtu. Protože některé z těchto nástrojů
Autoři jsou si vědomi toho, že výsledky jsou silně závislé na kvalitě vstupních dat z jednotlivých
zkoumaných zemí, kterou nelze ovlivnit a ani ověřit.
15
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odporovaly základním předpokladům pro správné fungování daní, byly soudními
rozhodnutími zrušeny nebo omezeny.
3.3.1

Evropský soudní dvůr

ESD vznikl v roce 1952, přičemž jeho úkolem je výklad práva. Při této činnosti
spolupracuje se soudy jednotlivých členských států, čímž je jeho místo
nezastupitelné, neboť zajišťuje jednotnost právních předpisů ve všech členských
státech. Vnitrostátní soudy jsou vázány jeho výkladem v případě, že by
projednávaly tutéž otázku. Na ESD se mohou obrátit mimo jednotlivých členských
států Evropské unie a orgánů Evropské unie také jednotlivci a organizace, jestliže
se domnívají, že byla porušena jejich práva.
Nárok na odpočet – pravidla uplatnění
Článek 183 Směrnice Rady 2006/112/ES umožňuje členským státům převést
nadměrný odpočet do následujícího období nebo stanovit podmínky pro jeho
vyplacení v případě, že výše odpočtu daně překročí výši splatné daně za dané
zdaňovací období.
Tento výklad mohou jednotlivé státy implementovat do svého daňového
systému různými formami. Maďarská republika využila tohoto ustanovení tak, že
prakticky žádné nadměrné odpočty nevyplácela a to po neomezeně dlouhou dobu.
Z toho vyplývalo nekonečné odkládání nadměrného odpočtu osobě povinné k dani,
pokud nezaplatila svému dodavateli celou částku odpovídající koupi. Evropská
komise tento postup zpochybnila16, protože to odporuje zásadám daňové neutrality,
neboť ustanovení čl. 183 nemůže sloužit jako základ přijetí vnitrostátních pravidel.
Dle názoru Komise zpoždění vyplacení nadměrného odpočtu snižuje platební
schopnost osoby povinné k dani. Ke stejnému závěru dospěl i ESD.
Zásady daňové neutrality a proporcionality
ESD rozhodoval v otázce vrácení nadměrného odpočtu17, kdy polský správce daně
odmítl vyplacení nadměrného odpočtu ve standardní lhůtě 60 dnů
a uplatňoval odložení jeho vyplacení na lhůtu 180 dnů (dle vnitrostátního práva).
Rozhodnou skutečností byl fakt, že osoba povinná k dani zahájila svojí činnost před
méně než 12 měsíci. ESD zdůraznil, že nárok na odpočet je nedílnou součástí
mechanismu DPH a nemůže být v zásadě omezen. Podmínky, které členské státy
nastaví pro vrácení odpočtu, nemohou narušit zásadu neutrality, a vrácení odpočtu
C-274/10 Evropská komise v. Maďarská republika
C-25/07 Alicja Sasnowska v. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy
w Wałbrzychu

16
17
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musí proběhnout v přiměřené době a nesmí zahrnovat jakékoliv finanční riziko
pro osobu povinnou k dani18.
Přestože členské státy vytváří postupy a nástroje k ochraně svých zájmů,
musejí tak činit v souladu se zásadou proporcionality a využívat prostředků, které
co nejméně narušují cíle a zásady Společenství. ESD proto v tomto případě rozhodl,
že se nejedná o zvláštní odchylující se opatření, jehož cílem je zabránit určitým
druhům daňových podvodů.
Plnění uskutečňovaná v rámci karuselového podvodu (nevědomost)
V rámci spojených věcí C-354/03 (Optigen Ltd), C-355/03 (Fulcrum Electronics
Ltd) a C-484/03 (Bond House Systems Ltd) rozhodoval ESD ve věci odmítnutí
vyplacení nadměrného odpočtu v uvedených případech při koupi mikroprocesorů,
které byly dodány do jiného členského státu. Důvod pro odmítnutí nároku
na vyplacení nadměrného odpočtu byl ten, že se bez vědomí zúčastněných v rámci
řetězového prodeje vyskytl chybějící obchodník, který neodvedl daň nebo subjekt,
který neoprávněně využíval daňové identifikační číslo, což plní znaky
karuselového podvodu. Otázkou tedy bylo, zda může být nárok omezen či nikoliv.
Výsledkem byl judikát, který chrání dobrou víru při nárocích na odpočet. ESD
konstatoval, že „nárok osoby povinné k dani, která uskutečnila plnění, na odpočet
daně z přidané hodnoty odvedené na vstupu není dotčen okolností, že v řetězci
dodávek, v němž byla tato plnění uskutečněna, je jiné plnění, které předchází nebo
následuje po plnění uskutečněném touto osobou povinnou k dani, zasaženo
podvodem s daní z přidané hodnoty, aniž by to sama posledně uvedená věděla nebo
mohla vědět.“
„Naopak, pokud je s přihlédnutím k objektivním skutečnostem prokázáno, že
dodání je uskutečněno pro osobu povinnou k dani, která věděla nebo měla vědět, že se
svým nákupem účastní plnění, které je součástí podvodu na dani z přidané hodnoty,
je věcí vnitrostátního soudu odmítnout takové osobě povinné k dani přiznat nárok
na odpočet19.“
Požadování zálohy na daň, která ještě nevznikla
Dle italské právní úpravy byla požadována úhrada daně dříve, než vznikla daňová
povinnost20. Tamním zákonem o dani z přidané hodnoty bylo stanoveno fixně
roční zdaňovací období. Přitom plátci museli platit daňovou povinnost v závislosti
na obratu měsíčně nebo čtvrtletně. Případné doplacení daňové povinnosti
C-78/00 Evropská komise v. Italská republika
C-439/04 Alex Kittel a C-440/04 Recolta Recycling
20 C-10/92 Maurizio Balocchi v Ministero delle Finanze
18
19
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proběhlo do termínu pro podání daňového přiznání, tj. do 5. března následujícího
roku. Předmětem sporu se stala novela, která vstoupila v platnost 1. ledna 1991.
Na základě této úpravy musely osoby povinné k dani provést měsíční platbu
za zdaňovací období nejpozději do 20. prosince. Tato předběžná platba za ještě
neukončený měsíc byla ve výši 65 % daňové povinnosti, která vznikla v prosinci
předchozího roku. V případě čtvrtletního placení daně byla analogicky požadovaná
ve 4. čtvrtletí úhrada ve výši 65 % předchozí daňové povinnosti vzniklé
v předchozím 4. čtvrtletí. Osobám, které tak neučily vůbec nebo jen zčásti, byla
vyměřena přirážka 20 % z dlužné částky. DPH při tom mělo být vybráno
ze zdanitelných plnění, která ještě nebyla poskytnuta, i z plateb, které ještě nebyly
přijaty.
Ve sporu se jednalo o výklad článků 10 a 11 Šesté směrnice, zda mohou
členské státy požadovat zaplacení DPH za služby, které dosud nebyly provedeny
a z částek, které nebyly přijaty. Druhou otázkou bylo, zda se mohou osoby povinné
k dani dovolávat příslušných ustanovení u vnitrostátního soudu.
ESD ve svém rozsudku uvedl, že je v rozporu s články 10, 22(4) a 22(5) Šesté
směrnice, aby byla po osobách povinných k dani vyžadována platba 65 %
předchozí daňové povinnosti v období, které ještě neskončilo. Osoby, po kterých je
taková povinnost požadována, se mohou dovolávat u vnitrostátního soudu výše
uvedených ustanovení směrnice.
3.3.2

Ústavní soud České republiky

Ústavní soud je orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a práva jsou přímo
uvedena v Ústavě České republiky (článek 87). Ústavní soud mj. rozhoduje
o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním
pořádkem. Dále rozhoduje o ústavních stížnostech právnických nebo fyzických
osob proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci
do jejich ústavně zaručených základních práv a svobod. Soudy nižších instancí se
zpravidla řídí názory Ústavního soudu ve stejných otázkách.
V této kapitole jsou uvedeny nálezy a rozhodnutí, která se mj. dotýkají
osobnostních práv jednotlivce při namátkových kontrolách správcem daně.
Významný je rovněž jeho výklad k daňovým dokladům, kterých může být využito
k fiktivně deklarovanému uskutečněnému zdanitelnému plnění.
Vyloučení svévole
V roce 2008 vydal Ústavní soud České republiky nález I. ÚS 1835/07, který
zpochybnil náhodné kontroly, jakožto elementární činnost správce daně. Ve svém
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zdůvodnění konstatoval, že namátkové kontroly způsobují omezení osobních práv
jednotlivce.
Hospodářská komora České republiky (2009) přesto nabyla přesvědčení, že
by se měl tento nález vztahovat pouze na fyzické osoby, nikoliv však na právnické
osoby, u nichž nehrozí narušení osobní sféry. Ústavní soud totiž nevymezil rozdíl
mezi fyzickou a právnickou osobou.
Je nepochybné, že by finanční kontrola měla zatěžovat subjekty co možná
nejméně. Nejvyšší správní soud ve svém usnesení (2 Afs 144/2004) uvedl, že je
nezbytné, aby správce daně respektoval zásady přiměřenosti, a že při vyžádání
plnění povinností v daňovém řízení je třeba volit jen prostředky nejméně zatěžující
daňové subjekty.
Přesto se Nejvyšší správní soud zcela neztotožnil s absolutním
převzetím nálezu Ústavního soudu České republiky a za opodstatněných
a důsledně vysvětlených důvodů připustil možnost odchýlení se (2 Afs 79/2008;
2 Aps 2/2009). Tím připustil oprávněnost správce daně k namátkovým kontrolám.
Ústavní soud se tak předmětnou problematikou zabýval znovu ve svém sdělení
sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 a dospěl k názoru, že za rozpor s osobními právy nelze
bez dalšího považovat postup správce daně, který zahájí daňovou kontrolu
bez konkrétních podezření, že daňový subjekt nesplnil řádně daňovou povinnost.
Tímto rozhodnutím došlo ke sjednocení právních názorů Nejvyššího správního
soudu a Ústavního soudu.
Daňový doklad jako důkazní prostředek
Plátce daně má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty za předpokladu, že splní
podmínky stanovené zákonem. Mezi základní podmínky patří: (i) přijetí
zdanitelného plnění je od daňového subjektu, (ii) zdanitelné plnění je použito
v rámci vlastní ekonomické činnosti plátce, (iii) plátce daně má k dispozici daňový
doklad, přičemž za ten lze rovněž považovat splátkový nebo platební kalendář21.
Přesto i při splnění těchto podmínek může dojít k odmítnutí nároku
na odpočet z tohoto plnění v případě, že správce daně má pochybnosti. Důkazní
břemeno je na straně daňového subjektu. Jak Ústavní soud (I. ÚS 1841/07) uvádí,
samotné prokazování je prvotně záležitostí dokladovou, je však nutné respektovat
též skutečný stav věci. Z pohledu tohoto usnesení vyplývá, že „ani doklady se všemi
požadovanými náležitostmi nemohou být podkladem pro uznání nároku na odpočet
daně z přidané hodnoty, není-li prokázáno, že k uskutečnění zdanitelného plnění
fakticky došlo tak, jak je v dokladech prezentováno[…] Jestliže zdanitelné plnění
Tuto podmínku lze nalézt též v rozsudku Evropského soudného dvora C-152/02 Terra
Baubedarf-Handel GmbH v. Finanzamt Osterholz-Scharmbeck.
21

PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

31

nebylo uskutečněno, nemůže být důkazní povinnost naplněna pouhým předložením,
byť formálně správného daňového dokladu.“
3.3.3

Nejvyšší správní soud České republiky

Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem, který se specializuje
výlučně na oblast správního práva. Dbá na jednotu rozhodování krajských soudů
a správních orgánů. Rozhoduje o kasačních stížnostech, při nichž se stěžovatelé
domáhají zrušení pravomocných rozhodnutí krajských soudů ve správním
soudnictví. V této kapitole byly vybrány judikáty zabývající se zdanitelnými
plněními u DPH a otázkou záznamních povinností, které mohou neúměrně
zatěžovat daňové subjekty a musí být citlivě posuzovány. Právě zvláštní záznamní
povinnost je jednou z povinností, kterou na základě rozhodnutí správce daně
distributoři plní každý kalendářní měsíc ve vztahu k vlastní obchodní činnosti.
Judikatura tohoto soudu ve věcech DPH by měla být v souladu se směrnicemi
a to i v případě, že ke skutkové podstatě došlo před vstupem České republiky
do Evropské unie22 (Nejvyšší správní soud, 2 Afs 92/2005). Evropská Komise totiž
stanovila zavedení DPH jako jednu z podmínek pro členství (Kubátová, 2010).
K otázce pochybnosti při doložení skutečnosti o zdanitelném plnění
K prokázání zdanitelného plnění mohou být využity daňové doklady, inventurní
soupisy zboží a skladové karty, příp. jiné listinné podklady. Podobně jako Ústavní
soud i Nejvyšší správní soud (8 Afs 49/2010) ve svém rozsudku uvedl, že
pro uznání nároku na odpočet nejsou rozhodné jen formální náležitosti daňového
dokladu, ale také faktický stav ve významu přijetí zdanitelného plnění
uskutečněného jiným plátcem daně a fakticky využitého v rámci vlastní
ekonomické činnosti. V předmětném sporu žalovaný svoje tvrzení neprokázal,
mj. i proto, že změnil výpověď o způsobu přepravy a došlo k vyvrácení
věrohodnosti a průkaznosti záznamů, když neúčtoval o poskytnutých zálohách
na zboží. Nejvyšší správní soud (např. 9 Afs 94/2009) se v judikatuře zabývá
různými argumenty správce daně23. Stanovisko soudu je, že musí být posuzovány
„Zákonodárce zde měl zjevně v úmyslu přijmout takovou právní úpravu daně z přidané hodnoty,
která by byla přinejmenším v základních rysech kompatibilní se Šestou směrnicí a s právními
úpravami členských států Evropských společenství vycházejícími z této směrnice a která by smyslu
a účelu směrnice odpovídala právě s ohledem na tedy nadcházející přidružení ČSFR a ČR k Evropským
společenstvím s perspektivou budoucího členství v nich.“
23 V případě obchodů se zlatem správce daně uvedl: „Žalobce je obchodníkem se zlatem
s mnohaletou zkušeností, který patřil k největším výrobcům zlatých šperků a byl jedním ze tří vývozců
zlata mimo tuzemsko […] muselo být vývozci zlata známo, že takové množství nelze na českém trhu
legálně vykoupit, protože by se jednalo o veškerou roční produkci, včetně dovozu“.
22
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všechny okolnosti, a že na jednotlivé okolnosti nelze pohlížet izolovaně. Je
na straně daňového subjektu, aby prokázal, že byl do případného podvodu
zapleten náhodně a že nevěděl, ani vědět nemohl, že se ho tímto obchodem účastní.
V opačném případě nárok na odpočet ztrácí.
K otázce zpochybnění osoby poskytovatele zdanitelného plnění
Vystavování fiktivních daňových dokladů, příp. vystavování daňových dokladů
neexistujícími osobami, jakož i jejich uplatňování pro daňové a účetní účely, lze
kvalifikovat jako trestný čin dle §240 trestního zákoníku.
Nejvyšší správní soud (9 Afs 67/2007) dospěl ve svém rozsudku k názoru, že
by podnikatelé měli zvýšit pozornost ve věcech interních kontrolních
mechanismů24. Zabrání se tím pochybnostem v případě odhalení podvodu. Je
přitěžující okolností, prokáže-li se, že o něm se zřetelem na povahu věci mohli
vědět. Podnikatelé by svoji obchodní činnost měli přizpůsobit konkrétním
podmínkám a minimalizovat podnikatelské riziko a jeho dopady. K naplnění tohoto
výkladu napomáhá rozvoj informačních technologií a daňové subjekty si mohou
ověřovat dostupné informace o svých obchodních partnerech. Státní správa
umožňuje vzdálený přístup např. do obchodního (živnostenského) rejstříku,
do registru plátců daně z přidané hodnoty nebo do registru distributorů PHM.
Pokud daňové subjekty splní podmínku prověřování obchodních partnerů
způsoby, které lze od nich očekávat, a přece jen se stanou nevědomě součástí
podvodu, nemělo by jim být bráněno uplatnit odpočet. V opačném případě by
právě tyto subjekty nesly náklady podvodu, a v konečném důsledku by to ohrozilo
jejich právní jistotu.
K otázce záznamní povinnosti
Správce daně se v některých případech uchyluje k ukládání dodatečných
povinností daňovým subjektům, což lze považovat za odchylku od Ústavy25 České
republiky. Při ukládání zvláštní záznamní povinnosti musí být bráno v úvahu, že
tato činnost znevýhodňuje subjekt před ostatními povinností nezatíženými
subjekty, což přináší nejen dodatečnou administrativní zátěž, ale může vést
ke zvyšování provozních nákladů (7Afs 14/2010), např. ve formě pořízení
dodatečného hardwarového a softwarového vybavení, ve formě nutnosti najímání

Význam ověření totožnosti obchodního partnera lze najít např. i v rozsudku Nejvyššího
správního soudu 9 Afs 61/2010.
25 „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá“ (čl. 2 odst. 4; stejné znění potom uvádí i Listina základních práv a svobod v čl. 2 odst. 3).
24
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nové pracovní síly, aj. Ústavní soud České republiky26 zdůrazňuje v těchto situacích
kritéria způsobilosti, šetrnosti a přiměřenosti. Proti povinnosti uložené správcem
daně se nelze samostatně odvolat. Je na posouzení správce daně, zda jsou tyto
záznamy potřeba pro daňové účely. Přesto i daňové subjekty mohou požádat
přezkum nutného rozsahu soudní cestou.
Nejvyšší správní soud (7Afs 14/2010) se zabýval kasační stížností, ve které
byla stěžovatelce uložena povinnost vést evidenci v sešitě v tvrdých deskách bez
možnosti vést tuto evidenci elektronicky. Důvodem bylo, že stěžovatelka přijímala
velké množství hotovosti a nebylo možné zajistit neměnnost záznamů. Nejvyšší
správní soud však tento důvod neuznal, neboť skutečnost, že stěžovatelka přijímá
významné finanční částky je řešena evidencí denních tržeb za každý jednotlivý
den. Pokud by zákonodárce chtěl po daňových subjektech vést detailnější evidenci,
potom by takovou povinnost stanovil zákonem. Toto je v rozporu s postupem
správce daně, neboť nevzniklo konkrétní podezření, že stěžovatelka krátí tržby
či jinak zkresluje výsledek svého hospodaření.
Nejvyšší správní soud (7Afs 67/2010) se dále zabýval kasační stížností
u stěžovatelky, které bylo správcem daně uloženo vést zvláštní záznamní
povinnost o všech nakoupených a prodaných minerálních olejích (tato povinnost
se týká všech distributorů pohonných hmot; pozn. autora). Předmětem sporu bylo
zejména to, zda tato povinnost je rozhodnutím27 či nikoliv28. Nejvyšší správní soud
došel k závěru, že se jedná o rozhodnutí, neboť daňovému subjektu ukládá
konkrétní povinnost, kterou je povinen konat. Tím dochází k zásahu
do subjektivních práv stěžovatelky.

3.4

Nástroje využité proti daňovým podvodům u pohonných
hmot

Jedním z poměrně účinných řešení v boji s daňovými podvody na DPH je
přenesená daňová povinnost (PwC, 2007). Gebauer et al (2007) tvrdí, že přestože
toto řešení je doprovázeno nadměrnými administrativní náklady a může to vést
k dalším druhům podvodů, přijímají jej plátci kladně, neboť se jedná
Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 24/10, bod 37.
Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv
v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují
jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového
rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak
(§65 odst. 1 soudní řád správní).
28 Dle usnesení 7Afs 14/2010: „Rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti podle § 39 odst. 1, 2
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je rozhodnutím ve smyslu§ 65 odst. 1 s. ř. s., které
podléhá přezkoumání soudem.“
26
27
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o významný nástroj pro redukci podvodů. Tento způsob správy a výběru daně
z přidané hodnoty se od běžného způsobu liší v tom, že je předmět zdanitelného
plnění dodáván mezi plátci29 bez daně z přidané hodnoty. Teprve poslední subjekt
v řetězci, plátce DPH, má za povinnost doměřit si daňovou povinnost a tuto odvést
(daň na výstupu). Současně si nárokuje daň na vstupu za přijaté plnění. Stejný
princip je uplatňován při obchodování mezi státy v rámci Evropské unie (Obr. 3).
Nevýhodou je zcela významný výpadek ve státním cash-flow, protože se daň platí
pouze jednou a se zpožděním i několik zdaňovacích období od prvního
zdanitelného plnění v řetězci.
Předmět zdanitelného plnění
PLÁTCE A

PLÁTCE B
Základ daně
Stát

Obr. 3

Přenesení daňová povinnost
Povinnost odvést daň z plnění
Nárok na uplatnění daně na vstupu

Schéma přenesené daňové povinnosti

Přesto i tato tuzemská přenesená daňová povinnost může umožňovat, byť
v omezenější míře, daňové podvody např. v oblasti stavebnictví. Semerád a Škoch
(2013) se této oblasti věnovali na českém příkladu, kdy je DPH u stavebních
a montážních prací uplatňováno tímto způsobem. Uvádějí, že lze obtížně zabránit
např. podvodům s vykazováním nadspotřeby materiálu a to v různých podobách.
Zástupci státní správy i podnikatelské subjekty v oboru jsou přesvědčeny, že
by právě přenesená daňová povinnost měla být tím opravdovým řešením v boji
s daňovými podvody u pohonných hmot. Česká republika proto požádala v únoru
201030 (Parlamentnilisty, 2011; Příloha A) Evropskou Komisi o výjimku zavést
tento nástroj pro pohonné hmoty. Žádost byla zamítnuta s doporučením využít
nejprve jiné nástroje a to jak v daňové, tak i nedaňové oblasti (Knížek, 2013;
Příloha A). Dle Diviše (2013) Evropská komise měla obavy z povolení lokální
výjimky na přenesenou daňovou povinnost na určitou komoditu, aby nedošlo
k přesunu problému s podvody u pohonných hmot do dalších států.
Ve zdůvodnění je možné také dohledat, že by jako vhodné řešení mohla
fungovat lepší kontrola a registrace obchodníků se zbožím zatíženým spotřební
daní. Dále je možné zavést, aby byli zákazníci mizejících obchodníků společně
a nerozdílně zodpovědní za nezaplacenou daň, jestliže věděli nebo vědět mohli,

29
30

Plátci jsou povinni vést evidenci pro účely DPH u těchto specifických zdanitelných plnění.
Platit měla od roku 2011 u dodávek pohonných hmot nad 1500 litrů (MF ČR, 2010).
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že byli součástí podvodu na DPH, což může být částečně předjímáno tím, že se
jedná o nový subjekt na trhu a cena je pod obvyklou cenou (Příloha A).
Česká republika po neúspěšné žádosti začala vytvářet vlastní řešení podvodů.
Kromě stále se rozšiřující a doplňující se spolupráce mezi Generálním finančním
ředitelstvím (GFŘ), Generálním ředitelstvím cel (GŘC), Policií České republiky
(PČR), Finančním analytickým útvarem (FAÚ) a dalšími zainteresovanými
institucemi vznikají nová opatření, která jsou zaměřena na riziková místa
při správě daní.
Jakkoliv se mohou některá řešení jevit jako neúčinná, je nutné na ně pohlížet
jako na komplexní a celistvý soubor, který vytváří přinejmenším mantinely
pro požadované chování u subjektů působících na trhu. Dále uvedené podkapitoly
respektují chronologické zavádění úprav zákonů.
3.4.1

Zákon o dani z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty se řídí zákonem č. 235/2004 Sb. (dále též „ZDPH“)
a reaguje na měnící se společenské a tržní poměry, přičemž v této souvislosti
prochází četnými novelami.
Ručení příjemce zdanitelného plnění31
Směrnice rady 2006/112/ES umožňuje, aby členské státy měly možnost určit
za osobu povinnou odvést daň pořizovatele zboží nebo příjemce služby32. Členské
státy také mohou stanovit, že za odvod DPH ručí společně a nerozdílně jiná osoba
než osoba povinná odvést daň33. §109 ZDPH definuje podmínky, za jakých přechází
ručení na příjemce zdanitelného plnění (dále též příjemce).
První podmínka má přímou návaznost na rozsudky zabývající se vědomím
(nevědomím) daňového subjektu, že se účastní obchodu, který je nebo bude
v různé podobě zasažený podvodem, příp. toto mohl vědět. Prokáže-li se tato
skutečnost, potom platí ono společné a nerozdílné ručení. V opačném případě není
možné odepřít nárok na odpočet z důvodu zachování principu neutrality.
Vědomí či nevědomí nemusí být jediným identifikátorem, který přenáší větší
tlak na příjemce, aby byl obezřetnější při svém obchodování. Ručení přechází
i v případě, že je úplata za zdanitelné plnění (§109 odst. 2 písm. a-c ZDPH):

Dříve též „ručení za nezaplacenou daň“ (zákon o dani z přidané hodnoty účinný k 1. lednu 2011)
Důvod 42 Směrnice 2006/112/ES
33 Důvod 44 Směrnice 2006/112/ES
31
32
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a) „bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny34,
b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo
c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet
poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“
Otázka stanovení obvyklé ceny u velkoobchodního prodeje PHM je velice
obtížnou činností. Předně neexistuje žádná veřejně dostupná databáze, kam by
měli distributoři povinnost zveřejňovat ceny realizovaných prodejů. Neexistuje ani
nabídkový list na místech umožňujících dálkový přístup35 jako je tomu např.
na trhu s nemovitými věcmi (Semerád, 2012a). Distributoři nezveřejňují svoje
ceny, ať už z důvodu obavy z konkurence, tak také z důvodu diferenciace
zákazníků např. dle odebraného množství a délky splatnosti vystavených faktur.
Dle Generálního finančního ředitelství (2013) lze zjistit cenu obvyklou analýzou
sjednaných cen v segmentu trhu srovnatelného majetku nebo služby v daném
místě a čase. Jediný, kdo však disponuje informacemi o zrealizovaných prodejích
je právě Generální finanční ředitelství (více např. kap. 3.4.2), avšak i tato data jsou
získávána se zpožděním, což komplikuje jejich zpracování v reálném čase.
Otázka platby na zveřejněný účet v tuzemsku mohla způsobit, že plátci daně
začali používat více platbu v hotovosti, což je osvobozuje od ručení
za nezaplacenou daň. Postupovat tak mohou u částek za menší zdanitelná plnění,
ale též u částek na samé maximální hranici limitu 350 000 Kč dle zákona o omezení
plateb v hotovosti (dále též ZoOPvH). U pohonných hmot tato částka představuje
Zákon o oceňování majetku využívá pro obvyklou cenu tuto definici: „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“ (§2 odst. 1).
Zákon o cenách (§2 odst. 6) rozumí pod pojmem obvyklá cena cenu „shodného nebo z hlediska užití
porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími
a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném
trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu,
určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení,
kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.“
35 Za veřejnou databázi nelze pro účely ocenění pohonných hmot mimo čerpací stanice využít ani
např. společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., přestože se jedná o významný
reprezentativní vzorek přibližně 2500 čerpacích stanic.
34
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přibližně 10 000 litrů, což může být u více frekventovaných čerpacích stanic jejich
denní výtoč u jednoho prodávaného produktu. Zákonným opatřením Senátu
(Sbírka zákonů č. 344/2013) došlo ke stanovení limitu výše úplaty u §109
odst. 2 písm. c ZDPH u plnění, která překračují dvojnásobek částky definované
ZoOPvH, tedy 700 000 Kč. Dle důvodové zprávy (MF ČR, 2013a) „tímto opatřením
bude vznikat ručení v těch případech, ve kterých je namístě zvýšená obezřetnost
z důvodu zvýšeného rizika neodvedení daně z přidané hodnoty a potenciálních
negativních dopadů na příjmy veřejných rozpočtů.“ Dle názoru autora disertační
práce tato změna daňové podvody spíše umožňuje, než jim brání. Svádí to totiž
k realizovaným objemům plnění do limitu a úplaty by tak mohly obcházet nástroje
užívané Finančním analytickým útvarem při dohledu nad podezřelými finančními
transakcemi, přestože bankovní instituce je jako takové pomáhají identifikovat
např. dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti
a financování terorismu. Na druhou stranu to přinese administrativní
zjednodušení pro samotné daňové poplatníky, protože ne všichni plátci mají své
účty zveřejněny.
Kontrolu svých obchodních partnerů však příjemci musí provádět i nadále,
protože se po nich požaduje, aby sledovali, zda osoba poskytující zdanitelné plnění
není v okamžiku uskutečněného zdanitelného plnění zveřejněna jako nespolehlivý
plátce36.
§109 odst. 4 ZDPH je důležitý ve vztahu k daňovým podvodům u PHM, neboť
„příjemce zdanitelného plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem
pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty, ručí za nezaplacenou
daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění není o poskytovateli
zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost,
že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího
pohonné hmoty.“ V opačném případě se nejen vystavuje riziku ručení, ale porušuje
tím i ustanovení zákona o pohonných hmotách, podle kterého je povinností
distributora a provozovatele čerpací stanice nakupovat pohonné hmoty pouze
od registrovaného distributora, nebo na čerpací stanici zapsané v evidenci
čerpacích stanic (§5a zákona o pohonných hmotách).
Ručení oprávněného příjemce
§108a odst. 1 ZDPH stanovuje, že: „Oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost
spotřební daň přiznat a zaplatit v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného
členského státu, ručí za nezaplacenou daň z dodání tohoto zboží třetí osobě osobou,
Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně
rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem (§106a odst. 1 ZDPH).

