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Abstract
Kolářová, V. Effects of changes in the rates of excise duties on mineral oils.
Bachelor thesis. Brno: MENDELU, 2013.
This thesis deals with the issue of excise duty on mineral oils with a focus on
natural 95 and diesel fuel. The main objective is to assess the effects of changes
in rates of excise duties on mineral oils on the State budget in 2004-2011 using
the methods of comparison.
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Abstrakt
Kolářová, V. Dopady změny sazeb spotřebních daní z minerálních olejů.
Bakalářská práce. Brno: MENDELU, 2013.
Bakalářská práce se zabývá problematikou spotřebních daní z minerálních olejů
se zaměřením na natural 95 a motorovou naftu. Hlavním cílem je zhodnotit
dopady změny sazby spotřebních daní z minerálních olejů na státní rozpočet
v letech 2004 - 2011 pomocí metody komparace.
Klíčová slova
Spotřební daň, minerální oleje, automobilový benzín, motorová nafta, státní
rozpočet.
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1 Úvod
Daně se běžně vyskytují v životě každého člověka. Mohou nás ovlivňovat buď
přímo anebo nepřímo v cenách zboží či služeb. SpD se řadí mezi daně nepřímé
a nejvýznamnější z této skupiny daní jsou minerální oleje, jelikož tvoří největší
část výnosů státního rozpočtu. Z údajů státního závěrečného účtu MFCR za rok
2011 dosáhl výnos SpD z minerálních olejů 73,6 mld. Kč, u tabáku činil tento
výnos 45 mld. Kč, u lihu 6,8 mld. Kč, u vína 4,5 mld. Kč a v poslední řadě
u meziproduktu pouhých 0,3 mld. Kč. (MFCR, 2011)
Spotřební daně prošly v posledních letech řadou změn, z nichž nejradikálnější
bylo zavedení úsporných opatření bývalého ministra financí Eduarda Janoty,
tzv. Janotův balíček. Důvodem těchto změn bylo zajištění finančních prostředků
do státního rozpočtu.
V současné době jsou politické strany rozdělené do dvou táborů. Jeden je pro
snížení a tímto způsobem chce reagovat na zvyšující se ceny pohonných hmot
a ten druhý za žádnou cenu SpD z minerálních olejů snížit nechce. Nátlak na
snížení spotřebních daní nebo změnu v této oblasti neprosazují jen politické
strany, ale i občané a velké dopravní společnosti.
Změna sazby u SpD z minerálních olejů jak u automobilového benzínu (dále jen
BA) a motorové nafty (dále jen MONA) by přinesla určité výhody. Především
pro obyvatele, kteří jezdí dopravními prostředky, by takové snížení mělo velice
kladné ohlasy. Zvýšila by se spotřeba pohonných hmot v ČR a dopravci by
nejezdili čerpat tyto komodity do zahraničí. Nedocházelo by tak k častým
daňovým podvodům v souvislosti s minerálními oleji.
Případné optimální snížení těchto daní by znamenalo i vyšší výnosy pro stát.
Existuje řada různých hypotéz a predikací, které se zabývají touto problematiku.
Podle Ševčíka a Roda by snížení SpD z MONA o 2,50 Kč znamenalo zvýšení
výnosů o 1, 64 mld. Kč.(Ševčík – Rod, 2010). Při takovéto změně v sazbě ale
nikdo nezaručí, že nevznikne ztráta ve státním rozpočtu, protože automobiloví
i kamionoví dopravci se nemusí v plánovaném počtu vrátit tankovat PHM
zpátky do ČR.
V bakalářské práci se budu zabývat pouze automobilovým benzínem natural 95
a motorovou naftou.
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2 Cíl práce a metodika
2.1 Cíl práce
Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit dopady změn sazeb spotřebních
daní z minerálních olejů v České republice. Metodou komparace bude
vyhodnocen vliv těchto změn na příjmy státního rozpočtu v letech 2004 - 2011.
V práci budou porovnány výnosy těchto daní, jednotlivé sazby SpD z BA
a MONA a celkové výtoče PHM1 (v bakalářské práci bude pod pojmem PHM
rozuměno jen automobilový benzín a motorová nafta).
Prvním dílčím cílem bude komparační analýza státního rozpočtu ČR a SR
v letech 2009 – 2011 a dále zhodnocení výtočí PHM v těchto zemích. Druhým
dílčím cílem bude analýza a komparace SpD z minerálních olejů v zahraničí,
především u sousedních zemí ČR. Třetím dílčím cílem bude komparační analýza
kamionové dopravy v ČR a na Slovensku a posouzení tankování MONA na
čerpacích stanicích AS24 a. s., jak českých, tak zahraničních dopravců.