36
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která toto zboží pořídila z jiného členského státu, ledaže prokáže, že přijal veškerá
opatření, která od něj mohou být rozumně požadována, aby ověřil, že daň bude
osobou, která toto zboží pořídila, řádně zaplacena.“
I tady se jedná o tlak zákonodárce na třetí osoby při ručení za jiné osoby
ve vztahu k vlastní podnikatelské činnosti. V obou případech (§108 a §109 ZDPH)
však dává možnost vyhnout se ručení za nezaplacenou daň tím způsobem, že DPH
odvede přímo na účet správce daně.
Zvláštní způsob zajištění daně
Příjemci zdanitelného plnění se mohou důvodně obávat postihů vyplývajících
z neodvedení daně svými poskytovateli (dodavateli). Zvláštní způsob zajištění
daně vymezuje §109a ZDPH, který uvádí, jak má být platba DPH ve prospěch
správce daně provedena. Příjemce zdanitelného plnění se pak vyhne v budoucnu
ručení za poskytovatele, který neodvede daň z předmětného plnění.
Zdaňovací období a změna zdaňovacího období
Od 1. ledna 2013 mají všichni nově registrovaní plátci povinné měsíční zdaňovací
období (§99 ZDPH a §99a ZDPH). Přestože čtvrtletní období nebylo zrušeno,
zpřísnil se přechod z měsíčního na čtvrtletní období. Zákonodárce si od této změny
zřejmě sliboval zabránění účelově založeným plátcům vykonávat svoji
ekonomickou činnost a kumulovat tak po celé čtvrtletí zisky ve formě v budoucnu
neodvedené daně. Zatímco příjemci si mohli uplatňovat nárok na odpočet jako
měsíční plátci, poskytovatelé zdanitelných plnění, čtvrtletní plátci, končili
v insolvenci právě v době, kdy měli odvést daň. Zejména u distribuce pohonných
hmot může být čtvrtletní zdaňovací období uplatňováno jen po velmi krátkou
dobu. Jako příklad lze uvést kalkulaci obratu distributora (O), který prodá jen
jeden cisternový vůz měsíčně za cenu 30 Kč/litr bez DPH. Pohonné hmoty jsou
prodávány ve velkých objemech a cisterny mají nezřídka kapacitu převyšující
40 000 litrů.
40 000 × 12 × 30

14 400 000 č

Na kalkulaci je vidět, že i distributor prodávající jen jednu cisternu měsíčně
výrazně přesáhne limit 10 000 000 Kč pro povinné měsíční zdaňovací období.
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V obecné rovině lze obejít toto ustanovení koupí již fungující společnosti nebo
společnosti založené za účelem prodeje (shell company37) registrované jako
čtvrtletní plátce daně.
3.4.2

Zvláštní záznamní povinnost

Na základě rozhodnutí správce daně (od června 2010) byla prodejcům pohonných
hmot stanovena povinnost vést zvláštní evidenci u každého jednotlivého nákupu
minerálních olejů za účelem prodeje minerálních olejů. Zvláštní záznamová
povinnost se vztahuje i na prodej většího množství než 100 litrů, které nebylo
stočeno do trvale vestavěné nádrže motorového dopravního prostředku, která
umožňuje přímé používání minerálního oleje k pohonu dopravního prostředku
(viz Příloha B).
Správce daně tímto zamýšlel určitou formou sledovat pohyb pohonných hmot.
Podobný princip dohledu nad daňovými subjekty, avšak v reálném čase, se
objevuje v návrzích na vedení elektronického účetnictví (více v např. Ainsworth,
2008, Táborský, 2011; Yükçü a Gönen, 2012). Vítek (2011) je však proti dalším
regulacím, které mohou mít negativní dopad na trh, a navrhuje hledání jiných
nástrojů. Semerád (2011) upozorňuje na možné nedostatky a bariéry související
s plněním zvláštní záznamní povinnosti: (i) správce daně nepožaduje klíčový údaj,
kterým je číslo nákladového (náložného) listu, kterým se specifikuje, o jakou
zásilku se jedná, (ii) existuje obava distributorů sdělovat souhrnně údaje o svých
zákaznících vč. cen, přičemž si tyto údaje může správce daně opatřit (ověřit) jiným
způsobem.
3.4.3

Zákon o pohonných hmotách

Novela zákona o pohonných hmotách v roce 2011 zavedla pro obchodníky
s pohonnými hmotami38 povinnost podat oznámení o zahájení činnosti u místně
příslušného celního úřadu. Současně toto opatření přineslo povinnost ostatním
subjektům na trhu nakupovat pouze od subjektů registrovaných jako distributoři
PHM, kteří byli zveřejněni na portálu celní správy (celnisprava.cz). Výsledkem byl
však pouze rozšiřující se seznam. V první fázi docházelo i k registraci subjektů,
které být registrovány nemusely. Podstatnější však byl fakt, že docházelo k nárůstu

Někteří autoři (např. Baird, 1991; Sharman, 2010) je též označují jako skořápku zejména tehdy,
je-li jich využíváno k podvodům ve formě zatajování skutečností nebo k převodu majetku.
Charakteristické pro ně je, že nemají žádné kontaktní údaje, zpravidla se nachází na virtuálních
adresách, žádní zaměstnanci, nebo naopak stejní zaměstnanci ve společnostech s podobným
názvem společnosti (např. Durtschi et al, 2004).
38 Mimo prodejců pohonných hmot na čerpacích stanicích pohonných hmot.
37
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až o 50 nových subjektů měsíčně (Čížek, 2013a), neboť zápis byl nárokový
a nebyly stanoveny žádné další podmínky (Jakob, 2012). Až do novely platné
od 1. listopadu 2013 docházelo k dalším registracím a počet distributorů v registru
se pohyboval kolem 1950 (Celní správa, 2013).
Zvyšující se počet obchodníků s pohonnými hmotami a přes veškerá opatření
neměnná výše daňových podvodů vedla k novele zákona o pohonných hmotách
č. 234/2013 (dále též ZoPHM). Všichni distributoři (i stávající) museli projít novým
registračním procesem a byly stanoveny podmínky, které musí distributoři po
celou dobu činnosti splňovat:
(i)
Nově se nejedná o volnou živnost, ale jde o koncesovanou živnost
„Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“.
(ii)
Podmínkou pro vydání živnostenského oprávnění je kladné stanovisko
místně příslušného celního úřadu, který ověřuje a kontroluje podmínky
spolehlivosti (nejen žadatele, ale i statutárního orgánu, případně
odpovědného zástupce).
(iii) Žadatel dále prokazuje bezdlužnost39 a bezúhonnost40.
(iv) Nedílnou podmínkou diskutovanou odbornou veřejností i politickými
stranami je podmínka kauce ve výši 20 mil. Kč, která může být
nahrazena bankovní zárukou na dobu nejméně dvou let.
V případě, že distributor bude pokračovat bez řádné registrace, vystavuje se
riziku sankce ve výši 20 mil. Kč. Stejně tak se vystavuje sankci distributor nebo
provozovatel čerpací stanice, pořídí-li PHM od osoby neregistrované jako
distributor.
3.4.4

Kauce

Kauce, a zejména pak její výše, patří mezi nejdiskutovanější části novely zákona
o pohonných hmotách. Již od konce roku 2012, kdy se o zavedení kaucí začalo
diskutovat (např. ČAPPO, 2012; Duspěva, 2012), se na ni objevovaly diametrálně
odlišné názory. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvo
financí České republiky41 (Parlamentnilisty, 2012), zástupci státní správy (Kaloč
a Mikšovský, 2012) a zástupci České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
(dále jen „ČAPPO“; např. Mikšovský, 2012) navrhovali kauce co možná nejvyšší

Vůči orgánům finanční a celní správy dle §6h ZoPHM.
Je bezúhonná a v posledních 3 letech neporušil závažným způsobem daňové nebo celní předpisy
(§6b odst. 1 písm. a-b, ZoPHM).
41 Ministerstvo financí původně navrhovalo 30 mil. Kč (Kalousek, 2013).
39
40
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bez jakýchkoliv výjimek42. Zástupci menších distributorů např. Společenství
čerpacích stanic (dále jen „SČS“; např. Indráček, 2013) s podporou Hospodářské
komory České republiky (Vodná, 2013) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS, 2012) upozorňovali na možná rizika neúměrné zátěže (způsobenou výší
kauce) na menší a přesto poctivé distributory. Také Asociace malých a středních
podniků a živnostníků České republiky ve svém stanovisku (Břečková, 2013)
žádala diferenciaci mezi povinnými subjekty ke skládání kauce. Diferenciace mezi
poctivými a rizikovými subjekty aplikuje např. i OECD (2012) ve svém BISEP
modelu, který je založen na spolupráci mezi správci daně a daňovými subjekty.
Ty jsou děleny dle míry jejich spolupráce (spolupracují/nespolupracují).
Nespolupracující jsou formou zákonných restrikcí nuceny ke spolupráci. Naopak
na základě klientského přístupu (např. Uminský, 2014) by subjekty spolupracující
i nad rámec zákonných podmínek neměly být neúměrně zatěžovány. Rovněž lze
zmínit závěr Cremer a Gahvari (1994), kteří se zabývali vlivem daňových podvodů
na optimální zdanění. Autoři se zaměřili mj. na strategii kontrol a navrhují
zvýhodnit subjekty, u kterých byly kontroly v pořádku a naopak.
Státní správa tento argument nevyslyšela a oponovala tím (Čížek, 2013b), že
pokud se někdo na tomto trhu pohybuje delší dobu, neměl by mít problém kauci
složit v požadované výši. Rovněž tak Poslanecká sněmovna nepřijala pozměňovací
návrh poslanců Chaloupky a Babáka (2013) na snížení kaucí na 10 000 000 Kč.
Důvodem mohl být i argument jednoho z předkladatelů poslance Kubaty (Senát,
2013), který tvrdil, že by pro poctivou firmu s několikaletou účastí na trhu nemělo
být problém získat u bankovní instituce garanci s úrokem 0,4 % p. a., což
představuje roční výdaj ve výši 80 000 Kč. Odhadoval při tom, že na trhu zůstane
přibližně 1 000 subjektů.
Po zavedení kaucí však došlo k jejich dramatickému poklesu, přičemž počet
distributorů se i v současné době pohybuje kolem 160 (Celní správa, 2013).
Z interních zdrojů od oslovených distributorů vyplývá, že pokud už byly banky
ochotné poskytnout bankovní záruku, požadovaly úrok 0,8 – 3,5 % p. a. a zajištění
i několikanásobně přesahující jistinu. Úrok 0,8 % p. a. však měl být poskytnut
pouze v jednom známém případě a to společnosti s několikamiliardovým obratem
ročně. U menších regionálních distributorů se úroky pohybovaly na horním limitu
uvedeného intervalu. Protože tyto firmy zřídka dosahovaly zisku více
než 400 000 Kč43, byly z ekonomických důvodů nuceny oblast distribucí opustit.

Objevovaly se např. návrhy na odpuštění kaucí dlouhodobě podnikajícím subjektům nebo
na snížení kauce takovým subjektům, popř. alespoň úročení kauce složené na účtu celní správy
(viz pozměňovací návrhy k novele zákona).
43 Při 2% p. a. činí úroky bance právě 400 000 Kč.
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Jejich zákazníky přebrali zbylí distributoři. Lze se také domnívat, že část zákazníků
přešla k nepoctivé konkurenci, které se zvýšily objemy prodejů. Státní rozpočet tak
může přicházet o další významné částky.
Pracovní skupina předkladatelů novely zákona o pohonných hmotách se
nechala několikrát slyšet, že jsou kauce naprosto běžným nástrojem, který úspěšně
redukuje daňové podvody i v jiných státech Evropské unie, zejména pak byly
za příklad uváděny Estonsko a Maďarsko (např. ČAPPO, 2012). Skupina senátorů
(2013) ve svém zdůvodnění zpochybnila tento základní názor předkladatelů.
Estonsko (25 mil. Kč44) a Maďarsko (10 mil. Kč45) sice kauce mají, ale jejich výši je
možné snížit, zejména pak v situacích, kdy distributor působí výhradně
na tuzemském trhu a není subjektem dovážejícím pohonné hmoty z jiného státu.
Česká republika se při řešení daňových podvodů nechala inspirovat zejména
tzv. estonským modelem, čemuž nasvědčuje i konečná schválená výše kaucí.
Estonsko čelilo v minulosti rozsáhlým daňovým podvodům u pohonných hmot.
Estonsko odhadovalo roční ztrátu na 46,78 mil. EUR (Kaspar, 2011). V roce 2011
zavedlo kauce ve výši 100 000 EUR. Původní záměr, že kauce povinně budou
skládat společnosti, které dováží pohonné hmoty do Estonska a mají historii kratší
než 3 roky, prohlásil Estonský nejvyšší soud ve svém rozsudku (Pikmets a Jegorov,
2012) za protiústavní a od počátku neplatný (diskriminační)46. Rozsudek dále
obsahuje názor soudu, že by měl finanční úřad zvážit snížení depozita i u nových
společností, aby podpořil spravedlivou hospodářskou soutěž. Čeští zákonodárci
však schválili jen část modelu a odpuštění nebo snížení kaucí odmítli s obavou,
že by mohlo docházet k násilnému převodu osvobozených společností ve prospěch
organizovaného zločinu (Parlamentnilisty, 2013). To, že organizované skupiny
vytváří mnohočetné řetězce firem, potvrzuje i odkrytá kauza s odhadovaným
daňovým podvodem přesahujícím 2 mld. Kč (Ibehej, 2014).
Důležité se zdá být zjištění, kdo může způsobit daňový podvod ve výši
20 mil. Kč. Většina distributorů je registrována jako plátce daně s měsíčním
zdaňovacím obdobím (Semerád, 2014). Protože se po podání daňového přiznání
může podvod odhalit, musí být spáchán v co možná nejkratší době. V Tab. 2 je
kalkulována výše podvodu, kterého může dosáhnout obchodník při
intrakomunitárních obchodech. V Tab. 3 je kalkulován podvod obchodníka
uskutečňujícího pouze zdanitelná plnění v tuzemsku. Při srovnání těchto výsledků
Běžný distributor však má za povinnost složit kauci ve výši jen 2,5 mil. Kč (100 000 EUR).
Běžným je takový, který nepořizuje pohonné hmoty z jiného státu. Estonsko nemá vlastní rafinerii
a je tak závislé na dovozu z jiných států.
45 Při splnění zákonných podmínek jsou kauce snížené na 5 mil. Kč.
46 Zůstal však požadavek na složení kaucí těmi společnostmi, které pořizují (dováží) pohonné hmoty
do Estonska z jiných států. Estonsko využívá účinný systém cílených kaucí.
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je zřejmé, že proto, aby se tuzemský obchodník dopustil podvodu na DPH ve výši
20 mil. Kč, musel by denně prodat 555 cisteren, což představuje měsíční prodej
500 mil. litrů47. Naproti tomu obchodníkovi s intrakomunitárními plněními
(prvnímu subjektu v řetězci) stačí prodat 3,50 cisterny denně48, tedy pouze 3,1 mil.
litrů za měsíc.
Tab. 2

Distributor s intrakomunitárními plněními
Položka

Zisk
[Kč/litr]

Počet
litrů

Základ daně
30,00
3,1 mil.
Vazba na DPH
6,30
3,1 mil.
*) Kalkulován kalendářní měsíc s 30 dny.
Tab. 3

Kapacita
cisterny
[litr]
30 000
30 000

Počet
cisteren
[ks]
105
105

Počet
cisteren/den*
[ks]
3,50
3,50

Počet
cisteren
[ks]
16 666
16 666

Počet
cisteren/den*
[ks]
555
555

Distributor s pouze tuzemskými plněními
Položka

Marže
[Kč/litr]

Počet
litrů

Základ daně
0,20
500 mil.
Vazba na DPH
0,04
500 mil.
*) Kalkulován kalendářní měsíc s 30 dny.

Kapacita
cisterny
[litr]
30 000
30 000

Tento nepoměr způsobil, že se tehdejší subjekty na trhu vyjádřili ke kaucím
následovně (SČS, 2013)49:
(i)
podporuji celoplošnou kauci 20 mil. Kč – 27,10 % respondentů,
(ii)
podporuji celoplošnou kauci, ale požadovaná částka by se měla snížit
na polovinu (10 mil. Kč) - 23,10 % respondentů,
(iii) podporuji diferencované kauce – 26,70 % respondentů,
(iv) považuji kauce za opatření, které neomezí daňové podvody a jen
likviduje menší firmy – 23,10 % respondentů.
Konečný dopad na trh s pohonnými hmotami byl jedním z hlavních důvodů,
proč Skupina senátorů (2013) napadla novelu u Ústavního soudu České republiky
a požadovala její změnu. Hlavními argumenty jsou destruktivní dopad
na podnikání v tomto odvětví, možné protiprávní nastavení kaucí s ohledem
na rozsudky Evropského soudního dvora a nedůvěra v předložené argumenty
předkladatelů novely. Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 44/13 zrušil výši
Jen pro srovnání: To odpovídá celoročnímu prodeji společnosti Čepro (ČEPRO, 2012).
Jako zisk je kalkulována daňová povinnost ve významu neodvedené daně z přidané hodnoty.
49 Anketa proběhla v období březen-červen 2013, tj. před počátečním vyjednáváním s bankami
o poskytnutí bankovní garance.
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celoplošné kauce od 30. června 2015, neboť dle ústavních soudců kauce
ve stávající podobě50 neobstojí v testu proporcionality, což zakládá protiústavnost.
Na trhu totiž jsou též poctiví distributoři, do jejichž podnikání mohla novela
necitlivě zasáhnout, neboť výše kaucí nejsou stanoveny diferencovaně.
ČAPPO (2014b) upozornilo na odlišné stanovisko některých ústavních soudců,
kteří mj. uvádí, že v tomto případě Ústavní soud opravuje legislativní proces51. SČS
Petrol.cz, 2014) uvádí, že se podvodné firmy již adaptovaly na nové podmínky
a rozdíly cen u čerpacích stanic dosahují podobných hodnot jako před novelou52.

3.5

Způsoby oceňování movitých věcí

Pohonné hmoty jsou statkem, u kterého není stanoven ani cenový strop
(maximální cena), ani minimální cena. Na trhu se střetává velké množství
prodávajících (na straně nabídky - S) a kupujících (na straně poptávky - D).
Maximální cena, kterou jsou kupující ochotni zaplatit, vyplývá z jejich mezního
užitku (MU), přičemž konkurencí mezi kupujícími se zvyšuje cena. Dle Holmana
(2011) tím, že si konkurují také samotní prodávající, dochází k tlaku na cenu
směrem dolů, přičemž minimální cena, kterou jsou prodávající ochotni akceptovat,
je dána jejich mezními náklady (MC). Na Obr. 4 je znázorněn střet poptávky
s nabídkou, kde vzniká tržní rovnováha v bodě E, ve kterém se MU a MC rovnají.
Jestliže cena poklesne, prodávající omezují svojí produkci (Q) a na trhu dochází
k převisu poptávky. Pokud cena vzroste, vzniká přebytek (převis nabídky). V obou
těchto případech dochází k tržní neefektivnosti (
≠
). V případě, že některé
firmy sníží svojí nabídkovou cenu P, vyvolá tato skutečnost zvýšený zájem
na straně poptávky (D). Tyto firmy budou realizovat větší množství prodejů (Q),
což však nebude trvat dlouho, neboť na tento krok budou reagovat i další
prodávající. Na trhu vznikne nový rovnovážný bod (E). Pokud však dojde
ke snížení až pod MC, mohou někteří prodávající trh opustit. Naopak při růstu ceny
lze očekávat příchod nových firem do odvětví.

Kauce jako možný nástroj však nebyla zpochybněna.
Vzhledem k výsledkům hlasování senátu, kdy z přítomných 60 senátorů bylo 44 pro návrh novely
zákona a jen jeden proti. Vzniká nepříliš jasná odpověď, kde bylo oněch zbylých 17 senátorů během
hlasování (odlišné stanovisko Janů, nález sp. zn. Pl. ÚS 44/13).
52 Je k tomu využito srovnání rozdílů cen mezi průměrnými cenami CCS a cenami nejlevnějších
čerpacích stanic. V dobách, kdy se daňovým podvodům dařilo, byl rozdíl mezi 1,50-2,70 Kč/litr.
Když došlo k omezení, byl rozdíl kolem 1 Kč/litr. Aktuální rozdíl (květen 2014) již opět dosahuje
až 2,10 Kč/litr.
50
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Obr. 4
Křivka poptávky (MU) a křivka nabídky (MC)
Zdroj: Holman (2011)

Na trhu s pohonnými hmotami působí subjekty, které dokáží prodávat
dlouhodobě pod MC, právě kvůli daňovým podvodům. Z pohledu zákona o dani
z přidané hodnoty je proto důležité zaměřit se na (minimální) obvyklou cenu53.
Jestliže poctivý subjekt pořizuje statek za 100 jednotek, nemůže dlouhodobě
konkurovat subjektu se stejnou nebo menší tržní silou, který „pořizuje“ shodný
statek ze stejných zdrojů, avšak pomocí podvodu, za 85 jednotek a konečnému
zákazníkovi ho prodává za 90 jednotek. Právě to vedlo po vleklých diskusích
k zavedení jedné z podmínek při ručení za nezaplacenou daň – předmět plnění je
pořízen bez ekonomického opodstatnění za ceny zcela zjevně odchylné od obvyklé
ceny (§109 odst. 2 písm. a, ZDPH). Nutno dodat, že stát netrestá samotné podvodné
prodávající, nýbrž přenáší zodpovědnost na v nejistotě nakupující spotřebitele,
kteří však pro racionální srovnání dostupných cen nemají dostatek potřebných
informací. Snad i proto není autorovi znám případ, kdy by byl tento paragraf
skutečně využit při obchodování s pohonnými hmotami.
Znalecká teorie a praxe užívá několik standardizovaných způsobů pro ocenění
movitých věcí. V zákoně o oceňování majetku („ZoOM“) jsou mimo obvyklé ceny
uvedeny jiné způsoby dle druhu oceňovaného majetku (Bradáč et al 2004; Hálek,
Každá cena na trhu nemusí být obvyklou cenou. Jestliže je cena motorové nafty u většiny
čerpacích stanic prodávána za 35 Kč/litr a např. potravinářský obchodní řetězec provozující čerpací
stanici sníží pro své zákazníky cenu na 30 Kč/litr, potom lze za cenu obvyklou považovat pouze 35
Kč/litr. Nabídka obchodního řetězce je ovlivněna mimořádnými okolnostmi trhu a tato nabídka je
omezena např. platností akce, maximálním množstvím odebrané motorové nafty nebo je
podmíněna dřívějším nákupem v minimální výši.

53
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2009; Kledus, 2012). Jedná se o nákladový způsob, výnosový způsob, porovnávací
způsob, ocenění podle jmenovité hodnoty, podle účetní hodnoty, podle kurzové
hodnoty, nebo sjednanou cenou (Tab. 4). Hálek (2009) k oceňování doplňuje, že
přestože se mohou některé podklady k ocenění částečně lišit, je nutné shromáždit
minimálně doklady pro identifikaci věci movité54 a nezbytných vstupních dat55.
Tab. 4

Způsoby ocenění majetku a jejich využití

Způsob ocenění
nákladový

výnosový

porovnávací

Definice
Vychází z nákladů, které by bylo nutné
vynaložit na pořízení předmětu ocenění
v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni
ocenění.
Vychází z výnosu z předmětu ocenění
skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který
lze z předmětu ocenění za daných podmínek
obvykle získat, a z kapitalizace tohoto
výnosu (úrokové míry).
Vychází z porovnání předmětu ocenění se
stejným nebo obdobným předmětem a
cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též
ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně
související věci.

podle jmenovité
hodnoty

Vychází z částky, na kterou předmět ocenění
zní nebo která je jinak zřejmá.

podle účetní
hodnoty

Vychází ze způsobů oceňování stanovených
na základě předpisů o účetnictví.

podle kurzové
hodnoty

Vychází z ceny předmětu ocenění
zaznamenané ve stanoveném období na trhu.

Je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho
prodeji, popřípadě cena odvozená ze
sjednaných cen.
Zdroj: Bradáč et al (2004), zákon o oceňování majetku.
sjednanou cenou

Příklady jejich použití
v ZoOM vymezené
nemovité věci
v ZoOM vymezené
nemovité věci, práva
vyplývající
z průmyslových a
autorských práv, aj.
v ZoOM vymezené
nemovité věci
ceniny, dluhopisy,
platební prostředky,
směnky, aj.
veřejně obchodovatelné
cenné papíry
neobchodované na
veřejném trhu a veřejně
neobchodovatelné cenné
papíry, aj.
veřejně obchodovatelné
cenné papíry tuzemské
nebo zahraniční,
obchodované na
veřejném trhu
obchodní závod

Méně známou skutečností je dle Maříka (2004), že se již od 70. let minulého
století pracuje na Mezinárodních oceňovacích standardech. Tyto standardy slouží
jako základ pro oceňování po celém světě, i když se nejedná o návod k použití.
Cílem samotných standardů (International Valuation Standards Council, 2011) je
54
55

Např. technické doklady k věci movité nebo doklady o pořizovací ceně.
Např. účel užití a rozhodné datum ocenění.
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budovat důvěru veřejnosti v ocenění. Toho má být dosaženo vyškolenými
odborníky vykonávajícími svoji činnost etickým způsobem. Znalec totiž
nerozhoduje jen o předmětu ocenění jako takovém, ale jeho posudek může ovlivnit
významným způsobem, a bez nadsázky, i lidské životy.
Z výše uvedeného lze vyvodit, že se ZoOM (i) nevztahuje na sjednávání cen,
což probíhá dle zákona o cenách, a že (ii) se podle něj budou pohonné hmoty
oceňovat cenou obvyklou (na tento způsob ocenění odkazuje i zmíněné ustanovení
zákona o dani z přidané hodnoty).
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4 TEORETICKO-METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP
Základním předpokladem vědecké práce je, aby byl kdokoliv jiný schopen
zopakovat a ověřit postupy a dosažené výsledky. K tomu slouží tato kapitola, která
přináší podrobný popis jednotlivých postupů a metod použitých v průběhu
zpracování.
Ve vztahu ke zkoumané problematice a ke stanoveným cílům bylo využito
dostupných sekundárních zdrojů, které poskytly informace o vývoji poznání
daňových podvodů, o jejich identifikování a měření nejen v České republice, ale
i v mezinárodním kontextu. Mimo tuzemských a zahraničních literárních pramenů
bylo využito směrnic souvisejících s problematikou daně z přidané hodnoty a dále
informací z webových stránek českých i zahraničních institucí, pod jejichž
kompetenci a jurisdikci spadá správa daní. Byly rovněž využity veřejně dostupné
informace prezentované orgány činných v daňových a trestních řízeních. Neméně
významným zdrojem byla i judikatura zejména českých soudů a Evropského
soudního dvora. Tyto informace byly komparovány a konfrontovány s daty
z vlastního výzkumu, a byly využity a zohledněny při formulaci vlastních návrhů.

4.1

Výběr přístupu pro realizaci práce

Vzniká otázka, jak k řešené problematice přistoupit. Jednou z možností je pracovat
se skutečnými údaji a stavy, popisovat realitu na trhu s pohonnými hmotami
a zkoumat její změny dle faktické analýzy dostupných zdrojů. Je však nezbytné se
vyhýbat aplikaci ve smyslu hospodářsko-politických doporučení v podobě názorů
na to, jaký je skutečný stav věci. Alternativou je zkoumat a popisovat optimální
reality, odvozovat hodnotové soudy a doporučení, a zaměřovat se na to, jaké
by měly být vztahy mezi jednotlivými proměnnými. Při tom je nutné klást důraz
na výsledky určené pro hospodářskou politiku ve formě představ o tom, jaký by
měl být stav věcí a co je pro to nutné udělat. V rámci teorie daňových podvodů se
rozlišuje pozitivní a normativní přístup (Slemrod, 2007). Je patrné, že autoři
praktikující pozitivní přístup, jako např. Allingham a Sandmo (1972), Becker
(1968), Chen a Chu (2005), Sandmo (2005)56 nebo Yitzhaki (1974) se zaměřují
především na metody stanovování míry daňových podvodů nebo daňových mezer
tak, aby v ideálním případě objektivně popsali dané jevy a skutečnosti. Současně
také sledují výsledky aplikovaných opatření k redukci daňové mezery či daňových
podvodů (např. Lubell a Scholz, 2001; Torgler, 2003). Alternativou je provádění
Formuluje teoretický rozhodovací model o daňovém podvodu pro přímou daň. Ten však není
možné použít pro účely daní nepřímých.
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testování daňových subjektů v laboratorních podmínkách, což podporují výzkumy
Alm et al. (1992) nebo Spicer a Becker (1980). Autoři však dále upozorňují, že
všem těmto metodám chybí přímé měření daňových podvodů. Oproti tomu
normativní přístup často vychází z dostupných údajů o míře daňových podvodů
a hledá nebo upravuje nástroje k jejich redukci, jako uvádějí Mayshar (1991) nebo
Slemrod a Yitzhaki (2002). Zmínění autoři však jen zřídka kombinují pozitivní
i normativní přístup, častěji je využívají v jednotlivých publikacích dle potřeby
samostatně.
Disertační práce kombinuje oba přístupy, neboť je zaměřena nejen na obecný,
ale také na konkrétní problém daňových podvodů na všeobecné spotřební dani
a na jeho konkrétní řešení, nikoliv jen na stanovení obecných pravidel k řešení
problematiky. Po uvedení obecného a následně konkrétního stavu v České
republice je cílem normativně formulovat nástroje k měření a identifikování
daňových podvodů v této specifické oblasti. Tento přístup ostatně preferuje
i Blough (1952). Protože je oblast zkoumání poměrně úzká, je možné si tento
způsob (od pozitivního k normativnímu) dovolit.
Disertační práce byla zpracována v jednotlivých etapách a způsoby, které
systematicky umožnovaly získávání dílčích informací a výsledků. Ty byly následně
vyhodnocovány a vytvořily předpoklady pro úspěšné naplnění stanovených cílů.

4.2

Přípravná fáze

Jednalo se o zjišťování počátečního stavu zkoumané problematiky před zahájením
práce. Cílem bylo prozkoumat trh s pohonnými hmotami a pomocí analýzy
definovat jeho vztah k daňovým podvodům. Protože se jednalo o hledání
základních a nových souvislostí, byly aplikovány kvalitativní metody za využití
malého souboru respondentů bez nároků na statistickou reprezentativnost
(Přibová, 1996). Zvolenou formou pro získání primárních dat bylo dotazování.
Komunikace probíhala osobním kontaktem (face to face). Jako reprezentativní
vzorek byli náhodně vybráni respondenti57 z řad distributorů, provozovatelů
čerpacích stanic a zástupců správce daně58. Jednalo se o nestrukturovaný průzkum,
který umožňoval směrovat rozhovor dle reakcí respondenta (Kotler et al, 2007).
To umožnilo získat neočekávané informace a reakce, které nebylo možné
předpokládat.

Pokud byli ochotni účastnit se dialogu.
Zástupci Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ), Generálního ředitelství cel (dále jen
GŘC), Ministerstva financí České republiky (dále jen MF ČR) a Ministerstva průmyslu a obchodu
České republiky (dále jen MPO).
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Otázky byly formulovány volně a bez jejich omezení byla vedena diskuze
nad předem dohodnutým tématem. Místy setkání byly zejména profesní
každoročně pořádané konference PETROLsummit (v letech 2011-2013)
a semináře pořádané Rozpočtovým a zemědělským výborem Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky (2012-2013). Respondenti si často kladli
podmínku na zachování anonymity u neveřejně prezentovaných sdělení. Tato
sdělení pomohla k získání ucelenějšího pohledu na trh s pohonnými hmotami.

4.3

Dotazníkové šetření

Při vyhodnocování výsledků z přípravné fáze byly identifikovány nestandardní
postupy některých distributorů, zejména v jejich způsobu podnikání a cenotvorbě.
Byl proto vytvořen dotazník, jehož cílem bylo na základě odpovědí ověřit získané
informace a tyto dále rozšířit. Otázky byly zaměřené na předpokládané klíčové
body trhu a současně byly konstruovány tak, aby eliminovaly možné chyby v jejich
pochopení. Dle doporučení Kozla et al. (2006) byl využit slovník přizpůsobený
cílové skupině. Otázky byly uzavřené, polouzavřené i umožňující výběr více
odpovědí. Respondenti měli prostor pro vyjádření vlastních názorů a uvedení
případných komentářů k tématu. Výhodou primárního sběru dat byla jeho
aktuálnost reflektující na podmínky trhu (Bartůňková, 2013).
Přímé anonymní dotazování je jedním ze způsobů pro stanovení míry
daňových podvodů. Pro měření této míry je vhodná kombinace přímého
a nepřímého měření, které lze navzájem konfrontovat pro ověření relevance
zjištěných výsledků. Metoda zahrnující dotazníkové šetření je determinována
zkresleným hodnocením sebe sama a pochybnou důvěryhodností odpovědí
respondentů59. Tuto možnost zkreslení je třeba připustit i v rámci realizovaného
dotazníkového šetření. Stejnému riziku jsou však vystaveny i informace
od Generálního finančního ředitelství (více viz Kap. 4.4.). Přestože se jedná
o oficiální údaje daňové správy, původ těchto údajů může být rovněž zkreslen
samotnými distributory při odesílání souborů s cenami.
Dotazníkové šetření bylo uskutečněno v průběhu července a srpna 2013.
Distribuce dotazníku proběhla dvěma způsoby (i) rozesláním emailů s motivačním
dopisem potenciálním respondentům a (ii) zveřejněním výzvy na webových
stránkách profesně zaměřeného portálu Petrol.cz (Příloha C). Elektronická podoba
dotazníku byla umístěna na webových stránkách společnosti Google, Inc (Příloha
D). Náhodný výběr emailových adres proběhl z veřejně dostupných elektronických
zdrojů, zejména po zadání modifikovaných klíčových slov „distribuce pohonných
59

Mohou být uváděny nepravdivé nebo zkreslené údaje.
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hmot“ a „čerpací stanice“. Databáze obsahovala 700 kontaktů. Celkem bylo získáno
154 odpovědí (návratnost 22%60). Baruch (1999) zabývající se mírou návratností
dotazníků v letech 1975, 1985, 1995 ukazuje, že dochází k poklesu množství
získaných odpovědí a sám autor doporučuje akceptovat míru kolem 35 %. Jiní
autoři uvádějí u dobře připravených dotazníků návratnost v rozpětí 15 % (Menon
et al, 1999) až 30 % (Příbová, 1996). Obecně lze přesto tvrdit, že neexistuje žádná
akceptovatelná výše míry návratnosti (Visser et al, 1996) a i nižší míra návratnosti
může mít přinejmenším stejně významnou vypovídací hodnotu jako dotazníky
s vyšší návratností (Holbrook et al, 2007). Cook et al (2000) a Fiorio a D'Amuri
(2006) považují za velmi důležitý faktor výběr vhodného (adekvátního) vzorku
dotazovaných.

4.4

Sběr a zpracování cenové databáze

Prodejní cenu pohonných hmot PS je možné rozložit na jednotlivé složky (2), které
jsou započítávány v jednotlivých částech distribučního řetězce. Pořizovací cena
v rafineriích PP je cena, za kterou jsou pohonné hmoty nakoupeny v daňovém
skladu. K této ceně je připočtena spotřební daň E. Protože podstatou provozování
ekonomické činnosti je dosahování zisku, je v kalkulaci zahrnuta také položka
marže M. Tuto složku prodejní ceny však není možné přesně kvantifikovat, přesto
ji nelze zanedbat. Poslední, avšak neméně významnou složkou kalkulace, jsou
náklady na přepravu CTR, protože pohonné hmoty musejí být přepraveny ze skladů
na čerpací stanice ke konečnému prodeji. Náklady na přepravu jsou v praxi
kalkulovány individuálně dle kilometrických pásem a přepraveného množství
pohonných hmot. Náklady na přepravu mohou významně ovlivnit konečnou cenu,
nicméně je není možné konkrétně stanovit bez bližších informací
o přepravovaných pohonných hmotách. Výše vyjmenované složky vstupují
do základu daně z přidané hodnoty a jsou násobeny sazbou daně z přidané
hodnoty.
×
PP
E
M
CTR
VATR

, kde

(2)

pořizovací cena v rafinerii (daňovém skladu),
spotřební daň z minerálních olejů,
marže distributora pohonných hmot,
přepravní náklady,
sazba daně z přidané hodnoty.

Nelze však vyjádřit množství získaných odpovědí od respondentů, kteří byli osloveni pouze
webovou stránkou a nebyli zahrnuti ve vytvořené databázi.
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V průběhu přípravné fáze se objevovaly informace, že subjekty zapletené
v daňových podvodech, prodávají své pohonné hmoty za významně nižší ceny než
jejich poctivá konkurence. Mělo by se jednat o rozdíl 1-4 Kč (Duspěva, 2012; Golis,
2013). Z tohoto důvodu bylo snahou získat co nejvíce cen pro jejich porovnání.
Distributoři však dlouhodobě odmítají poskytovat své ceny komukoliv, kdo není
jejich (potenciálním) zákazníkem, a proto byly zvoleny alternativní metody
při sběru dostupných cen.
Jediný subjekt, který poskytuje veřejně své základní týdenní ceny61, je
společnost ČEPRO, a.s, jejímž jediným akcionářem je Ministerstvo financí České
republiky. Lze tedy předpokládat, že tyto ceny nejsou deformované daňovým
podvodem. V roce 2011 bylo v České republice prodáno 1 781 tis. tun benzinu
a 4 013 tis. tun motorové nafty (Loula, 2012), přičemž Čepro má dlouhodobě
přibližně 15 % tržní podíl velkoobchodních prodejů (ČEPRO, 2012). Byla řešena
i otázka, zda by nebylo vhodnější využít cen dominantnějšího subjektu na trhu
s pohonnými hmotami, např. společnosti ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. (dále jen Česká
rafinérská). Výroční zpráva této společnosti však údaje o velkoobchodních
prodejích neobsahuje. Dle písemného vyjádření společnosti (Unipetrol, 2013) lze
odhadovat, že má tržní podíl přibližně 30-35 %.

Obr. 5
Produktovodní síť a střediska společnosti ČEPRO, a.s.
Zdroj: ČEPRO, 2014
Týdenní ceny znamenají jejich platnost od úterý do následujícího pondělí. Prodejní ceny se však
mohou u jednotlivých odběratelů lišit. Každý odběratel získává individuální ceny v závislosti
na odebraného množství a dohodnuté splatnosti.
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Podstatným kritériem výběru bylo rozmístění jednotlivých skladů pohonných
hmot. Česká rafinérská má rafinerie umístěny pouze v Kralupech nad Vltavou
a v Litvínově, což znamená, že ceny jsou pak značně diferenční v závislosti
na přepravované vzdálenosti do jednotlivých částí České republiky62. Naopak
Čepro (Obr. 5) má své sklady rozmístěny rovnoměrně po celém území České
republiky, přičemž mimo jiné využívá i služeb České rafinérské. Dodatečný dopad
obtížně identifikovatelné složky cen v podobě přepravy pohonných hmot je tak
výběrem společnosti Čepro minimalizován. Prostřednictvím týdenního
telefonického dotazování na vedení obchodního oddělení společnosti Čepro byla
vytvořena databáze základních týdenních cen PB v roce 2012.
Na trhu se mohou objevovat krátkodobě výhodnější nabídky, než jaké jsou
běžné na trhu. Semerád (2013) proto upozorňuje na další možnost trhu a to
ve formě předkoupení pohonných hmot a jejich pozdějšího prodeje. Pokud
distributor ponechá pohonné hmoty naskladněny na některém ze skladů, je
povinen uhradit jeho provozovateli poplatek za skladování SF dle 3 (ČEPRO, 2013).
Proto je nutné s takovýmto nákladem rovněž počítat. Aktuální cena PC je v jeho
podání srovnávána s předchozími 6 týdenními cenami (více v Kap. 5.4).
!

SCH
CTR
W
S
D
Pzmsb
Pzb

"#

$

%

&'()

&)

, kde

(3)

poplatek za naskladnění,
přeprava (transport),
poplatek za skladování,
poplatek za ochraňování,
poplatek za vyskladnění,
poplatek za manipulaci s biosložkou,
poplatek za biosložku.

Kromě poplatku za biosložku, která se počítá dle vzorce zohledňujícího mimo
jiné cenu biokomponenty63 a její zákonný objem, je vše přesně vyjádřeno v Kč/m3.
Při přepočtu na 1 litr vychází u nejvyššího skladovacího limitu nejnižší možný
poplatek za skladování v prvním kalendářním měsíci, a to přibližně na 0,30 Kč
(ČEPRO, 2013). U menších objemů poplatek narůstá. Pokud se stane, že jsou
Pohonné hmoty jsou dodávány na trh a tam prodávány zejména akcionáři společnosti nikoli
samotnou rafinerií (Česká rafinérská, 2014b). Akcionáři jsou Unipetrol, a.s. - 67,555% a ENI
International B.V. - 32,445% (Česká rafinérská, 2014a). Dále Unipetrol vlastní společnost PARAMO,
a.s. v Pardubicích, která ale v roce 2012 ukončila část své činnosti – zpracování ropy (Paramo,
2012).
63 Název ze smlouvy Čepro vyjadřující biosložku přidávanou dle zákona do pohonných hmot.
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pohonné hmoty naskladněny i v dalším kalendářním měsíci, společnost vyžaduje
zaplacení poplatku za skladování a ochraňování znovu. Tím narůstají i náklady
distributora o dalších přibližně 0,08 Kč/litr za každý další započatý kalendářní
měsíc skladování a varianta naskladnění se stává méně výnosnou64.
Aby nedocházelo k izolovanosti cen PB a PC, bylo nutné zajistit jejich porovnání
i s ostatními cenami na trhu. Někteří distributoři pohonných hmot vyplňují každý
měsíc přehledy o zrealizovaných obchodech (zvláštní záznamní povinnost), které
mimo data obchodu, dodavatele/odběratele, obsahují i informace o prodejních
cenách. V průběhu roku 2013 bylo několikrát dotázáno Generální finanční
ředitelství (GFŘ), zda by nemohlo neformálně poskytnout tyto ceny bez bližší
specifikace pro výzkumné účely. Data se však nepodařila získat neformální cestou,
a proto byla nakonec podána oficiální žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Požadováno bylo poskytnutí minimálních
MPGFD a průměrných cen APGFD distributorů v jednotlivých dnech roku 2012.
V zákonné lhůtě byla data doručena a bylo jich tak možno využít při zkoumání trhu
a při návrhu vlastního řešení.
V případě APGFD se jednalo o agregované položky. V rámci zachování
homogenity výrobků bylo nezbytné selektovat je pomocí kódu kombinované
nomenklatury.
U MPGFD byla pro potřeby disertační práce vybírána nejnižší týdenní cena
(úterý - pondělí). U některých položek se objevovaly zřejmé chyby, bylo nutné tyto
anomálie odstranit. Za chybně uvedenou cenu byla považována taková cena, která
se odchylovala od průměru minimálních cen ve sledovaném období o více než
stanovenou konstantu C. Nevyhovující cena byla nahrazena další v pořadí
uvedenou nejnižší cenou, která vyhověla stanovené podmínce (více v Kap. 5.5.1).
Je nutno poznamenat, že u cen od Generálního finančního ředitelství nelze
rozklíčovat, zda se jedná o cenu s dopravou nebo bez ní. Toto rozdělení totiž GFŘ
po dotčených subjektech nepožaduje. Je jen na samotném distributorovi, jakou
cenu zvolí. Mohlo by tak dojít ke snížení úrovně minimální ceny. U cen PB a PC
složka nákladů na přepravu nebyla kalkulována.

4.5

Metody vědecké práce

Pro naplnění vytyčeného cíle a dílčích cílů disertační práce byly využity obecné
metody a postupy, které jsou obvyklé ve společenských vědách u vědeckých prací
zaměřených na podobná témata.
Pro doplnění je nutné uvést, že jsou v prvním kalendářním měsíci účtovány všechny položky
v závislosti na skladovaném množstevním limitu v kubických metrech. Čepro využívá 11 různých
kategorií od 0-4999 m3 v první kategorii až 100 000 a více kubických metrů u kategorie 11.
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Za jednu ze stěžejních činností při zpracování disertační práce lze považovat
celkovou analýzu trhu s pohonnými hmotami. Sběr údajů a jejich analýza jsou
nezbytné pro vytvoření objektivního a systematického zkoumání současného stavu
řešené problematiky. Bez jejího provedení by nebylo možné nalézt a pochopit
zákonitosti trhu, jeho odlišnosti a součásti, způsoby konkurenčních bojů, možnosti,
které umožňuje trh příp. distribuční řetězec, a samozřejmě také seznámení se
s některými modely daňových podvodů a jejich dopadem na prodeje a chování
ostatních subjektů. Rozsah provedené analýzy je ovlivněn dostupností dat a také
závisí na míře ochoty jednotlivých subjektů sdílet své znalosti a zkušenosti. Je
nutné připomenout, že hospodářská činnost vzbuzuje obavy respondentů
z případné odplaty a ze zneužití jejich jména, pověsti a poskytnutých údajů
v konkurenčních bojích.
Zatímco analýza byla využita k rozboru problematiky na jednodušší a lépe
pochopitelné části, pomocí syntézy došlo k propojování dílčích částí do celku, čímž
umožnily lepší přehlednost a vyšší míru objektivního poznání.
Pomocí indukce byly vyvozeny obecné závěry z dílčích poznatků, přičemž tyto
mají pravděpodobnostní charakter. Určitá nejistota vychází z limitů lidského
poznání a omezení dostupnosti některých vědomostí a faktů (např. nedostatku
cenových podkladů). Závěry proto vychází pouze z těch dostupných zdrojů, které
lze shromáždit. Přesto lze pomocí indukce vytvářet obecné zákony, protože závěry
mohou svým rozsahem překročit informace z původních poznatků. Dedukcí byly
naopak vyvozeny konkrétní poznatky ze všeobecných výroků (premis). Dedukce
bylo využito pro zpracování teoretických předpokladů získaných z použitých
literárních zdrojů. V kombinaci s logickým uvažováním pak byly vytvářeny
poznatky nové. Predikcí vznikaly odhady předpokládaných scénářů, dopadů
a výsledků při využití navržených řešení.
Nejistotu vznikající v rámci zkoumání bylo možné snížit prostřednictvím
výsledků empirického výzkumu (např. měřením a pozorováním). Na základě
těchto poznatků bylo možné definovat zobecnitelné zákonitosti na trhu
s pohonnými hmotami.
Pomocí abstrakce byly odděleny nepodstatné a nahodilé stavy u zkoumaných
prvků od podstatných a pro plnění stanovených cílů významných předpokladů
a souvislostí.
Deskripce umožnila identifikovat charakteristické prvky a popisovat
zkoumané jevy a skutečnosti. Tyto skutečnosti byly získány jak z primárních, tak
i sekundárních zdrojů. Současně byly tyto zdroje klasifikovány do přehledných
a strukturovaných vyobrazení jak vstupních dat, tak do samotných výsledků práce
(např. vyhodnocení dopadů metodiky na jednotlivé subjekty).
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Komparace sloužila k porovnání jednotlivých stavů, názorů a postojů v rámci
zkoumané problematiky daňových podvodů. V práci bylo této metody využito
při hodnocení na trhu nabízených cen, aby bylo možné identifikovat podstatné
rozdíly mezi řádně zdaněnými a potenciálním podvodem zasaženými podvody.
Komparován byl také současný a budoucí stav v případě zavedení návrhů do praxe.

4.6

Matematicko-statistické metody

Analýza kategoriálních dat
Sledováním a popisem kvalitativních statistických znaků, a při následné analýze
kategoriálních dat, vznikají jedno-, dvou- a vícerozměrné tabulky četností.
Dvourozměrné tabulky se ve statistice nazývají kontingenční tabulky. V řádcích
jsou vyjádřeny možné hodnoty prvního znaku X a ve sloupcích možné hodnoty
znaku Y. Dle počtu řádků r a sloupců s je tabulka označena jako typ r × s. Vhodnou
transformací kvalitativních proměnných lze vytvářet kategorie, dle kterých jsou
prvky tříděny.
Tab. 5

Kontingenční tabulka
Znaky
x1
x2
…
xr
Součty řádků

y1
n1,1
n2,1
…
nr,1
n1

y2
n1,2
n2,2
…
nr,2
n2

…
…
…
…
…
…

ys
n1,s
n2,s
…
nr,s
n3

Součty sloupců
n1
n2
....
nr
n

V disertační práci bylo kontingenční tabulky využito při statistickém
vyhodnocování odpovědí v dotazníkovém šetření. Protože tabulka dokáže
zpracovávat i rozsáhlá data, umožnilo toto zkoumání i další zjištění vztahů, které
by byly jen obtížně zjistitelné.
Korelační analýza
Korelace označuje vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. O korelaci lze
hovořit v případě, kdy hodnoty jedné z proměnných mají tendenci vyskytovat se
společně s určitými hodnotami druhé proměnné. Výsledkem mohou být hodnoty
nacházející se mezi neexistující korelací (pro každé X může Y nebývat všech
hodnot) a absolutní korelací (pro každé X existuje právě jedna hodnota Y).
Při zkoumání korelačních vztahů je důležitá kvantitativní analýza zdrojových dat,
protože nemá smysl měřit závislost tam, kde logicky nemůže existovat.
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V rámci vyhodnocování dotazníku jsou zkoumány jednotlivé slovní odpovědi.
Jsou využity otázky umožňující potřebnou interpretaci a objektivní hodnocení
reality v oblasti daňových podvodů. Vzájemná relace jednotlivých odpovědí je
zkoumána za využití Pearsonova korelačního koeficientu vyjadřujícího míru
stochastické závislosti dvou proměnných. Důležité je, aby se jednalo o nezávislé
proměnné (Gujarati, 2004). Na základě jeho využití je možné determinovat
významné i méně významné závislosti v posuzovaných vazbách. Jak zmiňuje Hendl
(2012), přes některé nedostatky zůstává Pearsonův koeficient nejdůležitější mírou
síly vztahu dvou náhodných spojitých proměnných.
*+,

∑6
.78 +. /+̅ 123 −2̅ 5

:::; ∑6 ,/,: ;
9∑6
.78 +/+
.78

(4)

Koeficient rxy lze vyjádřit vztahem (4) jako podíl vzájemného rozptylu
(kovariance) dvou proměnných a směrodatných odchylek proměnných. Pett
(1997) interpretuje výsledky korelačního koeficientu v pěti intervalech dle jejich
závislosti (i) 0,90-1,00 velmi silná závislost, (ii) 0,70-0,89 silná závislost, (iii) 0,500,69 střední závislost, (iv) 0,30-0,49 nízká závislost, (v) 0,00-0,29 slabá závislost.
Korelační koeficient vyjadřuje míru závislosti proměnných, avšak nic neříká
o kauzalitě ani o vlivu třetí (případně další) proměnné.
Průniky množin
Odpovědi respondentů v dotazníku jsou shlukovány do skupin, které umožňují
jejich klasifikaci. Jedná se zejména o kategorie (i) s žádným nebo minimálním
vztahem k potenciálnímu daňovému podvodu a (ii) kategorie s pravděpodobným
nebo zřejmým vztahem k potenciálnímu daňovému podvodu. Tímto vznikla
možnost identifikovat typické znaky s vysokým sklonem k podvodu při využití
průniků uvedeného bipolárního stavu. Průnikem těchto stavů dvou (např. A a B) či
více množin (např. A, B, C …) vzniká množina nová, která obsahuje prvky x
společné množinám A, B, a dalších (5).
<∈

∩

≡ <∈

∧ <∈

(5)

Postupným načítáním průniků objektivně identifikovaných a klasifikovaných
odpovědí jsou získány parametry reálných situací potenciálně zasažených
daňovým podvodem. Tyto výsledky lze zpětně ověřit konfrontací výsledků se
subjektivním, přesto kvalifikovaným posouzením respondentů dané situace.
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5 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE
V předchozích kapitolách jsou uvedena teoretická východiska k tématu daňových
podvodů. Dále uvedené zákony a judikatura vymezují prostor, ve kterém je možné
navrhovat změny. Tento teoretický základ pomohl směřovat vlastní výzkum
na riziková místa při správě daně z přidané hodnoty a i při identifikování
potenciálních daňových podvodníků. Sběr sekundárních dat byl zaměřen přímo
na významné, a z pohledu správy daně kritické oblasti, které byly předmětem
dalšího zkoumání a zpracování. Toto zkoumání probíhalo v několika krocích:
Nejprve byly charakterizovány subjekty, které působí na trhu v rámci
i.
distribučního řetězce.
ii.
Během přípravné fáze, která svojí podstatou navazuje na diplomovou
práci autora65, došlo ke sběru dat z náhodných rozhovorů mezi vhodně
profesně zaměřenými respondenty.
iii.
Po vyhodnocení přípravné fáze byl vytvořen dotazník, na jehož základě
bylo možné identifikovat charakteristické znaky potenciálně podvodem
zasažených obchodů s pohonnými hmotami.
Následně byla navržena metodika, která zohledňuje veškeré na trhu obvyklé
skutečnosti. Jsou formulovány závěry a doporučení, jejichž cílem je redukce
a měření hospodářské trestné činnosti.