2.2 Metodika
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické
části byla využita metoda deskripce, s níž byly definovány základní pojmy
v oblasti spotřebních daní z minerálních olejů, zejména plátce, předmět a základ
daně, daňové přiznání, vrácení a osvobození od daně. Kromě toho byly popsány
SpD obecně, důvody jejich zavedení, harmonizace v rámci EU a správa těchto
daní. Tuto metodu jsem aplikovala i při objasnění biopaliv v závěru teoretické
práce.
Metoda analýzy byla využita u vývoje sazeb SpD z automobilového benzínu
a motorové nafty v letech 2004 – 2011. V práci byla použita kompilace nejen
různých názorů politických stran na SpD z minerálních olejů, ale i velkých
dopravních společností, jako Česmad Bohemia nebo Společenství čerpacích
stanic. Tyto sdružení přicházejí s různými úvahami, jak by se mohla zlepšit
situace v ČR ohledně SpD z minerálních olejů.
V teoretické části bylo analyzováno složení ceny PHM, jak motorové nafty, tak
automobilového benzínu. Pro výpočet byly použity základní týdenní ceny
společnosti ČEPRO: automobilový benzín – 29,48 Kč, motorová nafta –
1Podle

zákona č. 311/2006 Sb., §2 se rozumí pod pojmem PHM - 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. (ZPhM č. 311/2006 Sb.,)
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28,96 Kč. V další části byl vytvořen graf s procentuálním složením struktury cen
PHM. Při problematice SpD z minerálních olejů v ČR jsem se zaměřila i na
analýzu těchto daní v zahraničí. Metodou komparace jsem vyhodnotila ceny BA
a MONA u sousedních států ČR – Slovenska, Polska, Rakouska a Německa. ČR
má jednu z nejvyšších sazeb SpD v zemích Evropské unie. Mimo všech
uvedených skutečností byla v teoretické části analyzována cena MONA a BA od
společnosti CCS - společně s příslušnými sazbami SpD.
V praktické části byly analyzovány výtoče BA i MONA s příslušnými sazbami
SpD a dále výnosy těchto PHM v ČR. Pomocí metody komparace byly
vyhodnoceny dopady změny sazeb SpD z MO na příjmy státního rozpočtu ČR
v letech 2004 - 2011. Další součástí praktické práce bylo zhotovení komparační
analýzy státního rozpočtu ČR a SR v letech, kdy došlo k nejvýznamnějším
změnám v oblasti SpD a dále byly zhodnoceny v těchto letech i jednotlivé výtoče
PHM. V poslední části byla vytvořena komparační analýza kamionové dopravy
v ČR a na Slovensku.
V závěru bakalářské práce byla využita metoda syntézy, kde jsou shrnuty
veškeré důležité informace a poznatky týkajících se SpD z minerálních olejů,
jenž tato práce obsahuje.
Bakalářská práce byla sepsána na základě odborné literatury, příslušných
zákonů a internetových zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury.
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3 Teoretická část
3.1 Daň
Daň představuje transfer2 finančních prostředků od soukromého k veřejnému
sektoru. Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do
veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. (Kubátová, 2010)
3.1.1

Funkce daní

Alokační funkce – uplatňuje se tehdy, když trh projevuje neefektivnost
v alokaci zdrojů. Znamená buď vložení prostředků tam, kam jich trh vkládá
málo např. do školství – nebo naopak odejmutí prostředků z oblasti, kde jich je
příliš mnoho – např. zdanění ekologické.
Redistribuční funkce – je důležitá proto, že lidé nepovažují rozdělení
důchodu a bohatství vzniklých fungováním trhu za spravedlivé. Veřejné finance
(daně) mají za úkol přesunout část důchodu a bohatství směrem od bohatších
jedinců k chudším.
Stabilizační funkce – znamená zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice
v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability.
Fiskální funkce – rozumí se jí získávání finančních prostředků do veřejných
rozpočtů, z nichž jsou pak financovány veřejné výdaje. Je historicky nejstarší
a obsažena ve všech třech výše uvedených funkcích. (Kubátová, 2010)
3.1.2