5.1

Trh s pohonnými hmotami

Ropa a její produkty jsou jedny z nejdůležitějších fosilních zdrojů využívaných
v mnoha oblastech lidské činnosti – od přepravy až po lékařské účely. Protože
narůstá poptávka a spotřeba ropy i v méně rozvinutých státech, má to samozřejmě
vliv i na její cenu. Naleziště ropy jsou na Zemi značně nerovnoměrně rozložena,
a proto musí většina států ropu dovážet. Obchodování probíhá na komoditních
burzách, a přestože existuje několik druhů ropy, nejčastěji se při obchodování
využívá BRENT (Brent sweet light crude oil) v Evropě, Africe a některých asijských
státech a WTI (West Texas Intermediate) pro obchodování na americkém
kontinentu. Ropné šoky v 70. letech 20. století ukázaly dosud nenahraditelný
význam ropy pro světovou ekonomiku. Příslušné burzy nereagují jen na politické
a sociálně-ekonomické aspekty66, ale také na přírodní vlivy. Příkladem může být
hurikán Katrine v roce 2005, jehož důsledkem bylo odstavení těžby ropy
Semerád, P. Daňový pohled na prodej pohonných hmot v České republice. Diplomová práce. Brno:
Akademie Sting, 2011.
66 Např. teroristické útoky na New York v září roku 2001, americké invaze do Iráku a Afganistánu aj.
65
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ve Spojených státech amerických. Ropa musela být dovážena z jiných států.
To mělo vliv na růst konečných cen pohonných hmot.
Cenu ropy v Evropě ovlivňuje řada faktorů, z nichž nejdůležitějšími jsou
nákupní cena ropy Brent na burze v amerických dolarech (USD) a kurz české
koruny (CZK) k americkému dolaru (USD), geografická poloha a přepravovaná
vzdálenost (tzn. náklady na přepravu). Nákupní ceny Brent jsou většinou
nasmlouvány na tříměsíční období dopředu (David, 2007). Dalšími významnými
faktory ovlivňujícími konečnou cenu v jednotlivých státech jsou daně a cla, náklady
na pojištění při přepravě nebo jiné místní poplatky. Přeprava na dlouhé
vzdálenosti probíhá zpravidla ropovody, tankery a vlaky. Zejména pro přepravu
pohonných hmot a dalších produktů z ropy jsou pro kratší vzdálenosti využívány
cisterny. Česká republika má kvůli své geografické poloze dražší nákupní ceny
pro české rafinerie, protože se nachází daleko od všech významných míst, odkud
dováží ropu ropovody Družba a Adria.
Z výše uvedeného lze dojít k závěru, že je pro distributory výhodnější dovézt
si pohonné hmoty z jiných než českých rafinerií. Do určité míry je to pravdou
a někteří tak skutečně činí. Zde je však důležité zmínit, že v některých týdnech
bývá cena z okolních států po připočtení nákladů na přepravu (vlakem nebo
cisternou) vyšší než cena v tuzemských rafineriích a pro distributory je tudíž
nevýhodná.
Lze také argumentovat názorem, že je možné naskladnit pohonné hmoty
v zahraničních rafineriích a v případě výhodnosti je dovézt do tuzemska. Zejména
nadnárodní společnosti a kapitálově silnější čeští distributoři tak mohou činit.
Tento postup však lze jen v minimální míře aplikovat na problém s karuselovými
podvody, kde je snahou zainteresovaných subjektů pořízené PHM v co nejkratší
době prodat a přijmout platbu. Proto s touto variantou nebude dále počítáno.
Je totiž nepravděpodobné, že by plátce, který chce spáchat daňový podvod,
nakoupil PHM, nechal je naskladněné a prodal je až za několik měsíců od nákupu.
Existuje totiž reálné riziko, že dojde k poklesu cen v dalších týdnech a PHM se
stanou neprodejnými. Proto lze očekávat, že jsou tyto spekulace sice obvyklé
na burzovním trhu, ale ne u organizovaného zločinu s pohonnými hmotami. Jejich
ziskem je nezaplacená daň z přidané hodnoty, která je mnohem vyšší než
spekulace na cenový pohyb.
Před novelou zákona o pohonných hmotách67 vykazoval český trh znaky
monopolistické konkurence, přestože na něm i dnes působí několik firem, které lze
označit za subjekty s významným tržním podílem. Pro účely disertační práce jsou
Neexistovaly prakticky žádné bariéry pro vstup do odvětví. Vyžadoval se jen zápis do registru
distributorů.
67
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subjekty působící na trhu s pohonnými hmotami rozděleny dle jejich pozice
v distribučním řetězci na:
i.
ii.
iii.

rafinerie a daňové sklady,
distributory (velkoobchodní prodejce),
provozovatele (nájemce) čerpacích stanic.

V některých případech může docházet ke kombinaci dvou nebo i tří pozic
v řetězci. Např. Čepro je provozovatelem daňových skladů, je registrovaným
distributorem pohonných hmot a provozuje vlastní síť čerpacích stanic
s označením EuroOil.
Rafinerie
Jedná se o průmyslový komplex s rozsáhlým zásobovacím (např. potrubním)
systémem, kde je ropa za využití chemicko-technologických postupů přepracována
na produkty jako je nafta, motorová nafta, topné oleje, benzin, kerosin, asfalt
a zkapalněný ropný plyn (Gary a Handwerk, 2005). Tyto produkty zde mohou být
uskladňovány a příp. očišťovány od nečistot, anebo mohou být do těchto produktů
přidávány další směsi (např. biologického původu). Veškeré konečné produkty
musí odpovídat požadavkům na kvalitu a dále musí splňovat požadavky dané
mezinárodními nebo národními technickými normámi68. Při manipulaci s těmito
produkty musí být všechny osoby seznámeny i s tzv. bezpečnostními listy, aby byla
zajištěna maximální ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při práci.
Z daňového hlediska plní rafinerie funkci daňového skladu. V České republice
provozuje Česká rafinérská rafinerie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou.
Daňové sklady
Daňový sklad je prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky,
ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených zákonem
o spotřebních daních vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo
odesílá.
V České republice bylo vydáno povolení k provozování daňových skladů
z minerálních olejů pro 55 subjektů (Celní správa, 2014). Jedním z nejdůležitějších
subjektů na trhu v oblasti skladování, zpracování a přepravy ropných výrobků je
Čepro69. Čepro provozuje síť 18 skladů a jeho vlastní produktovodní systém
V České republice musí splňovat motorová nafta normu ČSN EN 590 a bezolovnaté automobilové
benziny ČSN EN 228.
69 Jeho jediným akcionářem je Ministerstvo financí České republiky.
68
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o délce potrubí přesahující 1100 km je propojen s rafineriemi v Litvínově,
v Kralupech nad Vltavou a v Bratislavě (viz Obr. 5).
Distributoři pohonných hmot
Distributoři jsou článkem v řetězci, který spojuje daňové sklady s čerpacími
stanicemi. Distributoři si mohou také prodávat pohonné hmoty mezi sebou. Platí
to zejména v případech velkého distributora a menšího regionálního distributora,
který např. s menším cisternovým vozem zásobuje stavební stroje na staveništi.
Tato synergie je prospěšná pro oba subjekty, neboť umožňuje distribuovat
pohonné hmoty tam, kde by to bylo pro velkého distributora ekonomicky
neefektivní.
Počet distributorů měl do novely zákona o pohonných hmotách vzrůstající
tendenci. V letech 2008-2012 došlo k nárůstu o 838 subjektů70, což představuje
49,8 % (Skupina senátorů, 2013). Přestože nelze bez bližších údajů stanovit
přímou souvislost mezi výší daňového podvodu a množstvím distributorů, byl
tento nárůst přinejmenším neobvykle vysoký. Vzhledem k tomu, že je v České
republice 6 918 čerpacích stanic (MPO, 2014), připadalo na jednoho distributora
3,55 čerpacích stanic. Reálný poměr však byl podstatně nižší, neboť jen
7 vybraných členů ČAPPO71, kteří jsou současně i distributory, provozuje více
než 1 230 čerpacích stanic. Na zbývající distributory zůstávalo 2,92 čerpacích
stanic. Tento poměr významně ovlivnila novela zákona o pohonných hmotách
v roce 2013.
Čerpací stanice pohonných hmot
Čerpací stanice se v České republice dělí na veřejné, neveřejné a s vymezeným
přístupem, přičemž jejich počet je znázorněn v Tab. 6. Ministerstvo průmyslu
a obchodu (2011) je definuje následovně: Neveřejná čerpací stanice je taková
čerpací stanice, která slouží výhradně pro vlastní spotřebu pohonných hmot
provozovatele. Čerpací stanicí s vymezeným přístupem se rozumí čerpací stanice
pro omezený okruh zákazníků, kde dochází k hotovostnímu anebo
bezhotovostnímu prodeji pohonných hmot zákazníkům, kteří mají smluvně nebo
jinak upravený vztah s provozovatelem čerpací stanice. Prodejem na čerpacích
stanicích se zabývá velké množství subjektů s rozdílnou velikostí prodejní sítě
(Tab. 7).
Před listopadem 2013 bylo registrováno přibližně 1950 subjektů.
BENZINA, s.r.o. (337), ČEPRO, a.s. (191, pod značkou EuroOil), Eni Česká republika, s.r.o. (125,
pod značkou Agip), LUKOIL Czech Republic s.r.o. (44), OMV Česká republika, s.r.o. (217), Shell
Czech Republic a.s. (172), Slovnaft Česká republika (25 a 128, pod značkou PapOil).

70
71
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Evidence čerpacích stanic
Čerpací stanice
Veřejné
Neveřejné
s vymezeným přístupem
Celkem

Počet [ks]
3 745
2 600
573
6 918

Podíl [v %]
54,1
37,6
8,3
-

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (2014), stav ke dni 31. 12. 2013, vlastní úprava.
Tab. 7

Přehled počtu sítí veřejných čerpacích stanic

Počet čerpacích
Počet vlastníků ČS
Počet provozovatelů
stanic v sítích
100 a více
6
9
50 - 99
4
4
20 - 49
6
9
10 - 19
12
17
5-9
38
36
2–4
228
215
1
1356
1161
celkem
1650
1451
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (2014), stav ke dni 31. 12. 2013, vlastní úprava.

Ceny na čerpacích stanicích se mohou výrazně lišit. Na jedné straně stojí
mezinárodní korporace (renomované značky), kde je zpravidla cena vyšší72.
Na druhé straně jsou čerpací stanice např. obchodních řetězců s téměř
dumpingovými cenami, které využívají čerpací stanici zejména jako marketingový
nástroj umožňující získání nových zákazníků (Semerád, 2012a). Ostatní
provozovatelé se musí přizpůsobit těmto dvěma cenovým strategiím.
Využívají k tomu různých nástrojů od slevových systémů, rozšiřování nabídky
svých služeb, po přestavbu čerpacích stanic na bezobslužné terminály, aj. Samotné
čerpací stanice jsou totiž pod drobnohledem konečných spotřebitelů – řidičů.
S rozvojem informačních technologií sami řidiči mohou využívat mobilních
aplikací (např. portál tankujlevneji.cz jehož provozovatelem je Česká pošta, s. p.),
které dokáží v reálném čase porovnat ceny čerpacích stanic.
Odborná veřejnost však v těchto srovnávačích vidí i několik negativ.
Mikšovský (2013) upozorňuje na dvě z nich. Portály dělají reklamu čerpacím
stanicím s extrémně nízkými cenami, kde může vznikat podezření, že neprodávají
řádně zdaněné PHM. Touto reklamou se jim mohou zvýšit výtoče. Druhým
nedostatkem je omezená databáze, kdy se konkrétně v projektu České pošty
nejedná o všechny čerpací stanice, ale jen o některé.
72

V případě cenových válek to však nemusí platit bez výjimek (např. Petr, 2012).
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Po zvýšení sazeb spotřební daně z minerálních olejů u PHM nelze přehlížet
dopady, které má na výtoče v České republice tzv. tankovací turistika. Tato změna
přinesla politickou i odbornou diskuzi. Kritici této změny (např. Felix, 2012;
Indráček, 2010; Ševčík a Rod, 2010) upozorňovali MF ČR, že nedojde
k očekávanému zvýšení inkasa spotřební daně a navrhovali snížení její sazby.
Argumentovali také tím, že provozovatelé nákladních automobilů při mezinárodní
dopravě omezili odběr pohonných hmot u českých čerpacích stanic a tankují
v okolních státech. Navíc změna přišla v době, kdy Slovenská republika snížila
spotřební daň u motorové nafty v únoru 2010 v přepočtu asi
o 3 Kč/litr. To vše bylo v neprospěch inkasa daně, a jak dále s odstupem času
připustil předkladatel novely, tehdejší ministr financí Eduard Janota, bylo to
chybné rozhodnutí (ČT24, 2011). Zastáncům zvýšené sazby se dlouhodobě daří
veškeré snahy o snížení sazby na politické úrovni zablokovat (např. PSP, 2012).
Prodejci pohonných hmot na čerpacích stanicích tak bojují o zákazníky v rámci
konkurence s okolními státy a nepříznivý dopad na výběr daně mají i daňové
podvody.
Poctivé daňové subjekty mohou jen přihlížet, jak jim jejich nekalá konkurence
přebírá zákazníky. Jedná-li se skutečně o daňově ošizené palivo, potom žádný
z poctivých subjektů, bez ohledu na jeho ekonomickou sílu, není schopen
dlouhodobě obchodovat se ztrátou a není ani ochoten dotovat tuto část svého
podnikání ziskem z jiných aktivit. Stojí tak nad důležitým rozhodnutím, zda svoji
činnost ukončí nebo padne do spirály, která je (časem) přinutí nakupovat
nezdaněné pohonné hmoty. Dle státní správy již nyní musí prodejci pohonných
hmot nakoupit jednu daňově ošizenou cisternu, aby dosáhli rovnovážné finanční
bilance (Senát, 2013).
Přestože nelze následující důkaz považovat za dogma, stojí jistě za úvahu, proč
se nadnárodní řetězce rozhodly nebo rozhodují odejít z českého trhu. British
Petrol prodal síť čerpacích stanic Aral v roce 2005. V roce 2007 byly prodány
čerpací stanice Esso (ExxonMobile) a Jet (ConocoPhillips), a v roce 2012 čerpací
stanice PapOil. V roce 2014 budou dále prodány čerpací stanice Lukoil a Agip (Eni),
přičemž Eni oznámila i prodej svého podílu v České rafinérské. Mezi petrolejáři se
dále spekulovalo o odchodu společností OMV (2011) a Shell (2012), který již
prodal svůj podíl v České rafinérské. Pokud by k tomu skutečně došlo, potom by
na českém trhu zůstaly pouze zahraniční skupiny MOL a PKN Orlen.
Z českého trhu postupně odchází společnosti, které patří mezi skutečné
giganty v celosvětovém měřítku, kteří se zabývají všemi mezistupni distribučního
řetězce (od těžební činnosti až po prodej ve vlastní síti čerpacích stanic). Shell patří
dlouhodobě mezi kritiky poměrů na českém trhu a tvrdí, že je zde velký podíl
(15 %) nezdaněných paliv a z toho vyplývající i obrovská konkurence prodávající
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tato paliva (Petr, 2013; Šitner a Poljakov, 2014). Přitom se odhaduje, že
ze zahraničních rafinerií míří do České republiky přibližně 100 cisteren denně
(Petr, 2011). Samozřejmě mohou pro odchod firem existovat i jiné racionální
důvody. Počty čerpacích stanic se každoročně zvyšují a tím se snižují průměrné
výtoče. Vliv má i technologický pokrok u nových vozidel, které mají nižší spotřebu
než starší vozidla. Nezanedbatelnou roli zde hrají také alternativní paliva, např.
LPG, CNG, hybridní vozidla a elektromobily.

5.2

Sběr primárních dat

Práce zabývající se tak citlivou oblastí jako jsou daňové podvody, mívají potíže se
získáním dostatečného množství dat. I Schmölders (2006), který se zabýval
výzkumem v oblasti daňových podvodů, vycházel ve svém dotazníku (v roce 1959)
spíše z neutrálních otázek. Nezůstalo však u obecných otázek, neboť se
respondentů dotazoval také např. na to, zda by přijali nebo odmítli jako svého
obchodního partnera osobu, která se snaží vyhýbat vlastním daňovým
povinnostem. Pro většinu z nich byly daňové podvody nepřijatelné, avšak více než
s kriminalitou je spojovali s chytrostí.
Během vlastního výzkumu byly otázky pokládány obecně a neutrálně, aby
bylo možné získat co nejvíce odpovědí. Některé odpovědi byly poskytnuty pouze
za podmínky zachování anonymity, a proto publikované výsledky nejsou uvedeny
s konkrétním zdrojem odpovědi, ale jako součást celku.
Formální i neformální rozhovory s náhodně vybranými distributory,
s provozovateli čerpacích stanic, se zástupci profesních sdružení a dotčených
státních orgánů probíhaly volnou formou a dále se rozvíjely dle zjištěných
informací73 a konkrétních témat. Někteří respondenti mluvili o problémech
s nezdaněnými minerálními oleji, které se dovážely již v dřívějších dobách
do České republiky, aby byly prodávány se ziskem (bez spotřební daně)
na čerpacích stanicích. Témata se dotýkala rovněž kvality pohonných hmot
a problému nezákonného přimíchávání jiných směsí do pohonných hmot,
tzv. pančování74.
Jednalo se přibližně o 30-40 osob.
Pančování pohonných hmot definuje Semerád (2012b) jako proces, při kterém dochází
k úmyslnému pozměňování chemického složení a fyzikálně-technických vlastností pohonné hmoty,
který není v souladu s platnými zákonnými ani technickými normami. Probíhá bez vědomí
a souhlasu státních institucí, především pak daňové a celní správy, za účelem obchodu a konečného
prodeje, s cílem vybrat od spotřebitele daň, tuto nepřiznat a řádně neodvést. Obvykle jsou
přimíchávány chemické látky, sloučeniny a směsi s podobnými technickými vlastnostmi, avšak
s nižší sazbou spotřebních daní, nebo které jsou vyňaty od zdanění zcela nebo za určitých
podmínek, tzn., že jsou určeny k jinému způsobu užití nebo k likvidaci.
73
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Dalším zmiňovaným problémem byla manipulace se základem daně DPH, kam
prodejci ve špatné souslednosti pravděpodobně zapomínali připočítat spotřební
daň. Přestože Čepro zakázalo obchodování s pohonnými hmotami ve svých
daňových skladech, údajně je stále možné získat v tuzemsku ceny podobné těm
dováženým z jiných států.
Často byl zmiňován vývoj dovozů, kdy nejprve byly dováženy nezdaněné
pohonné hmoty ze Slovenské republiky (např. kauza Komárno, v letech 20032004), z Rakouska (např. kauza Linz, rok 2009), z Německa (v letech 2010-2011)
a z Polska (spíše problém se spotřební daní u dovážených od daně osvobozených
minerálních olejů). Co však dle názoru respondentů odporuje ekonomické
rentabilitě, jsou dovážené pohonné hmoty ze Slovinska (v letech 2012-2013)75.
Nezdaněné pohonné hmoty významně deformují trh, přičemž jsou využívána
schémata karuselových podvodů a první subjekt v řetězci na českém území
neodvede daň, čímž způsobí ztrátu státnímu rozpočtu v řádu několika set tisíc
(milionů) korun. Tato skutečnost vede k tomu, že si mohou podvodníci dovolit
snížit cenu, které se de facto nedá konkurovat. Někteří respondenti dokonce
přiznali, že již uvažovali o nákupu nezdaněných pohonných hmot, aby vůbec přežili
v konkurenčním boji76. Žádný z nich tak dle vlastního vyjádření neučinil a spíše se
aktivně podíleli na legislativním procesu, přestože v některých bodech (zejména
výše kaucí) nesouhlasili a, bohužel, v mnoha případech museli nedobrovolně své
podnikání zcela ukončit. Jak mnozí po návrhu 20 mil. Kč kauce v roce 2013
přiznali, kdyby měli možnost znovu se rozhodovat o svých etických zásadách
při nákupu nezdaněných pohonných hmot, nyní by neváhali, nakoupili by je
a na kauci si tak vydělali77. Existuje však i druhý pohled na věc a objevovaly se
názory diametrálně odlišné. Někteří distributoři věřili v narovnání trhu za pomoci
kaucí. Zejména distributoři z ČAPPO, ale i někteří středně velcí distributoři78 tento
krok vítají a byli by ochotni akceptovat i kauce vyšší.
Samostatnou kapitolou jsou právě nestandardně nízké prodejní ceny
(nezřídka o 1 Kč a více nižší v porovnání s konkurencí), které řada z distributorů
v pravidelných intervalech dostávala. Když byli dotázáni, zda se jedná/jednalo
o stejné prodejce, tuto alternativu negovali a uvedli, že jsou to většinou firmy,

Pohonné hmoty jsou převáženy po trase přesahující 300 km v cisternových vozech, a přesto je
jejich cena nižší než nákupní cena v českých rafineriích a daňových skladech.
76 Tuto skutečnost potvrdili i náměstkyně ministra financí Hornochová a ředitel GFŘ Žežulka
(Petlachová a Ležatka, 2014).
77 Autor byl v kontaktu s jednotlivými skupinami po celou dobu zpracování disertační práce a měl
tak možnost s nimi situaci na trhu diskutovat i po ukončení přípravné fáze a dotazníkovém šetření.
78 S ročním prodejem kolem 10-20 mil. litrů.
75
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o kterých nikdo z nich předtím neslyšel79. Charakteristickou vlastností byla doba
nabídek, obvykle 1-2 měsíce a potom už od nich žádnou nabídku neobdrželi.
V dalších obdobích byli nahrazeni jinými prodejci se stejnou cenovou politikou.
Některým distributorům měla být dokonce nabízena spotřební elektronika jako
odměna za určitý množstevní odběr. O tom, jak byli tito prodejci vybaveni
znalostmi o trhu, svědčí jejich absolutní neznalost, „kde zboží bude naloženo a kdo
zboží přepraví“. Mnozí prý ani nevěděli, co to je DPH, ani jak často je oni sami platí
(půlroční či roční zdaňovací období nebylo výjimkou). Dotazovaní se domnívali, že
takové osoby pouze sloužily ke krytí podvodu, z kterého profitoval někdo jiný.
Příhodně byly tyto osoby respondenty označovány za „podnikatele v DPH“, což
znamená, že o trhu (prodávané komoditě) zpravidla nic nevědí, ale to, že nemají
zaplatit DPH, ví velmi dobře. Proto není divu, že byly neobvykle nízké ceny
zpravidla nabízeny právnickými osobami. Pro zvyšování kreditu firmy byly
nakupovány a přejmenovávány již fungující (připravené) společnosti a jejich
zástupci měli funkce jako předseda představenstva (nebo „CEO“ tedy výkonný
ředitel), generální ředitel, finanční ředitel, aj., ačkoliv tato společnost ani jiného
zaměstnance neměla. Při pohledu na vlastnickou strukturu v obchodním rejstříku
se zde často objevovaly stejné osoby s nepříliš úspěšnou podnikatelskou historií
(např. po insolvencích) nebo osoby s velmi nízkým věkem nebo nízkým sociálním
postavením. Ke změně v jejich obchodování nedošlo ani po povinnosti všech
distributorů registrovat se v rejstříku celní správy (od dubna 2011).
Na základě zjištění v přípravné fázi byl vytvořen dotazník, který byl
konstruován tak, aby bylo možné některá tvrzení a domněnky potvrdit nebo
zamítnout. Samotný dotazník se zabýval primárně dvěma oblastmi (i) neobvyklými
cenami, a (ii) doplňujícími informacemi o trhu (subjektivní, přesto však
kvalifikované odhady).

5.3

Charakteristické znaky potenciálního podvodného
distributora

Dotazníkové šetření probíhalo v období od července do srpna 2013 (před
účinností novely zákona o pohonných hmotách). Přesto byly některé slovní
odpovědi ovlivněny již končícím legislativním procesem80 a mnozí respondenti
zejména z řad distributorů začali bojovat doslova o přežití.
Často se jednalo o stejné obchodní zástupce, od kterých již dříve respondenti dostali nabídky.
Zákon byl schválen 15. května 2013 Poslaneckou sněmovnou a 26. června 2013 i Senátem.
Prezident České republiky ho podepsal 18. července 2013 a vyhlášen byl 2. srpna 2013 ve Sbírce
zákonů. Účinnosti nabyl 1. října 2013 s přechodným obdobím 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti,
tj. od 1. listopadu 2013.

79
80
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Nelze vyloučit, že pokud by bylo dotazníkové šetření uskutečněno dnes,
tj. s ročním odstupem, mohl by se poměr odpovědí lišit. Protože ale Ústavní soud
část zákona zrušil, lze předpokládat, že by mohlo dojít po uplynutí časové lhůty
(po 30. červnu 2015) k návratu ke stavu před listopadem 2013.
Graf 1

Zastoupení jednotlivých skupin respondentů

Počet [odpovědí]
70

60

60
45

50
40
30

27
15

20

7

10
0
Distributor
(velkoobchodní
prodejce)

Distributor i
provozovatel
(nájemce) čerpací
stanice nebo
čerpacích stanic

Provozovatel
(nájemce) čerpací
stanice nebo
čerpacích stanic

Jiná osoba podílející
se na prodeji,
distribuci, přepravě
apod.

Zástupce státní
správy
Respondent

Celkem dotazník nebo jeho část vyplnilo 154 respondentů (Graf 1) z celkové
databáze čítající 700 náhodně vybraných kontaktů (viz Kap. 4.3).
Při vyhodnocování části týkající se neobvyklých cen byly postupně udělány tři
úpravy.
i. Nejprve byly odstraněny odpovědi respondentů, kteří se označili
za „Zástupce státní správy“. Jednalo se o 7 odpovědí. Přestože tato skupina
disponuje určitými informacemi o podezřelých obchodních operacích, jedná
se o zprostředkované (převzaté) a někdy o neúplné zdroje.
ii. Druhým krokem bylo odstranění odpovědí od těch respondentů, kteří
se nikdy nesetkali s neobvyklou cenovou nabídkou. Jednalo se
o 20 (14 %) odpovědí (Graf 2, celkem 144 odpovědí). I z toho lze usuzovat, že
jsou podvody na trhu poměrně rozšířené. Za pravidelnost bylo stanoveno
čtvrtletní období kopírující zdaňovací období DPH, což do 1. ledna 2013
umožňovala právní úprava, které mohlo být zneužíváno pro oddálení
termínu pro podání daňového přiznání při karuselových podvodech.
iii. Ve třetím kroku byl dotazník podroben zkoumání, při kterém byly vybírány
takové otázky, které vytvářely párové či vícečetné logické vazby. Bylo
vybráno celkem pět otázek, z nichž v případě A-D se jednalo o objektivní
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otázky, a otázka E měla subjektivní, přesto však kvalifikovaný charakter.
Protože se u těchto otázek objevovaly odpovědi respondentů „nevím nebo
nechci odpovědět“ nebo byly neúplné81, byly takové odpovědi respondentů
odstraněny. Podmínkám vyhovělo 82 odpovědí. Jedinou výjimkou bylo
posuzování závislosti u otázek A a E (viz níže), které umožnily stanovit
hraničící mez mezi obvyklým a neobvyklým rozdílem cen.
Graf 2

Procentuální zastoupení odpovědí na otázku „Dostal/a jste od roku 2011 cenovou
nabídku pohonných hmot, kterou Vám Váš obvyklý dodavatel (dodavatelé) nebyl
schopný nabídnout?“
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Složení vybraných otázek
A
Zkoumanou veličinou byl Rozdíl nabízených cen. Bylo zjišťováno, o kolik
se lišily nabízené ceny subjektu (dále též „nový distributor“) v porovnání s cenami
od obvyklých dodavatelů. Lze vycházet z předpokladu, že čím více se nabízené
ceny liší od běžných cen, tím větší sklon k daňovému podvodu by měl být.
B
Otázka specifikovala místo původu, z jakého skladu měly být pohonné hmoty
distribuovány. Výchozím předpokladem byly znalosti o modelech karuselových
podvodů, kde riziková jsou zdanitelná plnění poskytovaná z jiných států (mimo
tuzemsko). Z tohoto důvodu byly mezi nabídnutými odpověďmi uvedeny jak
tuzemské sklady, tak i jiné členské státy Evropské unie a třetí země.
C
Otázka se zabývala způsobem dopravy. Klíčovým rozdělením bylo, zda
respondent mohl využít vlastní přepravní společnosti, nebo zda byla striktně dána
povinnost
využít
přepravní
společnosti
dodavatele,
čímž
mohou
vznikat pochybnosti o původu zboží.
D
Otázka byla zaměřena na způsob platby za zboží. Lze předpokládat, že
společnost obchodující s poctivým (dlouhodobým) úmyslem, může některým svým
81

Chyběla alespoň jedna odpověď.
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zákazníkům umožnit odběr se splatností. Samozřejmě dle tohoto parametru bude
stanovovat prodejní cenu. Naopak osoby páchající trestnou činnost budou z obavy
ze zablokování svých bankovních účtů preferovat co možná nejrychlejší způsob
úhrady (platba na zálohovou fakturu nebo platba v hotovosti před stáčením).
E
Otázka spočívala v odborném subjektivním posouzení respondentů, zda
cena, která jim byla nabídnuta, mohla vzniknout v rámci zákona za obvyklých
podmínek a možností na trhu (viz např. kap. 5.4). Předpokladem této otázky je, že
právě subjekty na trhu s pohonnými hmotami nejlépe znají prostředí a možnosti,
které mohou být využity v rámci cenotvorby.
Graf 3 vyjadřuje odpovědi 122 respondentů na otázku, zda již distributora
znali a zda i dnes podniká. Na základě této otázky byla ověřována informace
získaná z předvýzkumu, že neobvyklé ceny často nabízí společnosti, o kterých
nikdo dříve neslyšel, avšak v mnoha případech jsou obchodními zástupci dříve
neúspěšní podnikatelé. Respondenti nejčastěji uvedli, že o subjektu buď nikdy
dříve ani po tom neslyšeli (42 %), anebo že se jednalo o nabídky subjektu, kterého
znali a který podniká do současnosti (27 %).
Graf 3

Procentuální zastoupení odpovědí na otázku „Jednalo se o distributora, o kterém jste již
před tím alespoň slyšel/a a dodnes podniká?“
Věděl/a jsem
o něm před tím,
ale v současné
době již
nepodniká.
9%
Věděl/a jsem
o něm před tím
a podniká i v
současné době.
27%

Ne, nikdy před tím
a ani od té doby
jsem o něm už
neslyšel/a.
42%

Neslyšel/a jsem
o něm před tím,
ale podniká do
současnosti (déle
jak čtvrtletí).
22%

Dalším zkoumáním byl pomocí kontingenční tabulky (Tab. 8) hledán vztah
mezi cenovou nabídkou a druhem nového distributora. Z tabulky je zřejmé, že
u nového, zcela neznámého distributora významně převažují (téměř polovina)
cenové nabídky o 0,51 Kč/litr a více nižší než u zbývajících druhů distributorů,
o kterých respondenti po nějakou blíže nespecifikovanou dobu věděli.
Rovněž výsledky při součtu odpovědí „Věděl/a jsem o něm před tím a podniká
i v současné době“ a „Neslyšel/a jsem o něm před tím, ale podniká do současnosti
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(déle jak čtvrtletí)“ potvrzují, že za některé subjekty skutečně mohou vystupovat
stejné osoby, přestože jednatelem/vlastníkem může být jiná (nastrčená) osoba
označovaná jako bílý kůň.
Pro správce daně však není toto identifikování jednoduché, neboť mají
k dispozici pouze výpisy z obchodního nebo živnostenského rejstříku, ve kterých
figurují nastrčené osoby. Předmětem této kapitoly je proto identifikování dalších
charakteristických vlastností, které může vykazovat potenciálně ve vztahu
k podvodu nebezpečný subjekt.
Tab. 8

Cenový rozdíl mezi nabídkami nových a obvyklých dodavatelů

Odpovědi
[četnost odpovědí]
Ne, nikdy před tím a
ani od té doby jsem o
něm už neslyšel/a.
Věděl/a jsem o něm
před tím a podniká i
v současné době.
Neslyšel/a jsem o
něm před tím, ale
podniká do
současnosti (déle jak
čtvrtletí).
Věděl/a jsem o něm
před tím, ale v
současné době již
nepodniká.
Celkem

0,01-0,25
[v Kč/l]

0,26-0,50
[v Kč/l]

0,51-0,75
[v Kč/l]

0,76-1,00
[v Kč/l]

1,01 a více
[v Kč/l]

Celkem

1

1

14

16

19

51

6

6

4

7

10

33

0

3

5

9

9

26

0

2

4

4

1

11

7

12

27

36

39

121

Prvními vybranými párovými otázkami byly A a E s 97 odpověďmi. Byla
zkoumána mezní výše rozdílu cen, které respondenti akceptují jako řádně zdaněné
a nezdaněné pohonné hmoty. Z Tab. 9 vyplývá, že linií je rozdíl 0,50 Kč/litr. Jestliže
je cenový rozdíl vyšší, respondenti nevěří ve zdanění takových pohonných hmot.
Tab. 9

Cenový rozdíl mezi zdaněnými a nezdaněnými PHM

E/A
0,01-0,25 0,26-0,50
[četnost
[v Kč/l]
[v Kč/l]
odpovědí]
Řádně zdaněné
6
8
Nezdaněné
1
1
Celkem
7
9
Zdroj: Semerád a David (2014), vlastní úprava

0,51-0,75
[v Kč/l]

0,76-1,00
[v Kč/l]

1,01 a více
[v Kč/l]

Celkem

0
18
18

1
29
30

0
33
33

15
82
97
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U následujících výpočtů byly využity pouze úplné odpovědi respondentů
na všech pět otázek (82). U odpovědi, kde byla užitá otázka A se vycházelo
ze zjištěných intervalů (0; 0,50〉 a 〈0,51; ∞) ve vztahu k podvodu.
Tab. 10

Spojitost s pravděpodobným podvodem

Otázky
Paersonův korelační koeficient
Zdroj: Semerád a David (2014)

AaE
1,000

BaE
0,417

CaE
0,456

DaE
0,790

Tab. 10 zachycuje Paersonův korelační koeficient vybraných otázek ve vztahu
k potenciálnímu daňovému podvodu na základě subjektivního hodnocení
respondentů (E). Z výsledků je patrné, že existuje velmi silný vztah lineární
závislosti mezi cenou a jejím posouzením respondenty, zda se jedná nebo nejedná
o cenu zasaženou daňovým podvodem (A a E). Dále existuje silná závislost mezi
způsobem platby za zboží a podezřelou cenou (D a E). Výzkum ukázal, že vztah
mezi místem, odkud má být zboží dodáváno a pravděpodobností zasažení
podvodem (B a E) je menší, než vztah mezi způsobem dopravy a pravděpodobností
podvodu (C a E). Toto může být vysvětleno nejméně dvěma důvody: (i) První
vychází z dřívějších zkušeností respondentů, protože se skutečně v minulosti
objevovaly rozsáhlé podvody v rámci prodejů na skladech Čepro82. Tyto podvody
však měly být omezeny již v roce 2010. (ii) Druhý možný důvod je založen
na předpokladu potvrzeném některými respondenty v průběhu přípravné fáze.
V rámci karuselových podvodů se využívá nepravdivé označení místa původu
pohonných hmot, např. Čepro. Prodejci tak zvyšují svoji důvěryhodnost a současně
zpravidla neumožňují zákazníkům využít vlastní přepravní společnosti
při dodávkách pohonných hmot. Jak někteří dotázaní dále uvedli, nezřídka byly
pohonné hmoty nabízeny z neznámých a neexistujících skladů, avšak údajně
provozovaných renomovanými společnostmi (např. členy ČAPPO). Tuto variantu je
však téměř nemožné vlastním výzkumem ověřit či prokázat. Autor disertační práce
se proto subjektivně přiklání k první zmíněné variantě.
Z tohoto pohledu se forma dopravy, jako faktoru detekujícího potenciální
daňový podvod, jeví jako méně významná. V konečném důsledku je potenciálnímu
podvodníkovi až téměř lhostejné, jaký způsob přepravy si zákazník vybere, jsou-li
ovšem pohonné hmoty dodávány z oficiálních skladů (rafinerií). Přesto výsledky
ukazují silnou závislost způsobu dopravy C na způsobu platby D (Tab. 11).

82

Nejčastěji zaznamenaná odpověď v dotazníku týkající se původu pohonných hmot v tuzemsku.
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Průniky množin dvou znaků

Otázky
Průnik v případech
Procentuální vyjádření

A∩B

A∩C

A∩D

B∩C

B∩D

C∩D

70

58

78

50

72

58

0,854

0,707

0,951

0,609

0,878

0,707

Zdroj: Semerád a David (2014)

Čím větší rozdíl cen A je nabízen, tím více (0,951) je vyžadována platba D
před dodáním (např. ve formě zálohové faktury). Také původ pohonných hmot B
velmi silně závisí na rozdílu cen A (0,854)83 a způsobu platby D (0,878). Výsledky A
a D potvrzují předpoklad o tlaku na rychlé přijetí peněžních prostředků (0,951).
Tento názor potvrzují výsledky v Tab. 12, kde nejvyšší míry shody dosahují
množiny v kombinaci otázek A, B, D (0,841). Naopak u různých kombinací
s faktorem dopravy C výše shody klesá.
Tab. 12

Průniky množin tří znaků
Otázky

A∩B∩C

Shoda znaků
Procentuální vyjádření

A∩B∩D

B∩C∩D

A∩C∩D

48

69

49

56

0,585

0,841

0,597

0,683

Zdroj: Semerád a David (2014)

Z Tab. 12 lze formulovat tvrzení, že odpovědi otázek A, B a D jsou nejvíce
charakteristickým znakem podezřelého obchodu. Jedná se o kombinaci nízké ceny,
pořízení z jiného státu a platbou za zboží před zdanitelným plněním. U kombinací
s dopravou C dochází k poklesu procentuální shody, z čehož vyplývá, že způsob
přepravy není z pohledu podvodů významným prvkem.
Tab. 13

Průniky množin čtyř znaků zahrnující subjektivní hodnocení

Otázky
Shoda znaků
Procentuální zastoupení

A∩B∩C∩E

A∩B∩D∩E

B∩C∩D∩E

A∩C∩D∩E

48

69

48

56

0,585

0,841

0,585

0,683

Zdroj: Semerád a David (2014)

Stejného výsledku bylo dosaženo při dosazení pátého znaků E – kvalifikovaný
pohled respondentů na možnost dosažení ceny v mezích zákona. Tím došlo
k potvrzení shody mezi zjištěnými výsledky šetření a subjektivním posouzením
situace respondenty. Míru shody A, B, D a E lze považovat za významnou
(viz Tab. 13). Pokud by měla být zhodnocena jiná kombinace, pak dochází
83

To odpovídá modelům o chybějících obchodnících v rámci karuselových podvodů.
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ke zhoršení výsledku nejméně o 16 %. Pokud by měl být výčet rozšířen
na maximální výši pěti rizikových znaků, potom dochází k poklesu o 25 %
(na 0,585).
Na základě těchto výsledků Semerád a David (2014) formulují doporučení
na identifikování subjektů nesoucích znaky potenciálního podvodu. Těmito znaky
jsou (i) cenová diference o více než 0,50 Kč/litr, (ii) původ zboží mimo tuzemsko,
(iii) požadavek úhrady zboží před uskutečněním zdanitelného plnění. Zaměření
na zdanění dovozu upřednostňuje také Tanzi (1987), neboť se dlouhodobě zvyšuje
podíl zahraničního obchodu na HDP.

5.4

Možnosti stanovení ceny obvyklé na českém trhu s PHM

Příjemci zdanitelných plnění mohou ručit za nezaplacenou daň v případě, kdy je
úplata za zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná
od obvyklé ceny. Stanovení obvyklé ceny je možné, existuje-li dostatečná veřejně
dostupná databáze nabízených nebo zrealizovaných cen. Pohonné hmoty však
veřejnou databázi nemají84.
Každá nižší cena ve sledovaném období nemusí nutně znamenat zasažení
podvodem, neboť může být nízká z racionálních důvodů. Jako příklady lze uvést
(i) včasné naskladnění (nákup PHM za nižší cenu a jejich následný prodej
po zdražení), anebo (ii) se cena nachází v období změn daňových sazeb, nebo
jiných právních norem, které mají dopad na její výši (změna v podílu biosložek).
Tab. 14

Vývoj základních nákupních cen Čepro u natural 95
Základní
cena[Kč/L]

Spotřební
daň [Kč/L]

DPH [Kč/L]

Cena s DPH
[Kč/L]

22. 12. - 28. 12. 2009

21,13

11,84

4,01

25,14

29. 12. - 31. 12. 2009

21,68

11,84

4,12

25,80

1. 1. - 4. 1. 2010

22,68

12,84

4,54

27,22

5. 1. - 11. 1. 2010

23,19

12,84

4,64

27,83

Období

12. 1. - 18. 1. 2010
23,54
12,84
4,71
28,25
Zdroj: Informace od obchodního oddělení Čepro získaná na základě telefonického dotazování,
vlastní zpracování.

Poslední významná daňová změna nastala na přelomu let 2009 a 2010, kdy
došlo k navýšení spotřební daně z minerálních olejů v přepočtu o 1 Kč/litr
a současně k navýšení základní sazby DPH o 1 procentní bod. To způsobilo, že
v období od 28. 12. 2009 do 5. 1. 2010, tj. během 9 kalendářních dní, došlo
84

Výjimkou jsou prodeje na čerpacích stanicích.
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k nárůstu o 2,06 Kč/litr u naturalu 95 (Tab. 14) a 1,94 Kč/litr u motorové nafty
(Tab. 15). Pokud tedy některý z distributorů využil možnosti naskladnit pohonné
hmoty nejpozději 28. 12. 2009, mohl je v následujícím období prodávat za cenu
nižší, než nabízelo např. Čepro. Zachoval se tak racionálně a přitom se nejednalo
o podvod. Přesto lze tvrdit, že k takovým změnám dochází zcela výjimečně.
Předmětem řešení této kapitoly je proto kalkulace ceny obvyklé zohledňující
možnosti naskladnění pohonných hmot.
Tab. 15

Vývoj základních nákupních cen Čepro u motorové nafty
Základní
cena [Kč/L]

Spotřební
daň [Kč/L]

DPH [Kč/L]

Cena s DPH
[Kč/L]

22. 12. - 28. 12. 2009

20,30

9,95

3,86

24,16

29. 12. - 31. 12. 2009

20,62

9,95

3,92

24,54

1. 1. - 4. 1. 2010

21,62

10,95

4,32

25,94

5. 1. - 11. 1. 2010

22,24

10,95

4,45

26,69

Období

12. 1. - 18. 1. 2010
22,52
10,95
4,50
27,02
Zdroj: Informace od obchodního oddělení Čepro získaná na základě telefonického dotazování,
vlastní zpracování.

Z výsledků práce vyplývá, že každý subjekt obchodující s pohonnými hmotami
může využít pouze základních týdenních cen Čepro PB, neboť jiné ceny nejsou
veřejně dostupné. Požadovat po daňových subjektech jakékoliv další ověřování cen
s nejistým výstupem a neustále hrozící sankcí v podobě neuhrazené DPH odporuje
základnímu principu právní jistoty. Subjekty obchodují v reálném čase, zatímco
správce daně může porovnat data ex post z již realizovaných cen. Správce daně ani
plátci daně by dle Semeráda (2013) neměli plýtvat finančními prostředky na sběr
všech cen na trhu. Měli by se zaměřit zejména na takové ceny, které při znalosti
trhu nebylo možné získat v mezích zákona. Současně musí navržený způsob
porovnání cen umožňovat kontrolu plátců daně s měsíčním zdaňovacím obdobím
a to bez zbytečného odkladu.
Semerád (2012a; 2012c; 2013) postupně rozvinul metodiku, která definuje
porovnávací cenu PC (nejnižší možný dostupný cenový etalon85). Přestože se jedná
o pracnou metodu, neboť vyžaduje dlouhodobé sledování vývoje cen, umožňuje
opakované použití pro stejný druh pohonných hmot. Autor navrhuje stanovit
sledované období na délku 6 chronologicky po sobě jdoucích týdnů. Z této
databáze je vybrána nejnižší cena, která je po přičtení skladovacího poplatku
porovnána s aktuální týdenní cenou86 (6). Nižší z nich je pak využita jako PC.
85
86

Více např. Bradáč et al (2009), Hlavinková (2012).
Výběr nechť kopíruje týdenní ceny platné od úterý do následujícího pondělí.
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Celkově je tak obsaženo 49 kalendářních dní, což odpovídá přibližně měsíčnímu
zdaňovacímu období u DPH a lhůtě pro podání daňového přiznání.
A

PC
PB 1-6
SF
PB 0

≈

'CD

EF/G

!

HIJ

EK

, kde

(6)

porovnávací cena, odpovídající minimální ceně Pmin,
odpovídá nejnižší základní týdenní ceně Čepro ve sledovaném období,
skladovací poplatek (dle rovnice 3),
základní týdenní cena Čepro v aktuálním období.

Aby nedocházelo k chybným kalkulacím87 jednotlivých subjektů, měla by být
PC vhodným způsobem uveřejněna (např. v cenovém věstníku na portálu veřejné
správy umožňující vzdálený přístup). Nemůže-li se totiž běžný subjekt dostat
k cenám bez administrativních obtíží, potom činí právní úkony v dobré víře
ve všech případech realizovaných obchodů, čímž mohou vznikat pochybnosti.
Důležitou zásadou v trestním řízení je, že pokud o vině existují pochybnosti, měl by
soud rozhodnout ve prospěch žalovaného (In dubio pro reo)88. Významným
ukazatelem je jistota, se kterou lze technickou skutečnost prokázat tzn., pokud
nejsou pochybnosti ve vstupních hodnotách nebo v jiných uvedených hodnotách
či modelech (Bradáč et al, 2004). Ve zvláště obtížných případech mohou orgány
činné v trestních, ale i daňových řízeních, přibrat znalce89. Dokazování, jako
procesní činnost, totiž úzce souvisí s kriminalistikou, která je forenzní disciplínou
vypracovávající postupy k odhalování, předcházení a vyšetřování trestné činnosti,
v rámci kterých aplikuje poznatky a znalosti přírodních a technických věd
za účelem využití těchto v boji se zločinem (Fryšták a Krejčí, 2009).
Žádnému podnikatelskému subjektu (distributorovi) by však nemělo být
neúměrně bráněno v jeho podnikatelské činnosti. Jestliže realizuje obchody za
nižší než obvyklé ceny, je to jeho rozhodnutí a cenová politika90. Měl by však
věrohodně prokázat, že splnil veškeré své povinnosti včetně těch daňových.
Nesplní-li je, získává netržní výhodu, která může být kvalifikována jako trestný čin.
Ty mohou být způsobeny např. administrativními obtížemi při získávání potřebných dat.
Ochrana je zajištěna též presumpcí neviny.
89 Znaleckou a tlumočnickou činnost vykonávají znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu znalců
a tlumočníků; znaleckou činnost vykonávají také ústavy. Může se stát, že pro daný obor není
jmenovaný znalec nebo by využití znalce bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi anebo náklady.
Státní orgán proto může pro vypracování posudku ustanovit i osobu, která není znalcem. Musí však
ověřit, zda má taková osoba pro podání posudku potřebné odborné, příp. i další předpoklady.
90 Některé čerpací stanice, např. obchodních řetězců, také mohou v některých obdobích prodávat
za nízké ceny. Zde se však jedná zpravidla o marketingovou strategii.
87
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Jejich zákazníci (odběratelé) nemají mnoho možností, jak si splnění povinností
dodavatele ověřit. Jediným vodítkem jsou informace poskytnuté od veřejné správy
a správce daně (např. institut nespolehlivého plátce). Snad i proto autor nenalezl
případ, kdy by bylo ručení dle §109 ZDPH využito při obchodování s PHM.
Takto navržená metodika má však několik slabin, čímž je snadno
zpochybnitelná a napadnutelná. Vychází pouze z cen jedné společnosti a pouze
ze základních cen. Logicky i nižší ceny od této společnosti v aktuálním týdnu, kdy
se nevyplatí naskladnění, by byly považovány za neobvyklé ceny. Proto, aby byla
metodika opravdu úspěšná, musí být zohledněny i ceny ostatních prodejců. Zde by
správce daně mohl využít toho, že mu distributoři odesílají měsíční reporty
o nákupech a prodejích PHM. Přestože tuto povinnost Nejvyšší správní soud
odmítnul, každý měsíc má správce daně dostatečné množství veřejně
nedostupných cen. Muselo by však dojít k úpravě, neboť současný stav
neumožňuje rozklíčovat dvě důležité složky ceny (i) přepravní náklady
a (ii) slevu/přirážku pro konkrétního zákazníka. Prodejci PHM tyto položky
při vyplňování zvláštní záznamní povinnosti nikterak nerozlišují a je prakticky
nemožné identifikovat, zda je např. přeprava v ceně zahrnuta či nikoliv.

5.5

Metodika pro detekování a měření daňových podvodů

Jediným skutečným nástrojem k odhalení daňového podvodu je daňová kontrola.
Správce daně při ní kontroluje, zda daňový subjekt splnil všechny své povinnosti
a zda odvedl daň ve správné výši. Úspěch kontrol závisí na tom, je-li kontrolovaný
chycen při podvodu nebo je-li mu tento prokázán, je-li penalizován a je-li
dodatečně vybrána částka, která byla podvodem zkrácena (Gemmell a Ratto,
2012).
Rozsah a četnost (periodicita) kontrol se v jednotlivých krajích liší, neboť
v některých z nich je registrováno větší množství subjektů než v jiných. Vhodným
výběrem lokality sídla své firmy mohou daňové subjekty pravděpodobnost kontrol
ještě více redukovat. Správci daně musí využívat nahodilých daňových kontrol.
Ty jsou dle Janů (2007)91 ve veřejném zájmu, přispívají k řádnému daňovému
odvodu a tím i k naplnění příjmů státního rozpočtu.
Aby mohla být tato činnost maximálně efektivní, je potřeba definovat rizikové
faktory, které by mohly predikovat nebezpečí podvodu. Kontroly jsou rovněž více
pravděpodobné v takových oblastech podnikatelské činnosti, ve kterých je
sledován vyšší výskyt problematických plátců, např. obchodování s pohonnými
hmotami.
91

Viz odlišné stanovisko předsedkyně senátu k výroku nálezu I. ÚS 1835/07.
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Detekování a měření podvodu

Navržená metodika proto musí odpovídat jak teoretickým, tak i praktickým
požadavkům, aby ji bylo možné jednoduše aplikovat při obchodování s pohonnými
hmotami. Nemělo by docházet ke zvyšování fixních a variabilních nákladů
pro veřejný ani soukromý sektor, a nemělo by docházet k negativním dopadům
na poctivé subjekty. Kladen je důraz i na jednoduchost, což znamená, že by neměla
zavádět nová administrativní opatření, která neúměrně zatěžují činnost
distributorů a provozovatelů čerpacích stanic. Metodika by měla maximálně
využít informací, které má již správce daně k dispozici, a které mohou být využity
efektivněji v boji s daňovými podvody.
Správce daně (konkrétně Generální finanční ředitelství) má nebo může mít
k dispozici databázi cen, ze kterých vychází i autor práce. PB je základní týdenní
cena společnosti Čepro, ze které lze dle navržené metodiky Semeráda (2013)
vytvořit cenu PC (kap. 5.4). Ze zvláštních záznamních povinností dokáže GFŘ
vytvořit databázi obsahující průměrné ceny PGFD a minimální ceny PMGFD a to
chronologicky za každý kalendářní den92.
Při zpracování poskytnutých databází od GFŘ byly odhaleny ve sledovaných
obdobích značné rozdíly cen a to až o 10 Kč. Autor tyto anomálie vysvětluje
následovně: (i) Jedná se buď o prostou chybu při zápisu, v takovém případě sice
došlo ke splnění záznamní povinnosti, avšak správce daně by měl od takového
subjektu požadovat opravu, (ii) nebo se jedná skutečně o cenu zasaženou určitou
nestandardní (nezákonnou) úpravou a v takovém případě by měl správce daně
opět zaměřit pozornost na poskytovatele zdanitelného plnění.
Aby nedocházelo ke zkreslení hodnot způsobených nestandardním rozptylem
cen, byly obě databáze upraveny. V prvním kroku byly vybrány homogenní
produkty jednoznačně vymezené kódem kombinované nomenklatury.
Pro automobilový benzin Natural 95 se jednalo o kód 2710 1141 a pro motorovou
naftu 2710 1941. Následně z nich byly vybrány ceny PMGFD a PGFD dle vývojových
diagramů.
U PMGFD (Obr. 6) byla vybrána nejnižší cena z daného týdne. Pokud tato cena
byla o více než konstantu C93 nižší než aritmetický průměr ostatních cen PAVG, byla
zvolena druhá nebo další nejnižší cena v týdenním sledovaném období, která této
podmínce vyhověla. Cena, která nevyhověla požadavku maximálního rozdílu, byla
Při zpracování disertační práce bylo využito roku 2012, protože v době zpracování nebyl ještě
celý rok 2013 k dispozici.
93 Jako konstanta C byla zvolena hodnota 1,00 Kč/litr. Zdůvodnění: Každý z produktů natural 95
a motorová nafta byly rozděleny do 53 týdnů (celkem 106 období). Nastavené konstantě vyhovělo
bez nutnosti úpravy 52 % cen, tj. 56 případů.
92
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vyhodnocena jako chybná a nebylo s ní dále pracováno. Podobně bylo postupováno
u PGFD (Obr. 7). Zde byl problém i s maximální výší ceny (rozdíl i o více než 10 Kč).
Aby nedocházelo k ovlivňování výběru, byla stanovena podmínka, která srovnávala
s konstantou i maximální ceny z databáze.
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Obr. 6

Vývojový diagram zvoleného výběru PMGFD

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti považují
za akceptovatelný rozdíl cen 0,50 Kč/litr. Toho bylo využito při úpravě vybrané
ceny PGFD, čímž po odečtení rozdílu vznikla cena PAGFD. Takto modifikovaná cena
pravděpodobně nejlépe odpovídá reálně obchodovaným cenám s přihlédnutím
na různé velikosti obchodníků s pohonnými hmotami. Pro další zpracování je
požadováno, aby byly všechny ceny chronologicky seřazeny do období kopírující
platnost PB, tzn. od úterý do pondělí.
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Obr. 7

Vývojový diagram zvoleného výběru PGFD

Výsledné ceny jsou znázorněny v Grafu 4 a v Grafu 5. Lze na nich nalézt
mezeru mezi minimální cenou PMGFD a nižší ze dvou upravených cen. V závislosti
na vývoji cen se jedná buď o cenu porovnávací PC nebo o modifikovanou PAGFD.
Mezeru lze označit za oblast rizikových cen (RZ) a je klíčová ve vztahu
k identifikaci cen potenciálně zasažených daňovým podvodem. Přestože se nemusí
vždy jednat o ceny vzniklé daňovým podvodem, přinejmenším je nelze považovat
za obvyklé v místě a čase.
Na základě údajů roku 2012 u obou sledovaných produktů lze potvrdit zjištění
Davida a Semeráda (2014a), že v každém okamžiku (definice dle 7) existovala
alespoň jedna cena Pi nacházející se v oblasti rizikových cen (RZ). To potvrzují
i Grafy 6 a 7.
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a, kde

(7)

je fiktivní linie tvořená nižší z cen PC nebo PAGFD.

PML

Graf 4

Vývoj sledovaných cen u natural 95 v roce 2012
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Vývoj sledovaných cen motorové nafty v roce 2012
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Proto nechť je takto identifikovaná oblast prvotním varovným signálem
pro správce daně, že by mělo dojít ke kontrole subjektů prodávajících PHM za ceny
v oblasti rizikových cen. Daňový subjekt by měl adekvátně prokázat, že byly PHM
řádně zdaněny, a že byla daň zaplacena ve správné výši.