Základní třídění daní

Jedno z nejzákladnějších rozlišení daní je podle vazby na důchod poplatníka: na
daně přímé a nepřímé. (Kubátová, 2010)
Přímé daně
Jsou bezprostředně vyměřeny poplatníkovi na základě jeho důchodu nebo
majetku a předpokládá se, že jejich výše jde na úkor důchodu osoby, které jsou
předepsány, a ta se jim nemůže vyhnout, nemůže jejich část přenést na další
ekonomické subjekty.
Nepřímé daně
Jsou placeny a vybírány v cenách zboží, služeb, převodů a pronájmů;
rozhodujícím momentem zdanění je většinou samotný akt nákupu či spotřeby
Transferem se rozumí jednostranný pohyb zboží, služby, peněz apod. od jednoho subjektu ke
druhému.

2

Teoretická část

17

příslušné komodity. Daně nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci
osoby, protože jsou vyměřeny ve stejné výši pro osoby s vysokými i nízkými
příjmy či bohatstvím. (Široký, 2008)
Daňové zákonodárství zohledňuje rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi
i terminologicky. Subjekt u daní přímých se nazývá poplatník, zatímco
u nepřímých daní jsou subjekty dva: plátce – odvádí daň finančnímu úřadu,
a poplatník – fakticky ji platí v podobě vyšší ceny. (Kubátová, 2010)

3.2 Spotřební daně
Spotřební daně patří mezi historicky nejstarší daně a již od doby svého vzniku
vždy představovaly významný zdroj příjmů pro státní pokladnu. Jde přitom
o velmi stabilní a relativně dobře odhadnutelný zdroj díky nízké cenové
a důchodové pružnosti poptávky u většiny výrobků, které této dani podléhají.
(Vančurová - Láchová, 2010)
Spotřební daně byly v ČR zavedeny v roce 1993, a to zákonem č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních. (Sobotovičová, 2012)
V rámci sjednocování naší legislativy s legislativou EU byly mezi SpD zařazeny
nově také daně ekologické od 1. 1. 2008. (Stibůrková, 2009)
Nepřímé daně

Univerzální

DPH

Obr. 1

Selektivní
Spotřební daně
Energetické
daně

Cla

Nepřímé daně

Zdroj: (SOBOTOVIČOVÁ, 2011)

Podle Sobotovičové (2012) nejsou názory na selektivní daně ze spotřeby
jednoznačné i přes nesporný fiskální význam. Je to zejména z důvodů dvou
problematických důsledků těchto daní:
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Distorzní působení těchto daní, které způsobuje neefektivní alokaci zdrojů.
Toto působení je vyvoláno tím, že spotřební daň mění relativní ceny statků
zdaněných a nezdaněných a tato změna může vyvolat substituční efekt.
Regresivní dopad daně – větší daňové břemeno dopadá na poplatníky
s nižšími důchody, protože spotřeba zdaňovaných výrobků není proporcionální
vzhledem k důchodům (z menších důchodů je na ni vynaložen vyšší podíl.
(Sobotovičová, 2012)
3.2.1

Důvody zavedení spotřebních daní

Spotřebními daněmi jsou zpravidla zdaňovány komodity, které mají nějaké
negativní dopady nezahrnované trhem do cen. Jedná se o zboží, jehož spotřeba
se vyznačuje vznikem negativních externalit. V této situaci pak vhodně uložená
spotřební daň působí jako daň nápravná. Vybraná daň pak může být použita na
zmírnění nebo odstranění nežádoucích důsledků spotřeby zdaněného zboží.
Konkrétně se může jednat o nežádoucí vlivy spotřeby pohonných hmot na
životní prostředí, dále nežádoucí vlivy spotřeby alkoholu a tabákových výrobků
na zdraví člověka. (David, 2007)
3.2.2

Přehled spotřebních daní
spotřební daně

daň z minerálních olejů

daň z tabákových výrobků

z piva

daň z lihu
daň z vína a
meziproduktů

Obr. 2

Spotřební daně

Zdroj: (VANČUROVÁ, - LÁCHOVÁ, 2010)