Cena [Kč/litr]

Graf 6 Identifikování rizikové zóny u natural 95
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Graf 7 Identifikace rizikové zóny u motorové nafty
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Předmětem zkoumání bylo dále měření výše daňových podvodů. Nejprve
vyjádřili respondenti (122) v dotazníku jejich odhad (metoda „trh hodnotí sám
sebe“), kolik procent PHM je obchodováno na trhu bez zaplacení daně (Graf 8).

VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE

82

Dle jejich názoru rozsah těchto prodejů dosahuje 16-35 %, přičemž ke kulminaci
odpovědí dochází až v pásmu „31 až 35 %“.

Četnost odpovědí

Graf 8 Odhad distributorů – množství nezdaněných PHM na trhu
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Vlastní návrh výše podvodem zasažených pohonných hmot94 vychází
ze znalosti definice rizikové zóny. Z ní lze vypočítat jak výši potenciálního podvodu
TFS (8), tak i celkové prodané množství QRZ (9).
b

× ∑DCeK

C

× cC , pokud

C

<

a, kde

(8)

TFS je potenciální výše daňového podvodu,
VATR je nominální sazba daně z přidané hodnoty,
Qi
množství přiřazení k ceně Pi, které bylo odesláno současně s touto cenou.
Hodnota Qi je neznámou veličinou, protože autor nedisponuje dostatečnými
daty ze zvláštní záznamní povinnosti. GFŘ však tuto kalkulaci může provést, i když
s časovou prodlevou po doručení reportů zvláštní záznamní povinnosti.
c

f

∑DCeK cC , jestliže

C

<

a

(9)

Při hodnocení navržené metodiky a při hodnocení zdrojů, ze kterých tato
metodika vychází, je nutné zdůraznit následující nedostatky, které však autor
disertační práce není schopen ovlivnit.
(i) V dotazníku mohou respondenti uvádět nepravdivé nebo zkreslené údaje.
Lze očekávat, že subjekty, které se nepodílí na daňových podvodech, budou
mít tendenci nadhodnotit reálný stav. Naopak daňoví podvodníci budou mít

94

Publikováno v David a Semerád (2014a).
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tendenci skutečnost skrývat nebo budou uvádět stav nižší (viz graf 8).
Stejnému riziku jsou však vystaveny i informace od GFŘ, což znázorňují více
než korunové rozdíly v databázích.
(ii) Cena PB vychází ze základních nákupních cen společnosti Čepro. Lze jen
v teoretické rovině spekulovat o tom, jak velké slevy oproti ceně PB Čepro
poskytuje svým zákazníkům. Tato informace je obchodním tajemstvím, které
nelze oficiálním způsobem ověřit. Přesto by GFŘ nemělo mít problém se
zjištěním těchto cen, neboť jediným akcionářem zmíněné společnosti je
Ministerstvo financí České republiky. Lze proto předpokládat, že se nebude
bránit součinnosti při sdílení potřebných dat ve prospěch správce daně.
Pokud by byly získány nejnižší prodejní ceny Čepro, potom by je na základě
stejného principu bylo možné vložit do navržené metodiky. Mělo by to dopad
i na cenu PC, která by také v některých týdnech poklesla. V Grafech 4 a 5 je
možné vypozorovat určité trendy. Jestliže cena PB klesá (např. automobilový
benzin 18. - 28. týden a motorová nafta 17. - 28. týden), platí PC = PB, protože
výhodnost naskladnění klesá nebo je dokonce ztrátová. Naopak při růstu
ceny PB je patrná výhodnost naskladnění (nejlépe je to vidět u motorové
nafty ve 28. - 51. týdnu).
(iii) Průměrná cena PGFD obsahuje zkreslení, které je způsobeno samotnou
zvláštní záznamní povinností. Správce daně nevyžaduje po distributorech
čísla náložných listů, čímž nelze jednoznačně určit, kolikrát byly pohonné
hmoty v průběhu distribučního řetězce prodány. Pokud totiž proběhne
prodej daňově ošizeného paliva několikrát, je zde zcela zřejmý dopad
na konečnou průměrnou cenu PGFD, která se tímto sníží95. Rovněž se sníží
cena PAGFD zohledňující subjektivní názor distributorů. Pokud by správce
daně rozšířil požadované údaje o číslo náložného listu, bylo by možné
odfiltrovat ostatní prodeje a cena by vstoupila do výpočtu průměrné ceny
pouze jednou.
(iv) Stejně tak u kalkulace výše podvodu a takto prodaných pohonných hmot by
byl jasně definován první a z pohledu daně rizikový subjekt (Graf 9). Stačilo
by odfiltrovat ceny jen u prvního subjektu s českým daňovým identifikačním
číslem (DIČ). Tím je opět zajištěno, že bude každý litr započítán pouze
jednou.
(v) Dalším nedostatkem je, že GFŘ jednoznačně neurčuje, zda cena ve zvláštní
záznamní povinnosti má zahrnovat přepravné náklady či nikoliv. Vzniká tak
V současné době se teoreticky může stát, že je jedna a tatáž dodávka pohonných hmot (za které
nebude odvedeno DPH) prodána i 20x s marží 0,01 Kč/litr mezi účelově založenými distributory,
čímž podvodné skupiny samy dokáží ovlivnit cenu pro výpočet ve svůj prospěch.
95
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více výkladů, což může mít opět vliv na využití metodiky. Tato nejasnost by
měla být odstraněna jednoznačným požadavkem na odesílání cen bez
přepravy, protože se přepravní náklady u jednotlivých subjektů mohou lišit.
Graf 9 Kalkulace daňového podvodu v řetězci
až 6 Kč/litr

rafinerie

plátce daně

jiný stát než ČR
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U pohonných hmot je podvodu dosaženo na principu karuselových obchodů.
Z Grafu 9 je patrné, že největšího podvodu lze dosáhnout zejména u prvního
subjektu na českém území a to v závislosti na konečné prodejní ceně až 6 Kč/litr.
U dalších distributorů v řetězci představuje daň z přidané hodnoty96 0,05 Kč/litr
(marže 0,25 Kč/litr). Na čerpací stanici PHM dosáhne DPH přibližně 0,40 Kč/litr
(marže 2 - 2,50 Kč/litr).
5.5.2

Modelový příklad aplikace metodiky

V průběhu daňového řízení mohou být zjištěny určité skutečnosti, které není
správce daně schopen posoudit, např. u otázek, k nimž je potřeba odborných
znalostí, kterými správce daně nedisponuje. Daňový řád (§95) umožňuje správci
daně ustanovit znalce k prokázání skutečností, které jsou rozhodné pro správné
zjištění a stanovení daně. Znalec97 se ustanovuje rozhodnutím a je mu vymezen
úkol, případně se mu formulují otázky, které má zodpovědět. Jedním z takových
případů může být pochybnost při obchodu s pohonnými hmotami, zda bylo dodání
uskutečněno za obvyklou cenu (viz zkrácená verze nálezu a posudku98).
Nález a znalecký posudek
podaný na základě rozhodnutí v daňovém řízení č. j. 2013/XX-858982-P456, které
vydal dne 3. října 2013 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Ve věci Ručení
Rozdíl mezi daní na vstupu a na výstupu.
Znalci nepřísluší řešit právní otázky (viny a neviny), vyjadřuje se pouze k technické přijatelnosti.
98 Více např. Semerád (2012c) nebo Semerád (2013).
96
97
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příjemce zdanitelného plnění dle §109 odst. 2 písm. c zákona č. 235/2004, o dani
z přidané hodnoty v případě firmy B při pořízení pohonných hmot v tuzemsku.
I. Nález
Úkolem znalce je odpovědět na otázku: „Byl prodej automobilového benzinu
natural 95 za 27,92 Kč/litr bez DPH a bez dopravy, a motorové nafty za 27,08
Kč/litr bez DPH a bez dopravy ke dni 4. června 2012 uskutečněn za ceny obvyklé
na trhu s pohonnými hmotami v České republice?“
Podklady pro vypracování znaleckého posudku99
1) Daňový doklad s označením Faktura vydaná č. 123/2012.
2) Příloha k daňovému dokladu - stáčecí lístek vytištěný z cisternového vozidla
firmy C.
3) Příloha k daňovému dokladu - ATEST vydaný společností ČEPRO, a.s.
4) Svědecká výpověď zaměstnance ČEPRO, a.s.
5) Ceny z databáze Generálního finančního ředitelství a ČEPRO, a.s.
6) Výpis z obchodního rejstříku firem A a B.
7) Výpis z registru distributorů firmy A.
8) Výpis z registru plátců DPH firem A a B.
II. Znalecký posudek
Pro zodpovězení otázky bylo využito metodiky pro detekování a měření daňových
podvodů. Ve sledovaném období 27. 3. – 4. 6. 2012 byly analyzovány ceny ČEPRO,
a.s. a Generálního finančního ředitelství (Tab. 16 a Tab. 17). Jejich vývoje jsou
znázorněny v Grafech 10 a 11.
Tab. 16

Ceny natural 95 – podklad pro zpracování posudku

Období
Týden
PB
PC
PGFD
27. 3. - 2. 4. 2012
14
29,84
28,48
29,55
3. 4. - 10. 4. 2012
15
30,11
29,05
29,83
11. 4. - 16. 4. 2012
16
30,34
29,14
30,09
17. 4. -23. 4. 2012
17
30,17
29,32
30,04
24. 4. - 30. 4. 2012
18
29,72
29,72
29,57
1. 5. -7. 5. 2012
19
28,90
28,90
28,70
8. 5. -14. 5. 2012
20
28,59
28,59
28,38
15. 5. - 21. 5. 2012
21
28,43
28,43
28,20
22. 5. -28. 5. 2012
22
28,51
28,51
28,22
29. 5. -4. 6. 2012
23
28,59
28,59
28,30
Zdroj: Autor, ČEPRO, a.s., GFŘ, pozn. ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Bod 1-5 viz příloha F, bod 6-8 není uveden.

PAGFD
29,05
29,33
29,59
29,54
29,07
28,20
27,88
27,70
27,72
27,80

PMGFD
26,43
27,50
27,65
28,57
28,12
27,55
26,75
26,16
26,29
26,29
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Cena [Kč/litr]

Graf 10 Znázornění rizikové zóny u natural 95
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V počáteční fázi byla ze základních týdenních cen PB vytvořena cena PC. Dále
byl od ceny PGFD odečten akceptovatelný rozdíl 0,50 Kč/litr a vznikla tak cena
PAGFD. Obě upravené ceny PC a PAGFD byly srovnány a pro 23. týden byla vybrána
minimální cena 27,80 Kč/litr (PAGFD).
Na základě tohoto zjištění lze odpovědět na otázku, že se prodejní cena
u automobilového benzinu natural 95 27,92 Kč/litr nenachází v rizikové zóně a je
tedy obvyklou cenou.
Tab. 17

Ceny motorové nafty – podklad pro zpracování posudku

Období
Týden
PB
PC
PGFD
27. 3. - 2. 4. 2012
14
28,79
28,56
27,98
3. 4. - 10. 4. 2012
15
28,63
28,56
27,9
11. 4. -16. 4. 2012
16
28,78
28,56
28,1
17. 4. -23. 4. 2012
17
28,57
28,56
28,05
24. 4. -30. 4. 2012
18
28,54
28,54
28,38
1. 5. -7. 5. 2012
19
28,51
28,51
28,15
8. 5. -14. 5. 2012
20
28,44
28,44
27,84
15. 5. -21. 5. 2012
21
28,13
28,13
27,49
22. 5. -28. 5. 2012
22
28,19
28,19
27,67
29. 5. -4. 6. 2012
23
28,04
28,04
27,72
Zdroj: Autor, ČEPRO, a.s., GFŘ, pozn. ceny jsou uvedeny bez DPH.

PAGFD
27,48
27,4
27,6
27,55
27,88
27,65
27,34
26,99
27,17
27,22

PMGFD
26,14
26,03
25,97
25,88
25,88
25,83
25,48
25,44
25,69
26,10

Obě upravené ceny PC a PAGFD u motorové nafty byly srovnány a pro 23. týden
byla vybrána minimální cena 27,22 Kč/litr (PAGFD).
Na základě tohoto zjištění lze odpovědět na otázku, že se prodejní cena
u motorové nafty 27,08 Kč/litr nachází v rizikové zóně a není tedy obvyklou cenou.
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Cena [Kč/litr]

Graf 11 Znázornění rizikové zóny u motorové nafty
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III. Závěr
Na základě vypracovaného posudku lze odpovědět na položené otázky
následujícím způsobem: Cena automobilového benzinu natural 95 27,92 Kč/litr
bez DPH byla obvyklou cenou v České republice. Cena motorové nafty 27,08 Kč/litr
bez DPH nebyla obvyklou cenou ve sledovaném období (23. týden) v České
republice.

5.6

Hodnocení metodiky z pohledu účinnosti

Subjekty, které páchají trestnou činnost, jsou velmi dobře adaptabilní na změny
vnějšího prostředí. Dokáží samy nebo za pomoci externích poradců využít postupů,
které jim umožní skrývat podvody po nezbytně dlouhou dobu. Tato kapitola
obsahuje modelové scénáře100, které vypadají možná až absurdně. Autor na nich
však připouští určitá slabá místa navržené metodiky. Autor práce je ale není
schopen sám odstranit. Pravděpodobnost, se kterou lze jednou změnou dosáhnout
úplného a dlouhodobého vymýcení daňových podvodů, závisí na míře optimismu
a pesimismu každého hodnotitele. Bradáč et al (2008) v podobném duchu zmiňují
citát neznámého soudce: „Pane znalče, Vy nemáte ani pochybnosti intelektuála?“
5.6.1

Metoda „Cash Back“

Cash Back je služba využívaná pro držitele některých platebních karet, která
umožňuje výběr hotovosti u pokladen vybraných obchodů. Obchodník nahrazuje
Jedná se pouze o příklady, kterými by bylo možné metodiku obejít. Z povahy řešené
problematiky jejich výčet není a ani nemůže být úplný.

100
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bankomat za podmínky, že zákazník uskuteční nákup v minimální výši a zaplatí
za něj kartou. Podobného principu může být uplatněno pro obejití navržené
metodiky.
Pokud dojde ke stanovení ceny, za kterou ještě nehrozí postih dle §109 ZDPH,
budou karuselové obchody probíhat právě za tuto minimální cenu. Jak se však
mohou podvodníci odlišit od konkurence, která prodává za stejné ceny?
Předmět zdanitelného plnění
Dodavatel

Odběratel
Platba

Zprostředkovatelská provize

Cash Back
Zprostředkovatel

Obr. 8

Metoda „Cash Back“ při použití v daňovém podvodu

Předpokladem je spoluúčast druhého subjektu, který bude vtažen přímo
do podvodu, např. provozovatel čerpací stanice. Vyžaduje se po něm, aby přijal
zdanitelné plnění a za to zaplatil. Podvodný prodejce po přijetí platby
použije metodu „Cash Back“ a vyplatí odběrateli poměrnou část z ceny zpět.
Odběratel v ten moment získá pohonné hmoty pod stanovenou minimální cenou,
přestože původní daňový doklad je vystaven na zákonem akceptovanou obvyklou
cenu. Protože se jedná o dvě oddělené transakce, snižuje se přehlednost a možnost
kontroly. V rámci tohoto kroku mohou být peníze převedeny přes další subjekt
(na Obr. 8 označený jako Zprostředkovatel). Ten vystaví Dodavateli daňový doklad
za zprostředkování obchodu nebo služeb a peníze vyplatí Odběrateli jako
samostatné plnění. Finanční analytický útvar by mohl transakce dohledat přes cash
flow všech zmíněných subjektů. Obtížné, až nemožné, je však odhalit osobu
Zprostředkovatele.
Peníze nemusí být ani vyplaceny přes třetí subjekt. Dodavatel by je mohl
vyplatit Odběrateli bez jakéhokoliv dokladu v hotovosti. Tento postup není možné
odhalit, pokud žádný ze subjektů toto neoznámí orgánům činným v trestním řízení.
Tím by sám sebe usvědčil z daňového podvodu, z praní špinavých peněz nebo
legalizace výnosů získaných z trestné činnosti.
5.6.2

Metoda „Free Shipping“

Přepravní náklady tvoří relativně zanedbatelnou část z celkové prodejní ceny
pohonných hmot. Dle výsledků Semeráda a Davida (2014) vyplývá, že samotní
obchodníci s PHM nepovažují faktor přepravy za identifikační znak podezřele
nízkých cen. V souvislosti s pevně stanovenou minimální obvyklou cenou by však
mohla být právě přeprava důležitým nástrojem k obejití této metodiky. Na Obr. 9 je
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znázorněna metoda „Free Shipping“, která si bere za vzor běžné obchodní operace
při zásilkovém prodeji zboží. Ty fungují na principu, kdy Odběrateli není od určité
výše nákupu účtováno přepravné a hradí je plně Dodavatel ze své marže nebo
zisku.
Předmět zdanitelného plnění – jen PHM (bez dopravy)
Dodavatel
Odběratel
Platba
Platí přepravné náklady
Přeprava zdarma
Přepravní společnost
Obr. 9

Metoda „Free Shipping“ při použití v daňovém podvodu

Obvyklá marže u PHM se pohybuje přibližně v rozpětí 0,01 – 0,20 Kč/litr (Graf
V závislosti na přepravované vzdálenosti mohou být náklady na přepravu
i vyšší než marže distributora. Celá marže by tak v lepším případě pokryla alespoň
náklady na přepravu, v horším případě by byl obchod ztrátový. Na první pohled se
zdá, že nelze metodu Free Shipping racionálně využít.
12101).

Počet odpovědí

Graf 12 Odpovědi na otázku, jaká je obvyklá marže distributora
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Pokud by mělo být využito schéma Obr. 9 pro obejití metodiky, potom by
Dodavatel vyfakturoval pouze odběr PHM. Přepravní náklady ale svému Odběrateli
účtovat nebude. Tím zdanitelné plnění na první pohled proběhne
za obvyklou cenu, ale po detailnějším zkoumání tomu tak není. Dodavatel získává

Graf znázorňuje odpovědi 116 respondentů na otázku, jak velká je obvyklá marže distributora,
který prodává pohonné hmoty se splatností maximálně 7 dní?
101
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konkurenční výhodu, protože nabízí nižší cenu dodaných pohonných hmot.
Odběratel má ve výsledku nižší pořizovací náklady.
Kromě toho může odběratel získat i další benefity a to v různých podobách.
Distributoři během přípravné fáze uváděli, že obdrželi nabídky na bezúplatně
poskytnutou dovolenou, bezúplatné poskytnutí technického vybavení nebo
elektroniky. To však může způsobit značné obtíže správci daně. Zatímco chybějící
přepravu by bylo možné odhalit kontrolami u daňových subjektů, prokazování
jiných benefitů a jejich souvislosti s obchodem by bylo přinejmenším obtížné.
5.6.3

Zpochybnění důkazních prostředků – zveřejnění dat ex post

Pokud by byla navržená metodika skutečně využita, zbýval by poslední krok
k úspěšné správě daně, a to prokázat obviněnému jeho vinu. Obhajoba by mohla
zpochybnit způsob využití metodiky a její uveřejnění ex post. Zatímco jsou PB
k dispozici s mírným časovým předstihem102, u cen, které sbírá GFŘ za pomoci
zvláštní záznamní povinnosti, dochází ke zpoždění i několika týdnů103.
Při využití PGFD dochází k retroaktivitě a ta způsobuje nejistotu zejména
na straně daňových subjektů, neboť proti nim může být využit §109 ZDPH. Při tom
se odběratelé s menší tržní silou obtížně dostávají k dostatečnému množství
informací, podle kterých mohou identifikovat obvyklou cenu. Zákazník, který
odebere nestandardně malé množství, bude požadovat prodlouženou splatnost
a nebude jisté, že své závazky uhradí, mnoho nabídek nedostane. Naopak subjekty
s větší tržní silou mají vytvořená i samostatná oddělení, která se přímo specializují
jen na nákup a prodej a dokáží být v kontaktu s více distributory najednou. Je
pravděpodobné, že čím větší subjekt s velkými odběry a dobrou platební
morálkou, tím více bude atraktivní pro samotné distributory. V pravidelných
intervalech jej budou informovat o svých cenových nabídkách i bez vlastního
přičinění.
Pro úspěšné využití metodiky se vyžaduje zveřejnění informací o obvyklých
cenách nejpozději před objednávkou pohonných hmot, případně v den
uskutečněného zdanitelného plnění. Tyto informace by měly být zveřejněny
způsobem, který umožňuje vzdálený přístup. Jakékoliv odchylky od tohoto
předpokladu snižují míru úspěchu v prokázání viny. Je totiž velice snadné
argumentovat tím, že příjemce zdanitelného plnění nevěděl nebo nemohl vědět,
jaká byla cena obvyklá v době pořízení.

Obvykle jsou vyhlašovány den před jejich platností.
Časový rozdíl mezi dnem uskutečněného zdanitelného plnění a termínem pro plnění zvláštní
záznamní povinnosti, ve kterém bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
102
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Nabízí se alternativa. Na konkurenčním trhu by se měly některé povinnosti
vztahovat na všechny subjekty a jiné by se měly vztahovat pouze na ty subjekty,
které mají významnou tržní sílu104. Nechť jsou na trhu vybrány subjekty
s významnou tržní silou105, kterým bude stanovena povinnost anonymním
způsobem a v pravidelných intervalech informovat správce daně o svých cenách.
Podmínky pro výběr konkrétní ceny PVTS musí být stanoveny jednotně106. Tímto
způsobem bude zajištěna ochrana interních utajovaných informací, které však
mohou být zveřejněny jako dostupný a věrohodný zdroj pro ostatní subjekty
na trhu. Dojde-li ke změně v jejich ceníku, nahlásí ji správci daně, který upraví
zveřejněnou „ještě“ obvyklou cenu na portálu veřejné správy.
Dojde-li k této součinnosti, je otázkou, zda úplně nezrušit zvláštní záznamní
povinnost pro tuzemská plnění, a neponechat ji jen u pořízení (dovozu) pohonných
hmot z jiných států. Pokud by se nadále jednalo o dobrovolnou činnost, mohly by
být daňové subjekty zvýhodněny nižší mírou administrativní zátěže dle modelu
OECD (2012). Panuje zde ale obava, že by tuto povinnost plnily zejména podvodné
firmy.

5.7

Hodnocení metodiky dle nároků na stát a na daňové
subjekty

Metodika je navržena tak, aby odpovídala obecné zásadě právní jistoty, což je
důležitá vlastnost unijního právního řádu. ESD může jen zcela výjimečně omezit
možnost všech zúčastněných osob dovolávat se této zásady, aby zpochybnil právní
vztahy založené na dobré víře107. Tohoto kroku bylo využito jen za přesně
vymezených okolností, když existovalo riziko závažných hospodářských dopadů
způsobených obzvláště vysokým počtem právních vztahů založených v dobré víře
na základě právní úpravy považované za platnou a účinnou a jednak se jevilo,
že jednotlivci a vnitrostátní orgány byly vedeny k chování, které nebylo v souladu
s právní úpravou Společenství108.
Pozitivum metodiky lze spatřit v možnosti definice neobvyklé ceny, která se
nachází v rizikové zóně. Toto opatření dává daňovým subjektům vyšší míru jistoty
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES.
Mohlo by se např. jednat o podmínky, jaké vyžaduje ČAPPO u svých členů (více ČAPPO, 2014a).
106 Návrh: Cena dodání při platbě v hotovosti nebo při platbě na zálohovou fakturu, při dodání
z tuzemských skladů, aj. U pořízení (dovozu) pohonných hmot z jiného státu takovou povinnost
stanovit nelze, protože všechny subjekty s významnou tržní silou nemusí s tímto státem
obchodovat.
107 C-525/11 – Mednis SIA proti Valsts ieņēmumu dienests.
108 C-423/04 Sarah Margaret Richards proti Secretary of State for Work and Pensions.
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při obchodování a při plnění svých povinností. Může to zvýšit i společenskou
averzi vůči obchodování s distributory, kteří pohonné hmoty za neobvyklé ceny
nabízejí. Jejich (potenciální) zákazníci dají přednost konkurenci před rizikem
vyplývajícím z ručení za nezaplacenou daň. Nemusí se ale vždy jednat jen o poctivé
obchodníky, ale i o takové, kteří dokáží různými postupy metodiku obejít (např.
kap. 5.6).
Negativem jsou státní zásahy do fungování trhu ve formě regulace cen,
což může přinést tržní neefektivnost a růst šedé ekonomiky. Cena vzniká jako
rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Jakákoliv jiná cena není ekonomicky
efektivní. Navrženou metodiku však nelze hodnotit jako státní regulaci tak, jak ji
chápou např. Samuelson a Nordhaus (2013) a Zugarramurdi et al (1995). Uvedení
autoři uvádí, že vlády mohou z politických a sociálních důvodů rozhodnout, že je
nějaká cena příliš vysoká nebo příliš nízká, a mohou stanovit maximální nebo
minimální cenu, nebo na statek uvalit daň. Výsledkem této regulace je několik
dopadů: (i) je-li cena příliš nízká, může to odradit producenty od výroby nebo
distribuce, (ii) statek s regulovanou maximální cenou bude brzy nedostupný,
protože převáží poptávka nad nabídkou, (iii) výsledkem bude vznik stínové
ekonomiky nebo přídělového systému („podpultový“ prodej). Naopak, navržená
metodika kontroluje minimální tržní ceny, které vznikly bez daňových podvodů.
Nebrání tak ani v realizaci obchodu za neobvyklé ceny (z pohledu metodiky), ani
nestanovuje jiná omezení.
Pro účely disertační práce byla provedena analýza současného a budoucího
stavu pro (i) stát a (ii) pro daňové subjekty. Ty jsou dále členěny na subjekty
s nevýznamnou tržní silou a subjekty s významnou tržní silou (Tab. 18 a Tab. 19).
Současný stav neumožňuje stanovování obvyklé ceny, protože chybí
dostatečné množství podkladů. Pokud by některý subjekt požádal GFŘ o sdělení
její výše dle zákona o svobodném přístupu k informacím, musel by čekat až 14 dní
na odpověď. V některých případech by dokonce nebylo možné obvyklou cenu
stanovit, protože pokud by správce daně chtěl využít informací ze zvláštní
záznamní povinnosti (dále jen „ZZP“), musel by počkat až do termínu pro její
plnění. Takový postup je nemyslitelný. Navíc neplnění povinnosti ze strany
daňových subjektů není podle rozsudku Nejvyššího správního soudu vymahatelné.
Dalším problémem je, že správce daně tyto údaje dostatečně nekontroluje. Toto
tvrzení lze doložit významnými rozdíly v databázích. Daňovým subjektům, kteří
ZZP plní, vznikají finanční náklady, protože mnozí musí najímat (novou) pracovní
sílu, která měsíční reporty připravuje.
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Povinnosti jednotlivých subjektů před zavedením metodiky
Položka

Stát

Subjekty
s nevýznamnou
tržní silou

Subjekty
s významnou
tržní silou

Administrativní dopad
Zvláštní záznamní povinnost
(„ZZP“)
Dostupnost některých informací
ze ZZP
Identifikace ceny obvyklé
Kontrola ceny obvyklé
Lze uplatnit §109 ZDPH

Musí zpracovávat údaje
od všech subjektů na trhu
splňujících podmínky.
Neveřejné, jen
na vyžádání dle zákona
č. 106/1999 Sb.
V závislosti na plnění ZZP.
Není prováděna
v dostatečném rozsahu.
Lze s nejasným úspěchem.

Dle rozsudku Nejvyššího
správního soudu nejsou povinny
zpracovávat.
Neposkytují.

Neposkytují.

Právní nejistota.
Nedostatek informací pro její
stanovení.
Nelze hodnotit.

Finanční dopad
Jaké jsou náklady
Vliv ZZP na množství daňových
podvodů

Náklady na správu
velkého množství údajů,
které nejsou dostatečně
kontrolovány.
žádné

Náklady na zpracování ZZP, což
přináší náklady ve formě lidských
zdrojů a technického vybavení.
žádné

žádné

Po zavedení metodiky uvedené v Tab. 19 bude stát přijímat menší množství
dat od subjektů s významnou tržní silou, které bude možné jednodušeji zpracovat
do podoby veřejně dostupných informací na portálu veřejné správy. Z těchto
podkladů bude možné stanovit obvyklou cenu a tuto u daňových subjektů
při kontrolách porovnat. Bude možné využít §109 ZDP. Tím, že od subjektů
s nevýznamnou tržní silou nebude požadována ZZS, sníží se jim náklady
na pracovní sílu. Subjektům je dána svobodná volba, pro jakou cenovou nabídku se
rozhodnou. Mají právní jistotu, že nebudou ručit za nezaplacenou daň, nakoupí-li
pohonné hmoty za akceptovatelnou obvyklou cenu.
V Tab. 20 dochází ke komplexnímu porovnání období po změně T1
s aktuálním stavem před změnou T0. Je použita hodnotící stupnice „+, 0, -“, přičemž
„+“ znamená, že po zavedení metodiky dojde ke zlepšení stavu, např. zvýší se
právní jistota, sníží se administrativní zátěž, zlepší se dostupnost podkladů
pro stanovení obvyklé ceny. „-“ vyjadřuje negativa ve formě např. zvýšení
administrativní zátěže. Jestliže stav zůstává nezměněn, potom je hodnocen „0“.
Pokud dojde k mírnému zlepšení „0+“ nebo mírnému zhoršení „0-„. Celkové
hodnocení vychází z celkové četnosti hodnocení v dané kategorii. Převažující znak
je potom vyjádřen na stejné hodnotící stupnici.
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Povinnosti jednotlivých subjektů po zavedení metodiky
Položka

Subjekty
s nevýznamnou
tržní silou

Stát

Subjekty
s významnou
tržní silou

Administrativní dopad
Zvláštní záznamní povinnost
(„ZZP“)
Dostupnost některých informací
ze ZZP
Identifikace ceny obvyklé
Kontrola ceny obvyklé
Lze uplatnit §109 ZDPH

Musí zpracovávat údaje
od vybraných subjektů
na trhu. Musí být dáno
Ne
Ano
zákonem. Cena obvyklá
musí být zveřejněna.
Volně dostupné na
x
x
portálu veřejné správy.
Ano, na základě obecné zásady právní jistoty.
Ano, je možná.
Ano
Nelze hodnotit.
Finanční dopad
Zůstanou stejné nebo
nižší. Úspora
při zpracování
a kontrole plnění
velkého množství údajů.
Náklad na pravidelnou
aktualizaci portálu
veřejné správy.

Jaké jsou náklady

Vliv metodiky na množství
daňových podvodů

Tab. 20

Kontrola
aktualizovaných
údajů z portálu
veřejné správy.

Dle stupně
plnění ZZP.
Pokud byla
plněna již před
úpravou, žádné
nové náklady
nevzniknou.

Mohou se rozhodovat o cenových
nabídkách, aby se vyhnuly ručení
za nezaplacenou daň.

Stejné nebo se sníží.

Srovnání stavu v období T1 se stavem v období T0
Položka

Stát

Subjekty
s nevýznamnou
tržní silou

Subjekty
s významnou
tržní silou

Administrativní dopad
Zvláštní záznamní povinnost („ZZP“)
Dostupnost některých informací ze ZZP
Identifikace ceny obvyklé
Kontrola ceny obvyklé
Lze uplatnit §109 ZDPH
Celkově

spíše 0+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
nelze hodnotit

+

0

+

-

Finanční dopad
Jaké budou náklady
Vliv metodiky na množství daňových
podvodů
Celkově
Celkové hodnocení

0 nebo +
0 nebo +
+
+

nelze hodnotit
+
+

-
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Na základě Tab. 18, 19 a 20 vyplývá, že lze navrženou metodiku hodnotit
následovně. Stát nebude muset zpracovávat velké množství dat ze ZZP. Data bude
vybírat jen od menšího množství, avšak tržně významných, subjektů, čímž bude
zpracování přesnější a méně náročné. Povinnost subjektům však musí být dána
zákonem a obvyklé ceny dle metodiky musí být pravidelně aktualizovány
na portálu veřejné správy. Tento legislativně náročný krok ovlivňuje hodnocení
na „spíše 0+“. Výhodou je možnost identifikovat obvyklou cenu a její kontrolu,
a využití §109 ZDPH, což může přispět k vyššímu inkasu daně a redukci daňových
podvodů. Celkové hodnocení administrativního dopadu je „+“ stejně jako
u finančního dopadu, kde lze očekávat zlepšení stavu pro stát např. proto, že se
sníží množství pracovníků zpracovávajících ZZP.
Nejvíce pozitiv změna přinese skupině subjektů s nevýznamným tržním
podílem. Té ubyde ZZP a největší úsilí bude muset vynaložit na sledování aktuální
obvyklé ceny. Proto, aby byl negativní dopad omezen na minimum, mohl by být
tento údaj zveřejněn na webových stránkách celní správy a to přímo
u registru distributorů PHM. Tím by byly splněny obě povinnosti současně
(obchodování s registrovaným distributorem a za obvyklou cenu), což by
podstatně snížilo časovou náročnost.
Nejméně výhod naopak připadá subjektům s významným tržním podílem.
Těm by oficiálně přibyla povinnost zveřejňovat ceny ve prospěch správce daně
formou ZZP. To je hodnoceno „-“, neboť pro ně vznikne (nová) zákonná povinnost.
Současně jim vznikne povinnost kontrolovat ceny na portálu státní správy, proto
náklady pravděpodobně vzrostou. Celkové hodnocení „-“ znamená zvýšení
administrativy a vyšší finanční náročnost. Část těchto dodatečných nákladů mohou
vybrané subjekty přenést na své odběratele v prodejních cenách (podobně jako je
tomu např. u daňové incidence). Celkově lze navrženou metodiku hodnotit
pozitivně, neboť její přínosy ve 2 ze 3 sledovaných skupin převažují nad negativy.
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DISKUSE
Daňové podvody jsou dlouhodobě obrovským problémem ve všech státech a mají
negativní dopad jak na veřejné rozpočty, tak i na chování daňových subjektů.
Jestliže totiž vidí, že správce daně není schopen redukovat podvody zákonnými
prostředky, nebo že zákonodárci přijímají zatěžující, přitom však neúčinná,
opatření, mohou rezignovat na svůj vnitřní odpor k podvodu. Rozhodování mezi
plněním a neplněním daňových povinností ovlivňuje několik faktorů, např. averze
daňového subjektu k riziku, maximální výše zisku z podvodu, maximální výše
trestu za něj, nebo jak toto chování vnímá celá společnost (Allport, 1920; Le Bon,
1896; Slemrod a Yitzhaki, 2002; Torgler a Schaltegger, 2005; Zubaľová et al, 2012).
U všeobecné spotřební daně se správce daně musí potýkat s karuselovými
podvody (Brederode, 2008; FATF, 2007; Fedeli a Forte, 2011; Podlipník, 2012).
Tyto sofistikované obecně známé postupy zneužívají základních principů správy
daně při obchodování s jinými státy. V řetězci plátců se obvykle vyskytne chybějící
obchodník, který je prvním subjektem (vlastníkem) ve státě, kde má dojít
k podvodu.
Tomuto plátci vzniká povinnost přiznat a odvést daň tzv.
samovyměřením. Podvod je založen na tom, že tento obchodník poskytne předmět
plnění dalšímu plátci, avšak neodvede daň na výstupu. Po přijetí platby a vyvedení
veškerého likvidního majetku ze společnosti, končí tento, z pohledu daně, rizikový
subjekt v insolvenci nebo bez dostatečných finančních zdrojů na úhradu daně.
Protože má druhý subjekt nárok na odpočet, vznikají obrovské ztráty na úkor
státního rozpočtu. To potvrzuje zjištění (Tanzi, 1999), že některé podvody nejsou
spojeny s činností ve stínové ekonomice, ale jedná se jednoduše o podvod v rámci
daňového přiznání.
Evropská komise (European Commission, 2013) odhaduje roční ztráty na dani
z přidané hodnoty kolem 200 mld. EUR. Nelze tvrdit, že by některé státy byly proti
podvodům odolnější než jiné. Každý stát má problém se svým specifickým
předmětem zdanitelného plnění. Přesto je odpovědnost za boj s daňovými
podvody ponechávána na jednotlivých členských státech, ačkoliv se obvykle jedná
o podvody při přeshraničním obchodování (Lazăr, 2013). Tento přístup Komise
dlouhodobě komplikoval jakékoliv změny. Až do platnosti Směrnice Rady
2013/42/EU nemohly členské státy přijmout jakákoliv opatření bez souhlasného
stanoviska ostatních států. Veškeré změny musely také odpovídat unijním
zvyklostem, např. principu neutrality. V opačném případě je domácí soudy nebo
Evropský soudní dvůr zcela nebo částečně zrušily.
Dlouhodobě se diskutuje o budoucnosti daně z přidané hodnoty (Ecker et al,
2011; PwC, 2007). Sílí názory na úplné zrušení této daně a navrhuje se její
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nahrazení např. dani z obratu. Odpůrci změny však tvrdí, že státy nebudou
souhlasit se zrušením daně z přidané hodnoty, protože je významným příjmem
státních rozpočtů. Navíc přechod na novou daň je administrativně a politicky
náročným procesem v zemích se stabilizovanou ekonomikou (Kubátová, 2009).
Keen a Smith (2006) však doporučují při hodnocení kladů a záporů neposuzovat
výsledky odděleně, ale v celkovém kontextu s ostatními daněmi. Přes všechna
negativa lze hodnotit DPH jako dobrou daň. Rovněž při zohlednění
administrativních nákladů doporučují Gordon a Nielsen (1997) preferovat daň
z přidané hodnoty před přímými daněmi.
Dochází proto spíše ke změnám, které mají přispět ke zlepšení výběru
a správy daně. V současné době je často diskutovaným nástrojem přenesená
daňová povinnost, na základě které dochází k samovyměření daně a k nároku
na odpočet v každém mezistupni řetězce, avšak daň je skutečně odváděna
až posledním plátcem. To však přináší i svá úskalí. Zejména dochází k výpadku
cash flow státního rozpočtu, protože daň může být placena i se zpožděním
několika zdaňovacích období. Přesto se k tomuto kroku přiklonila i Česká
republika při řešení podvodů v oblasti pohonných hmot. Z pohledu daně z přidané
hodnoty jsou právě pohonné hmoty typickým příkladem komodity zasažené
karuselovým podvodem. První subjekt v řetězci na území České republiky může
touto cestou dosáhnout zisku (ve formě neodvedené daně) až 6 Kč/litr. Při tom
obvyklá marže distributora je přibližně 0,20 Kč/litr. Podvodné firmy si mohou
dovolit prodávat pohonné hmoty výrazně levněji než jejich poctivá konkurence.
Taková atraktivní cena jim pomáhá zvýšit prodeje a generovat větší zisk. Nezřídka
se i poctivé subjekty musí ze zoufalství uchýlit k nákupu nezdaněné cisterny, aby
dokázaly přežít v tvrdém konkurenčním boji (Petlachová a Ležatka, 2014). Přesto
byla Evropskou komisí žádost zamítnuta a České republice bylo doporučeno využít
jiných daňových a nedaňových nástrojů. Od té doby došlo k několika novelám
zákonů o dani z přidané hodnoty a o pohonných hmotách. Výsledek však není příliš
uspokojivý. Množství podvodů neklesá a naopak silně ovlivňuje konkurenční
prostředí, což vyústilo v odchod některých, z pohledu tržní síly, významných
subjektů.
Disertační práce má proto za cíl vytvořit metodický nástroj umožňující
včasnou identifikaci možných daňových podvodů u daně z přidané hodnoty
a vytvoření specifického způsobu odhadu jejich výše a navržení řešení, která
mohou reálně přispět k omezení jejich realizace.
V roce 2011 se v zákoně o dani z přidané hodnoty objevilo ustanovení §109
(ručení příjemce zdanitelného plnění), které může správce daně využít v případě,
že je úplata za poskytnuté zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela
zjevně odchylná od obvyklé ceny. Přestože má toto ustanovení oporu v platné
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směrnici, stanovit cenu obvyklou je na českém trhu prakticky nemožné.
I při využití všech možností, které znalecká činnost nabízí, není možné shromáždit
nezbytná vstupní data. Distributoři na trhu nezveřejňují svoje ceníky a jediné ceny,
které lze získat, jsou základní týdenní ceny společnosti Čepro (PB). Takové ceny ale
nelze pro účely zákona využít. Za neobvyklé ceny by mohly být považovány i řádně
zdaněné pohonné hmoty, čehož může být jednoduše dosaženo individuálními
ceníky, které prodejci zákazníkům nabízejí. Některé subjekty využívají např.
naskladnění pohonných hmot v daňových skladech, k čemuž se uchylují, pokud lze
předpokládat cenový nárůst pohonných hmot. V krátkém časovém intervalu
realizují obchod s vyšším ziskem, avšak je nutné kalkulovat se
skladovacími náklady. Protože je pohyb cen obtížně odhadnutelný, nelze
jednoznačně říct, po jak dlouhou dobu je tato varianta výhodná. Byla vytvořena
porovnávací cena (PC), která definuje období sledování cen v čase a která
zohledňuje obě výše uvedené možnosti. Ani pomocí tohoto postupu však stále není
možné jednoznačně určit obvyklou cenu. Proto bylo nutné shromáždit další
dostupné informace o trhu.
První data byla získána od náhodně vybraných, avšak profesně zaměřených,
subjektů formou rozhovorů. Následně byl z poznatků vytvořen dotazník, který byl
distribuován 700 náhodně vybraným respondentům a byl vyvěšen i na webových
stránkách profesně zaměřeného periodika Petrol.cz. Po vyhodnocení dotazníku
(154 odpovědí) bylo možné odpovědět na obě výzkumné otázky současně.
Odpověď je spojena, protože VO2 byla identifikována jako jeden ze znaků
potenciálního podvodu u otázky V01.
VO1: Jaké jsou charakteristické znaky potenciálního distributora zapojeného
v daňovém podvodu?
VO2: Jaké jsou odlišnosti mezi cenami řádně zdaněných PHM a cenami potenciálně
zasažených daňovým podvodem?
Na základě výzkumu Semeráda a Davida (2014) lze charakterizovat
potenciálního distributora zapojeného v daňovém podvodu dle tří primárních
znaků: (i) Rozdíl mezi jím nabízenými cenami a konkurenčními nabídkami
obvyklých dodavatelů přesahuje 0,50 Kč/litr. Do této výše považují respondenti
ceny za dosažitelné i bez podvodu. (ii) Pohonné hmoty jsou zpravidla dováženy
z jiných států (mimo tuzemsko), čímž je naplněn předpoklad, že může být využito
schéma karuselového podvodu. Maximální výši podvodu může dosáhnout pouze
první plátce v řetězci na území České republiky. Daňová povinnost každého dalšího
subjektu je příliš malá (do 0,05 Kč/litr) na to, aby se mu vyplatila. Kauce
distributorů je v současné době stanovena ve výši 20 mil. Kč. (iii) Potenciální
podvodník upřednostňuje co možná nejrychlejší platbu za dodané pohonné hmoty.
Dle výsledků se jedná o platbu v hotovosti před stáčením cisterny nebo k úhradě
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přes bankovní účet, avšak na zálohovou fakturu. Tento postup je logický, neboť
správce daně může zablokovat bankovní účty podezřelého subjektu a podvodník
nestihne vyvést veškeré finanční prostředky ze společnosti včas.
Sami distributoři jsou si těchto vlastností podvodníka vědomi. V několika
případech proto využili možnost uvést v dotazníku vlastní návrhy opatření, které
by měly přispět v boji s těmito chybějícími obchodníky. Mimo návrhů
na přenesenou daňovou povinnost, lze jejich odpovědi sloučit do dvou bodů:
(i) Vytvořit dovozové licence; subjekt, který by žádal o dovozovou licenci, by musel
složit jistinu v určité výši. Výše nebyla respondenty omezena v porovnání např.
s plošnými kaucemi109 a v některých případech dosahovala několika násobků
kauce. (ii) Kontrolovat cisternová vozidla v pohraničí, aby bylo možné k pohonným
hmotám přiřadit konkrétní čerpací stanici, kde budou stočeny. Tím by měl být včas
identifikován rizikový subjekt, který by měl být více kontrolován správcem daně
než ostatní subjekty.
Obchodníci s pohonnými hmotami musí na základě rozhodnutí správce daně
plnit zvláštní záznamní povinnost, což představuje pravidelné měsíční reporty
o nákupech a prodejích zahrnující jak poskytovatele a příjemce zdanitelného
plnění, tak také obchodované množství a cenu za litr. Přestože Nejvyšší správní
soud tuto povinnost zpochybnil110, protože dochází k porušení práv daňového
subjektu, mnoho z nich tuto povinnost dobrovolně plní. Generální finanční
ředitelství bylo požádáno o poskytnutí těchto cen za kalendářní rok 2012
(na základě zákona o svobodném přístupu k informacím). Poskytnuty a dále
zpracovány byly průměrné (PGFD) a minimální (PMGFD) ceny v jednotlivých dnech.
Současně byl využit respondenty akceptovatelný rozdíl 0,50 Kč/litr, který byl
odečten od průměrných cen PGFD. Vznikla upravená cena PAGFD, která v kombinaci
s porovnávací cenou PC vytvořila hranici pro rizikovou zónu identifikující obvyklé
a neobvyklé ceny. Správce daně by se měl zaměřit na kontroly subjektů, které
obchodují za neobvyklé ceny.
Navržená metodika není však zcela imunní proti kreativním subjektům.
V práci jsou uvedeny některé modely podvodů, kterými by bylo možno metodiku
Zákonodárce však zvolil jinou cestu a plošně stanovil, aby všichni distributoři povinně skládali
kauce ve výši 20 mil. Kč. Výsledkem však bylo jen dramatické snížení množství distributorů
(zůstalo méně než 10 % z původního počtu). Jak někteří, dnes již bývalí, distributoři přiznávají,
kdyby věděli, že jim stát zákonem, doslova ze dne na den, ukončí podnikání, pravděpodobně by již
dávno obchodovali s nezdaněným zbožím. Nálezem Ústavního soudu (44/13) došlo ke zrušení
kaucí v požadované výši, čímž se může zdát, že je Česká republika ve svém boji opět na začátku.
Přesto distributoři, kteří museli trh opustit, nevěří, že se jim podaří vydobýt si zpět původní pozice.
110 Pokud by totiž zákonodárce zamýšlel tuto povinnost pro všechny, potom by ji stanovil zákonem
(např. 7Afs 67/2010; 7Afs 14/2010).
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obejít. Jedná se o metody Cash Back, Free Shipping a zpochybnění údajů ex post.
Při metodě Cash Back příjemce zdanitelného plnění pořizuje pohonné hmoty
za obvyklou cenu. Poskytovatel plnění mu však část finančních prostředků vrátí
a to buď v hotovosti bez dokladu, anebo přes zprostředkovatele. U Free Shipping
není příjemci plnění účtována přeprava. V obou případech je sice dokladově
splněna podmínka obvyklé ceny, ale ve skutečnosti tomu tak není. Podvodníci tak
získávají konkurenční výhodu. Zpochybnění dat ex post je racionální úvahou.
Zatímco daňové subjekty obchodují v reálném čase, správce daně využívá dat,
která obdrží a zpracovává se zpožděním. Na rozdíl od obchodníků s pohonnými
hmotami má dostatek informací o cenách na trhu. Na straně daňových subjektů
vzniká nejistota, že budou vystaveni ručení za nezaplacenou daň, přestože přijaly
veškerá opatření, která od nich lze reálně vyžadovat. Právní jistota je při tom
důležitou zásadou unijního právního řádu.
Existuje mnoho způsobů, jak odhadnout velikost šedé ekonomiky. Měření tax
gap (Black et al, 2012; Chiarini et al, 2008; Novysedlák a Palkovičová, 2012),
aproximativní metody a metody reprezentativního vzorku (Nam et al, 2001; Široký
et al, 2008), mikroekonomické a makroekonomické modely (MacAfee, 1980;
Mogensen et al, 1995; Tanzi, 1982), vztah mezi spotřebou energií a hrubým
domácím produktem (Hanousek a Palda, 2006; Kaliberda a Kaufmann, 1996), aj.
však neumožňují odhadnout výši daňových podvodů u pohonných hmot. Daňoví
podvodníci, v těchto případech, u daně z přidané hodnoty111 nezatajují svoji
daňovou povinnost a plní i povinnost podat daňové přiznání. Nemají ale dostatek
likvidního majetku na uhrazení daně. Nezaplacená daň se tak stává jejich ziskem.
Ani autor práce nedokáže přesně vyčíslit výši daňových podvodů. Navrhuje
však způsob jejího měření za využití rizikové zóny (rozdíl mezi PMGFD a buď PC nebo
PAGFD). Generální finanční ředitelství disponuje cenami i množstvím
obchodovaných pohonných hmot. Musel by se však identifikovat první subjekt,
od kterého byly pohonné hmoty za neobvyklé ceny prodávány. To lze zajistit
požadováním čísla náložného listu. Není zpochybněn argument, že všechny ceny
v rizikové zóně nemusí být zasaženy podvodem. Daňový subjekt by měl ale
prokázat, že došlo k řádnému zdanění. Není také vyloučeno, že mohou respondenti
v dotazníku uvádět zkreslené informace. Poctivé subjekty mohou mít tendenci
problém zveličovat a podvodníci naopak zkreslovat nebo bagatelizovat. Stejný
problém byl ale objeven i u poskytnutých dat od Generálního finančního
ředitelství, kde docházelo k rozdílu cen až o 1-10 Kč/litr.

Na rozdíl od dovozů nezdaněných minerálních olejů, které jsou v tuzemsku prodány u čerpacích
stanic jako pohonné hmoty.
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Níže formulovaná doporučení definují nezbytné kroky vedoucí k uplatnění
navržené metodiky při správě daně v praxi. Výsledkem je vyšší míra právní jistoty
a předpokládá se i redukce daňových podvodů:
i. Zákonem je nutné stanovit, aby subjekty s významnou tržní silou poskytovaly
správci daně aktuální informace o svých cenách. Důležité kritérium je určení
těchto subjektů. Mohlo by to být postaveno na podobném principu, jako je
tomu při výběru člena České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
(ČAPPO, 2014a). Toto však není dogma, neboť na trhu mohou existovat
firmy, které mají významnou tržní sílu, a při tom nemusí být členy ČAPPO.
ii. Provozovatelům rafinerií a daňových skladů zákonem stanovit povinnost
poskytovat informace o skladovacích poplatcích. Z těchto informací (i) a (ii)
bude pro další kalkulace dle metodiky vybrána vždy nejnižší cena PSVTS.
iii. Na stejném základě je stanovena porovnávací cena PC, která nebude vycházet
jen z cen Čepro, ale bude zohledňovat i jiné subjekty na trhu.
iv. Dle metodiky bude ve vybraném období využita PSVTS nebo PC, a bude
definována hranice mezi obvyklými cenami a rizikovou zónou. Tato cena
musí být dostupná všem subjektům na portálu veřejné správy a musí být
umožněn vzdálený přístup. Pokud některý subjekt nakoupí pohonné hmoty
za ceny v rizikové zóně, stává se automaticky ručitelem za nezaplacenou daň
z tohoto plnění.
v. Zrušit aktuálně uplatňovanou zvláštní záznamní povinnost pro tuzemská
plnění u subjektů s nevýznamnou tržní silou a stanovit ji zákonem
u obchodování s jinými státy. Nedílnou součástí je rozšíření poskytovaných
dat o číslo náložného listu.
Požadavky jsou v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2002/22/ES, která připouští, že některé povinnosti mohou být vyžadovány
od všech subjektů a některé jen od subjektů s významnou tržní silou. Tímto by se
snížila administrativní zátěž subjektů s nevýznamnou tržní silou. Lze
předpokládat, že na ně subjekty s významnou tržní silou přenesou část nákladů
v prodejních cenách. Tento postup by podpořili také někteří respondenti, kteří
v textové části dotazníku požadovali, aby provozovatelé daňových skladů povinně
zveřejňovali svoje ceny (transparentnější cenotvorba). Je pravděpodobné, že
při této variantě plnění zvláštní záznamní povinnosti nebude možné kalkulovat
velikost rizikové zóny dle metodiky, protože správce daně nebude mít všechny
údaje k dispozici. Význam, který má metodika na redukci daňových podvodů
a správu daně, významně převyšuje problém s odhady velikosti rizikové zóny.
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Problematika daňových podvodů je stále aktuálním tématem bez ohledu na stav
ekonomické vyspělosti dané země. Kromě toho má obrovský dopad na fiskální
politiku státu. V obdobích deficitních státních rozpočtů je toto téma velmi důležité,
neboť úspěšný boj proti podvodům může být důležitým nástrojem, kterým je
možné dosáhnout dodatečných příjmů. V porovnání s častými daňovými změnami
a politickými experimenty je krok vedoucí k redukci podvodů veřejností přijímán
kladně a v některých případech je dokonce očekáván a vyžadován. Jestliže se
správci daně daří odhalovat podvody při kontrolách, a pokud jsou pokuty (tresty)
nastaveny ve vhodné (subjektivně odrazující) výši, působí to výchovně i na další
subjekty, které si velmi rychle spočítají, že se jim podvod jednoduše nevyplatí.
Daňové subjekty jsou v dnešní době velmi dobře teoreticky připraveny, a buď
samy anebo s pomocí poradenských firem dokáží svoji nezákonnou činnost
skrývat. Lze částečně pominout faktor neúmyslné chyby při plnění daňových
povinností způsobený např. špatným výkladem zákona (nepochopením), i když
i to může být problém. Mnohem nebezpečnější a závažnější jsou však podvody
páchané organizovanými skupinami, které vytváří mnohačetné struktury, a které
se orgánům činným v trestních řízeních obtížné rozkrývají. Správce daně se snaží
cílit kontroly na potenciálně rizikové subjekty v oblastech, ve kterých jsou podvody
značně rozšířené. Protože je však mnohem více daňových subjektů, než je správce
daně schopen zkontrolovat, jsou náhodné kontroly prakticky jediným nástrojem,
kterým lze odhalit podvodné jednání. Stupňuje se tak tlak na nalezení rizikových
identifikátorů, dle kterých je možné podvod včas odhalit.
Autor disertační práce se zaměřil na oblast daně z přidané hodnoty v České
republice, a přestože je zkoumána jen jedna komodita, pohonné hmoty, podvody se
odhadují na 8 mld. Kč ročně (ČAPPO, 2012; Kalousek, 2011; Skupina senátorů,
2013; ÚOHS, 2012). Výsledkem práce je metodika, která kombinuje teoretické
i praktické přístupy a poznatky několika oblastí.
Teoretickým přínosem práce je ověření existence karuselových podvodů
na trhu s pohonnými hmotami v České republice. Přínos spočívá také v analýze
trhu a v identifikování charakteristických znaků do potenciálního podvodu
zapleteného distributora. Tato zjištění sice potvrzují již známé teoretické
předpoklady o specifických podvodech u daně z přidané hodnoty, práce však
poskytuje konkrétní hodnoty odhalených znaků. Při zpracování dat byly odhaleny
nedostatky při kontrole a vyhodnocování dat získaných správcem daně ze zvláštní
záznamní povinnosti. Jsou navrženy konkrétní postupy (pomocí vývojových
diagramů), jak tyto nedostatky odstranit nebo jak alespoň zmírnit možné zkreslení
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hodnot. Teoretický přínos lze spatřit také v oblasti znalecké činnosti. Dochází
k rozšíření způsobů ocenění tam, kde aktuální stav neumožňuje ocenit věci movité,
neboť pro ně chybí dostatečné množství podkladů. Není tak možné použít
administrativní ceny, nákladové metody, výnosové metody, metody kombinace
výnosové a věcné, ani bez významných úprav porovnávací metody. Metodika
navrhuje alternativní postup pro ocenění, které se tak stává přesnější a výsledek
více odpovídá skutečnosti. Toto rozšíření je využito pro identifikaci neobvyklých
cen, což je z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty klíčové ve vztahu k výběru
daně od ručitele za nezaplacenou daň. Metodika dále umožňuje měřit velikost
stínové ekonomiky, přestože autor práce nemá dostatek podkladů pro přesné
vyčíslení velikosti této rizikové zóny.
Za praktický přínos využitelný všemi subjekty na trhu lze považovat stanovení
obvyklé ceny, protože takováto identifikace zcela chyběla a ponechávala tak
daňové subjekty v nejistotě ve vztahu k ručení. Přestože je na trhu veřejně
dostupná jediná cena ve sledovaném období, pomoci dotazníku a databází
cen od Generálního finančního ředitelství bylo identifikováno celkem pět různých
cen, které je možné vzájemně konfrontovat. Byla identifikována slabá místa
metodiky, pomocí nichž ji je možné obejít. To vytváří prostor pro další samostatný
výzkum, neboť navržené modely souvisí s praním špinavých peněz a legalizací
výnosů získaných z trestné činnosti. Metodiku je možné také zpochybnit z důvodu
rozdílných podkladů, které mají správce daně a daňové subjekty k dispozici. Jsou
proto formulována komplexní doporučení, která musí být prosazena, aby bylo
možné metodiku, jako nástroj proti daňovým podvodům, využívat.
Kladně lze metodiku hodnotit z pohledu administrativní a finanční náročnosti.
Správci daně postačují stávající informace, které přijímají od daňových subjektů
a nemusí tak subjekty více zatěžovat. Aby se snížila administrativní náročnost
na ještě nižší úroveň, je jedním z doporučení využít (na základě zákona) informací
od určité skupiny subjektů s významným tržním podílem. Takto využité informace
jsou jednodušší na zpracování, na kontrolu i vyhodnocení, což je přínosem
i pro správce daně. S tímto hodnocením souvisí i finanční úspora u státní správy
a u subjektu s nevýznamnou tržní silou. Negativně ji lze hodnotit ve vztahu
k subjektům s významnou tržní silou, zde však autor předpokládá, že tyto
vícepráce (dodatečné náklady) budou následně přeneseny na příjemce
zdanitelných plnění v prodejních cenách.
K ideálnímu stavu by přispělo, kdyby byly všechny informace o nákupech
a prodejích mezi distributory předávány správci daně elektronicky v reálném čase
(online). Tuto změnu však nelze očekávat v nejbližším časovém horizontu, ačkoliv

ZÁVĚR

104

např. v Chorvatsku tento způsob funguje112. Rovněž slosování daňových dokladů,
které probíhá např. na Slovensku, může přispět ke snížení daňových podvodů spíše
u maloobchodního prodeje. U velkoobchodu, ve kterém figurují chybějící subjekty
při karuselových obchodech, ani fiskální pokladny ani slosování dokladů
pravděpodobně nepomohou. Podvody u pohonných hmot u daně z přidané
hodnoty probíhají na začátku řetězce, nikoliv na jeho konci.
Pravděpodobnost, že se podaří zcela vymýtit karuselové podvody, je velmi
malá. Znamenalo by to významně změnit principy, na kterých je daň z přidané
hodnoty (všeobecná spotřební daň) vytvořena. Návrh na úplné zrušení této daně je
zejména politicky téměř neprosaditelný, protože by to představovalo zásah
do páteřní osy současných daňových soustav a do principů, na kterých je založen
mezinárodní obchod přinejmenším v celé Evropské unii. Daň z přidané hodnoty
zaujímá přední místo ve vztahu k inkasu a stabilitě daňových příjmů. Navíc není
jisté, zda by byl nově přijatý způsob nepřímého zdanění odolnější než ten
současný. Žádná z vlád si proto podobné experimenty nemůže dovolit. Návrhy
změn, které přispívají k redukci podvodů, jsou proto jedinou cestou, jak dosáhnout
zlepšení tržního prostředí.

Zakon o fiskalizaciji u premetu gotovinom. V České republice se o zavedení elektronické
evidence plateb uvažuje také (Petlachová a Ležatka, 2014).
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B Zvláštní záznamní povinnost distributorů
V první polovině roku 2010 obeslaly finanční úřady subjekty nakupující a dále
prodávající minerální oleje s rozhodnutím, že jsou povinny vést zvláštní evidenci
u každého jednotlivého nákupu minerálních olejů za účelem prodeje
minerálních olejů:
• datum nákupu; v případě, že je datum fyzického přijetí odlišný od data
nákupu minerálních olejů, uvést datum jejich fyzického přijetí,
• množství minerálního oleje (v tunách nebo v litrech, přičemž u minerálních
olejů v litrech uvádějte jejich množství při teplotě 15°C),
• kód nomenklatury přijatého minerálního oleje (dle zákona o spotřebních
daních),
• jednotková cena za litr nebo tunu minerálního oleje bez DPH,
• jednotková cena za litr nebo tunu minerálního oleje obsahuje SPD - ano/ne,
• přesná adresa stočení nebo vykládky přijatého minerálního oleje,
• číslo daňového dokladu vystaveného podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byly
minerální oleje pořízeny, v případě pořízení minerálního oleje od neplátce
daně z přidané hodnoty uvést číslo dokladu, na základě kterého byly
minerální oleje pořízeny,
• označení dodavatele minerálních olejů (u dodavatele – právnické osoby její
název a DIČ, u dodavatele – fyzické osoby její jméno, příjmení a DIČ),
• způsob dopravy minerálních olejů, v případě dopravy motorovým vozidlem
uvedení registrační značky vozidel,
• označení dopravce (u dopravce – právnické osoby její název a DIČ,
u dopravce – fyzické osoby její jméno, příjmení a DIČ),
• identifikace řidiče (jméno a příjmení řidiče).
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Zvláštní záznamová povinnost se vztahuje i na prodej většího množství než
100 litrů, které nebylo stočen do trvale vestavěné nádrže motorového
dopravního prostředku, která umožňuje přímé používání minerálního oleje
k pohonu dopravního prostředku:
• uvést, zda je minerální olej prodáván v nezměněném stavu (N) nebo
vyroben (V),
• datum prodeje; v případě, že datum fyzické expedice minerálních olejů je
odlišný od data prodeje minerálních olejů, uvést datum jejich fyzické
expedice,
• kód nomenklatury prodaného minerálního oleje (dle zákona o spotřebních
daních),
• množství minerálního oleje (v tunách nebo v litrech, přičemž u minerálních
olejů v litrech uvádějte jejich množství při teplotě 15°C.),
• jednotková cena za litr nebo tunu minerálního oleje bez DPH,
• jednotková cena za litr nebo tunu minerálního oleje obsahuje SPD – ano/ne,
• přesná adresa naložení prodaných minerálních olejů na dopravní
prostředek,
• přesná adresa místa vyložení minerálních olejů z dopravního prostředku,
• číslo daňového dokladu vystaveného podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo dokladu vystaveného
pro neplátce, na základě kterého byly minerální oleje prodány,
• označení odběratele minerálních olejů (u odběratele – právnické osoby její
název
a DIČ, u odběratele – fyzické osoby její jméno, příjmení a DIČ),
• způsob dopravy minerálních olejů, v případě dopravy motorovým vozidlem
uvedení registrační značky vozidel,
• označení dopravce (u dopravce – právnické osoby její název a DIČ,
u dopravce – fyzické osoby její jméno, příjmení a DIČ),
• identifikace řidiče (jméno a příjmení řidiče).
Provozovatelé čerpacích stanic jsou povinni k záznamové povinnosti a uvádět
jednotkové ceny všech druhů minerálních olejů distribuovaných na dané čerpací
stanici (každé jednotlivé) a toto je povinen zaznamenat do 5 pracovních dnů
po uskutečnění jednotlivého nákupu nebo prodeje.
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Zdroj: Petrol.cz (2013)
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D Dotazník – otázky a odpovědi
1. Vyberte předmět Vaší činnosti na trhu s pohonnými hmotami:
Vyberte jednu z následujících možností.
o
o
o
o
o

Distributor (velkoobchodní prodejce)
Provozovatel (nájemce) čerpací stanice nebo čerpacích stanic
Distributor i provozovatel (nájemce) čerpací stanice nebo čerpacích
stanic
Zástupce státní správy
Jiná osoba podílející se na prodeji, distribuci, přepravě apod.

2. Dostal/a jste od roku 2011 cenovou nabídku pohonných hmot, kterou Vám
Váš obvyklý dodavatel (dodavatelé) nebyl schopný nabídnout?
Vyberte jednu z následujících možností.
o
o
o

Ano, pravidelně (nejméně jednou za čtvrtletí)
Ano
Ne Přeskočte na otázku 14.

Průzkum neobvyklých cen na trhu.
3. Jednalo se distributora, o kterém jste již před tím alespoň slyšel/a
a dodnes podniká?
Vyberte jednu z následujících možností.
o
o
o
o

Ne, nikdy před tím a ani od té doby jsem o něm už neslyšel/a.
Neslyšel/a jsem o něm před tím, ale podniká do současnosti (déle jak
čtvrtletí).
Věděl/a jsem o něm před tím a podniká i v současné době.
Věděl/a jsem o něm před tím, ale v současné době již nepodniká.

4. Jaký rozdíl byl přibližně mezi těmito cenami?
Vyberte jednu z následujících možností.
o
o
o

od 0,01 do 0,25 Kč/litr
od 0,26 do 0,50 Kč/litr
od 0,51 do 0,75 Kč/litr
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o
o
o

od 0,76 do 1 Kč/litr
více než 1 Kč/litr
Nevím nebo nechci odpovědět.

5. Jak velká je dle Vašeho názoru obvyklá marže distributora, který prodává
PHM s maximálně 7-denní splatností?
Vyberte jednu z následujících možností.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

od 0,01 do 0,05 Kč/litr
od 0,06 do 0,10 Kč/litr
od 0,11 do 0,15 Kč/litr
od 0,16 do 0,20 Kč/litr
od 0,21 do 0,25 Kč/litr
od 0,26 do 0,30 Kč/litr
od 0,31 do 0,50 Kč/litr
od 0,51 do 1 Kč/litr
více než 1 Kč/litr
Nevím nebo nechci odpovědět.

6. Odkud mělo být zboží dodáno?
Vyberte libovolné množství odpovědí z uvedených možností nebo vyplňte
vlastní odpověď.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ČEPRO, a.s.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
UNIPETROL, a.s.
Dodání z Německa
Dodání z Polska
Dodání z Rakouska
Dodání ze Slovenska
Dodání ze Slovinska
Nevím nebo nechci odpovědět.
Jiné:

7. Bylo možné si zboží přepravit vlastní dopravou?
Vyberte jednu z následujících možností nebo vyplňte vlastní odpověď.
o

Ano, bylo možné využít vlastního dopravce.
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o
o
o

Ne, nebylo možné využít vlastního dopravce (pouze dopravce
dodavatele).
Nevím nebo nechci odpovědět.
Jiné:

8. Jak mělo být zboží zaplaceno?
Vyberte jednu z následujících možností nebo vyplňte vlastní odpověď.
o
o
o
o
o

Dodání na fakturu se stanovenou splatností
Platba před stáčením cisterny
Platba předem např. na zálohovou fakturu
Nevím nebo nechci odpovědět.
Jiné:

9. Myslíte si, že tato cena mohla vzniknout legálním způsobem?
Vyberte jednu z následujících možností nebo vyplňte vlastní odpověď.
o
o
o
o

Jsem přesvědčen/a, že ano.
Jsem přesvědčen/a, že ne.
Nevím nebo nechci odpovědět.
Jiné:

10. Jaký je Váš názor, jak tato cena (jakým postupem) asi mohla vzniknout?
Vyberte jednu z následujících možností nebo vyplňte vlastní odpověď.
o
o
o
o
o

Nevím.
Nechci se k této otázce vyjadřovat.
Pravděpodobně nějakou úpravou (např.daňovým únikem).
Cena byla obvyklou na trhu.
Jiné:

11. Jaké řešení byste navrhl/a nebo uvítal/a proti daňovým únikům v oblasti
pohonných hmot?
Vyberte jednu z následujících možností nebo vyplňte vlastní odpověď.
o
o
o

Nevím.
Nechci se k této otázce vyjadřovat.
Jiné:
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12. Zkuste odhadnout, kolik procent z celkového prodeje PHM je dovezeno
do České republiky, aniž by bylo zdaněno?
Vyberte jednu z následujících možností.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0 až 5 %
6 až 10 %
11 až 15 %
16 až 20 %
21 až 25 %
26 až 30 %
31 až 35 %
36 až 40 %
41 až 45 %
46 až 50 %
více než 50 %

13. Na tomto místě můžete v případě zájmu vyjádřit svůj názor
k problematice netržních cen.

Problematika kaucí pro distributory pohonných hmot.
14. Jaký je Váš názor na kauce pro distributory pohonných hmot?
Vyberte jednu z následujících možností nebo vyplňte vlastní odpověď.
o
o
o
o
o
o
o
o

Jsem zásadně proti kaucím v jakékoliv výši.
Byl/a bych ochoten/na akceptovat kauci do 5 mil. Kč.
Byl/a bych ochoten/na akceptovat kauci ve výši 5 - 10 mil. Kč.
Byl/a bych ochoten/na akceptovat kauci ve výši 10 - 20 mil. Kč.
Podporuji kauce ve výši 20 mil. Kč a jsem ochoten/na podpořit
i vyšší kauce.
Jsem pro kauce pouze pro firmy, které dováží PHM do České
republiky.
Nevím nebo nechci odpovědět.
Jiné:
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15. V případě zavedení kaucí očekávám:
Vyberte libovolné množství odpovědí z uvedených možností nebo vyplňte
vlastní odpověď.
o
o
o
o
o
o
o

Pozice naší firmy na trhu se zhorší.
Pozice naší firmy na trhu se nezmění.
Pozice naší firmy na trhu se zlepší.
Budu zvažovat další působení na trhu s PHM.
Ukončíme podnikání v oblasti distribuce PHM.
Daňové úniky se přesunou do jiné oblasti.
Jiné:

16. Na tomto místě můžete v případě zájmu vyjádřit svůj názor
k problematice kaucí.
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E Databáze použitých cen rok 2012
Tab. 21

Použité ceny automobilového benzinu natural 95 [Kč/litr]
Týden

Období

PB

PC

PGFD

PAGFD

PMGFD

1

1. 1. -2. 1. 2012

26,91

26,91

26,67

26,17

25,78

2

3. 1. - 9. 1. 2012

27,32

27,21

26,90

26,40

25,60

3

10. 1. - 16. 1. 2012

27,81

27,21

27,50

27,00

26,10

4

17. 1. - 23. 1. 2012

27,95

27,21

27,54

27,04

26,31

5

24. 1. -30. 1. 2012

27,97

27,21

27,60

27,10

26,16

6

31. 1. - 6. 2. 2012

27,83

27,29

27,53

27,03

26,29

7

7. 2. - 13. 2. 2012

27,86

27,29

27,76

27,26

26,16

8

14. 2. - 20. 2. 2012

28,10

27,70

27,98

27,48

26,28

9

21. 2. - 27. 2. 2012

28,59

28,19

28,39

27,89

26,08

10

28. 2. - 5. 3. 2012

28,76

28,24

28,36

27,86

26,08

11

6. 3. - 12. 3. 2012

28,94

28,24

28,80

28,30

26,16

12

13. 3. - 19. 3. 2012

29,43

28,24

29,13

28,63

27,26

13

20. 3. - 26. 3. 2012

29,75

28,24

29,23

28,73

27,47

14

27. 3. - 2. 4. 2012

29,84

28,48

29,55

29,05

26,43

15

3. 4. - 10. 4. 2012

30,11

29,05

29,83

29,33

27,50

16

11. 4. - 16. 4. 2012

30,34

29,14

30,09

29,59

27,65

17

17. 4. - 23. 4. 2012

30,17

29,32

30,04

29,54

28,57

18

24. 4. - 30. 4. 2012

29,72

29,72

29,57

29,07

28,12

19

1. 5. - 7. 5. 2012

28,90

28,90

28,70

28,20

27,55

20

8.5. - 14. 5. 2012

28,59

28,59

28,38

27,88

26,75

21

15. 5. - 21. 5.2012

28,43

28,43

28,20

27,70

26,16

22

22. 5. - 28. 5. 2012

28,51

28,51

28,22

27,72

26,29

23

29. 5. - 4. 6. 2012

28,59

28,59

28,30

27,80

26,29

24

5. 6. - 11. 6. 2012

28,60

28,60

28,31

27,81

26,16

25

12. 6. - 18. 6. 2012

27,93

27,93

27,68

27,18

25,97

26

19. 6. - 25. 6. 2012

27,70

27,70

27,48

26,98

25,84

27

26. 6. - 2. 7. 2012

27,44

27,44

27,31

26,81

25,58

28

3. 7. - 9. 7. 2012

27,84

27,74

27,61

27,11

27,08

29

10. 7. - 16. 7. 2012

28,46

27,74

28,57

28,07

26,43

30

17. 7. - 23. 7. 2012

28,69

27,74

28,39

27,89

26,80

31

24. 7. - 30. 7. 2012

29,26

27,74

28,97

28,47

27,31

32

31. 7. - 6. 8. 2012

28,99

27,82

28,58

28,08

26,28

33

7. 8. - 13. 8. 2012

29,21

27,82

29,04

28,54

27,05

34

14. 8. - 20. 8. 2012

29,80

28,22

28,60

28,10

27,33

35

21. 8. - 27. 8. 2012

30,36

28,84

30,04

29,54

27,92

36

28. 8. - 3. 9. 2012

30,26

29,37

29,94

29,44

28,18
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Týden

Období

PB

PC

PGFD

PAGFD

PMGFD

37

4. 9. - 10. 9. 2012

29,98

29,37

29,80

29,30

27,70

38

11. 9. - 17. 9. 2012

30,6

29,37

30,21

29,71

28,39

39

18. 9. - 24. 9. 2012

29,81

29,59

29,45

28,95

27,75

40

25. 9. - 1. 10. 2012

28,97

28,97

28,84

28,34

26,47

41

2. 10. - 8. 10. 2012

29,48

29,27

28,84

28,34

27,38

42

9. 10. - 15. 10. 2012

29,48

29,27

28,51

28,01

27,38

43

16. 10. - 22. 10. 2012

29,47

29,27

29,08

28,58

26,42

44

23. 10. - 29. 10. 2012

28,02

28,02

27,52

27,02

25,52

45

30. 10. - 5. 11. 2012

27,16

27,16

27,05

26,55

24,91

46

6. 11. - 12. 11. 2012

27,15

27,15

27,02

26,52

25,02

47

13. 11. - 19. 11. 2012

27,45

27,45

27,27

26,77

25,16

48

20. 11. - 26. 11. 2012

27,78

27,45

27,55

27,05

25,30

49

27. 11. - 3. 12. 2012

27,79

27,53

27,52

27,02

25,44

50

4. 12. - 10. 12. 2012

27,54

27,53

27,22

26,72

25,25

51

11. 12. - 17. 12. 2012

27,49

27,49

27,19

26,69

24,90

52

18. 12. - 24. 12. 2012

27,39

27,39

27,18

26,68

25,10

53

25. 12. - 31. 12. 2012

27,39

27,39

27,24

26,74

25,48
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Použité ceny motorové nafty [Kč/litr]
Týden

Období

PB

PC

PGFD

PAGFD

PMGFD

1

1. 1. -2. 1. 2012

27,75

27,75

26,83

26,33

24,16

2

3. 1. - 9. 1. 2012

28,24

28,05

27,78

27,28

25,95

3

10. 1. - 16. 1. 2012

28,96

28,05

28,3

27,8

26,35

4

17. 1. - 23. 1. 2012

29,26

28,05

28,09

27,59

26,27

5

24. 1. -30. 1. 2012

28,67

28,05

28,03

27,53

25,76

6

31. 1. - 6. 2. 2012

28,15

28,15

27,72

27,22

25,76

7

7. 2. - 13. 2. 2012

28,10

28,1

27,81

27,31

25,51

8

14. 2. - 20. 2. 2012

28,52

28,4

27,83

27,33

25,71

9

21. 2. - 27. 2. 2012

28,78

28,4

28,24

27,74

26,13

10

28. 2. - 5. 3. 2012

28,84

28,48

28,05

27,55

25,83

11

6. 3. - 12. 3. 2012

28,50

28,48

28,07

27,57

25,98

12

13. 3. - 19. 3. 2012

28,79

28,48

28,29

27,79

25,54

13

20. 3. - 26. 3. 2012

29,00

28,48

28,35

27,85

25,80

14

27. 3. - 2. 4. 2012

28,79

28,56

27,98

27,48

26,14

15

3. 4. - 10. 4. 2012

28,63

28,56

27,9

27,4

26,03

16

11. 4. - 16. 4. 2012

28,78

28,56

28,1

27,6

25,97

17

17. 4. - 23. 4. 2012

28,57

28,56

28,05

27,55

25,88

18

24. 4. - 30. 4. 2012

28,54

28,54

28,38

27,88

25,88

19

1. 5. - 7. 5. 2012

28,51

28,51

28,15

27,65

25,83

20

8.5. - 14. 5. 2012

28,44

28,44

27,84

27,34

25,48

21

15. 5. - 21. 5.2012

28,13

28,13

27,49

26,99

25,44

22

22. 5. - 28. 5. 2012

28,19

28,19

27,67

27,17

25,69

23

29. 5. - 4. 6. 2012

28,04

28,04

27,72

27,22

26,10

24

5. 6. - 11. 6. 2012

28,03

28,03

27,68

27,18

25,71

25

12. 6. - 18. 6. 2012

27,50

27,5

27,11

26,61

25,07

26

19. 6. - 25. 6. 2012

27,38

27,38

26,68

26,18

25,06

27

26. 6. - 2. 7. 2012

27,00

27

26,56

26,06

23,54

28

3. 7. - 9. 7. 2012

27,28

27,28

26,77

26,27

24,62

29

10. 7. - 16. 7. 2012

27,84

27,3

27,12

26,62

24,47

30

17. 7. - 23. 7. 2012

28,31

27,3

27,37

26,87

25,65

31

24. 7. - 30. 7. 2012

28,96

27,3

28,36

27,86

26,18

32

31. 7. - 6. 8. 2012

28,82

27,38

28,33

27,83

26,52

33

7. 8. - 13. 8. 2012

28,77

27,38

28,26

27,76

26,41

34

14. 8. - 20. 8. 2012

29,32

27,38

28,49

27,99

27,14

35

21. 8. - 27. 8. 2012

29,51

27,38

28,79

28,29

27,08

36

28. 8. - 3. 9. 2012

29,49

27,38

29,26

28,76

26,68

37

4. 9. - 10. 9. 2012

29,28

27,46

28,9

28,4

26,31

38

11. 9. - 17. 9. 2012

29,29

27,46

28,81

28,31

26,98
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Týden

Období

PB

PC

PGFD

PAGFD

PMGFD

39

18. 9. - 24. 9. 2012

28,83

27,46

28,68

28,18

26,19

40

25. 9. - 1. 10. 2012

28,52

27,46

28,29

27,79

26,04

41

2. 10. - 8. 10. 2012

28,79

27,54

28,24

27,74

26,31

42

9. 10. - 15. 10. 2012

28,96

27,54

28,41

27,91

26,45

43

16. 10. - 22. 10. 2012

29,33

27,54

28,73

28,23

26,83

44

23. 10. - 29. 10. 2012

28,85

27,54

28,52

28,02

25,94

45

30. 10. - 5. 11. 2012

28,79

27,54

28,46

27,96

26,12

46

6. 11. - 12. 11. 2012

28,75

27,62

28,52

28,02

25,56

47

13. 11. - 19. 11. 2012

28,89

27,62

28,54

28,04

26,16

48

20. 11. - 26. 11. 2012

28,74

27,62

28,35

27,85

25,93

49

27. 11. - 3. 12. 2012

28,98

27,62

28,58

28,08

25,78

50

4. 12. - 10. 12. 2012

28,50

27,7

28,16

27,66

25,26

51

11. 12. - 17. 12. 2012

27,90

27,7

27,49

26,99

25,22

52

18. 12. - 24. 12. 2012

27,57

27,57

27,29

26,79

24,99

53

25. 12. - 31. 12. 2012

27,57

27,57

27,31

26,81

26,17
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F Podklady pro vypracování znaleckého
posudku
1) Daňový doklad s označením Faktura vydaná č. 123/2012:
Poskytovatelem zdanitelného plnění byla firma „A“ a příjemcem zdanitelného
plnění byla firma „B“.
Datum uskutečněného zdanitelného plnění:
4. června 2012
Datum vystavení daňového dokladu:
6. června 2012
Datum splatnosti:
10. června 2012
Prodávaným druhem zboží:
Množství zboží při 15 °C:
Cena za jednotku bez DPH bez dopravy:
Cena za jednotku s DPH bez dopravy:
Cena v Kč vč. dopravy:

Natural 95
15 872 litrů
27,92 Kč/litr
33,78 Kč/litr
536 156,16 Kč

Prodávaným druhem zboží:
Množství zboží při 15 °C:
Cena za jednotku bez DPH bez dopravy:
Cena za jednotku s DPH bez dopravy:
Cena v Kč vč. dopravy:

Motorová nafta
18 567 litrů
27,08 Kč/litr
32,77 Kč/litr
608 440,59 Kč

Celková částka vč. DPH na daňovém dokladu: 1 144 596,75 Kč
Místo dodání: ČS PHM v Brně, ulice U Čerpací stanice, Brno.
2) Přílohou k daňovému dokladu byl stáčecí lístek vytištěný z cisternového vozidla
firmy C.
Dodací sklad:
ČEPRO – Střelice
Datum dodávky:
4. 6. 2012
SPZ vozidla:
0B0 0000
Místo vykládky:
U Čerpací stanice, Brno
Dodací list:
00 00 67
Datum výdeje:
4. 6. 2012
Výdej – start:
6:45
Výdej- konec:
7:36
Motorová nafta:
Průměrná teplota:

10,6 °C
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Množství:
18 447 litrů
Množství 15 °C:
18 567 litrů
Natural 95:
Průměrná teplota:
10,8 °C
Množství:
15 791 litrů
Množství 15 °C:
15 872 litrů
Doklad byl podepsán obsluhou čerpací stanice a řidičem cisternového vozidla.
3) Přílohou k daňovému dokladu byl ATEST vydaný společností ČEPRO, a.s.,
Dělnická 213/12, 170 04, Praha 7.
Kupující od ČEPRO, a.s. byla firma:
A
Vlastníkem zboží:
ČEPRO, a.s.
Místo určení:
Brno
Sklad:
Střelice
Dále bylo uvedeno zboží, číslo nomenklatury hmotnost, teplota, množství,
biosložky [%] za celou dodávku, ve které bylo uvedeno i předmětné zboží
pro čerpací stanici.
Dopravce:
Plnič dle ADR:
Tahač:
Návěs:
Celková hmotnost po naplnění:
Otisk razítka společnosti ČEPRO, a.s.

C
Jaromír Horwáth
0B0 0000
0B0 0001
32 154 kg

4) Svědecká výpověď zaměstnance ČEPRO, a.s.
Dle výpovědi zaměstnance ČEPRO, a.s. je obvykle účtován skladovací poplatek
0,30Kč/litr za měsíc. Dále ve výpovědi dodává, že může být poskytnuta sleva
oproti základním cenám v rozmezí 0,01 – 0,20 Kč/litr v závislosti na typu
zákazníka.
5) Ceny GFŘ a ČEPRO, a.s.
Na základě žádosti znalce byl doplněn zdroj GFŘ - průměrné ceny distributorů
v období 1. 4. – 4. 6. 2012. Znalec dále vycházel z vlastní databáze týdenních cen
ČEPRO, a.s.