3.2.3

Správce spotřebních daní

Správcem spotřebních daní jsou orgány celní správy. Celní správa je
hierarchicky uspořádaná soustava státních orgánů, ve které každý článek plní
svoje specifické úkoly. (Svátková, 2009)
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Harmonizace v rámci EU

Selektivní spotřební daně jsou v zemích EU harmonizovány, protože se
promítají do cen a mohou se tak stát překážkou volného obchodu mezi státy EU.
Pozornost je koncentrována zejména na vyrovnání výše jednotlivých sazeb tak,
aby nedocházelo ke zvýhodňování domácích výrobců nižšími nebo nulovými
sazbami daně. V oblasti spotřebních daní totiž může docházet k daňové
konkurenci, zejména pak mezi sousedními státy, které uplatňují daňové sazby
v rozdílné výši. (David, 2007)
Tab. 1

Minimální sazby daně z paliv – pohonné hmoty

Minimální sazby daně z paliv – pohonné hmoty
min. sazba od
min. sazba od
subjekt daně
základ daně
1/01/2004
1/01/2010
Benzín olovnatý
1 000 l
421,0 EUR
421,0 EUR
Benzín bezolovnatý
1 000 l
359,0 EUR
359,0 EUR
Nafta
1 000 l
302,0 EUR
330,0 EUR
Zdroj: (ŠIROKÝ, J., 2010)

Dan z přidané hodnoty
V ČR je základní sazba DPH stanovena na 20 %. Budoucí vývoj této daně je již
jasný. Od roku 2013 dojde ke zvýšení DPH o jeden procentní bod na 21 %.
(Finanční noviny, 21. 12. 2012).
Tab. 2

DPH v okolních státech ČR

Stát
Sazba v %

Německo
19

Rakousko
20

Slovensko Polsko
20
23

Maďarsko
25

Zdroj: (Europa, 16. 4. 2012)

3.3 Daň z minerálních olejů
3.3.1

Plátce a předmět daně

Plátci jsou také FO a PO, kterým vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit:
- při použití nebo prodeji minerálních olejů, které nebyly zdaněny,
- při použití nebo prodeji směsí minerálních olejů určených pro pohon
dvoutaktních motorů,
- při použití nebo prodeji minerálních olejů pro pohon motorů nebo pro
výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby,
- při použití nebo prodeji přísady či plnidla do minerálních olejů,
- při prodeji, použití nebo bezplatném předání odpadních olejů, které
nebyly zdaněny. (ZSpD č. 353/2003 Sb., § 44)
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Vývoj počtu plátců spotřební daně z minerálních olejů

Rok
Počet plátců

2004
439

2005
548

2006
608

2007
669

2008
572

2009
547

2010
576

2011
589

Zdroj: Celní správa ČR (data na vyžádání)

Předmětem daně jsou:
- motorové benziny, benziny jiné než motorové (dále jen „ostatní
benzin“) a letecké pohonné hmoty benzinového typu,
- střední oleje a těžké plynové oleje,
- těžké topné oleje,
- odpadní oleje, zkapalněné ropné plyny určené pro pohon motorů nebo
pro jiné účely,
- zkapalněné ropné plyny určené pro výrobu tepla,
- jakékoli směsí vybraných výrobků. (ZSpD č. 353/2003 Sb., § 45)
3.3.2

Základ daně

Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1000 litrech při
teplotě 15° C. Pro těžké topné oleje a zkapalněné ropné plyny je základem daně
množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti. Vypočtené množství minerálních
olejů se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. (ZSpD č. 353/2003 Sb., § 47)
3.3.3

Daňové přiznání a splatnost daně

Daňové přiznání se podává do 25. dnů po skončení zdaňovacího období, ve
kterém povinnost vznikla, a daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě
40 dnů po skončení zdaňovacího období. (ZSpD č. 353/2003 Sb., § 57a)
3.3.4

Vrácení daně

Minerální oleje mají nejširší specifickou úpravu pro vrácení spotřební daně ze
všech pěti skupin spotřebních daní. (Sobotovičová, 2011)
- vrácení daně z MO plátci – nárok na vrácení daně provozovateli
daňového skladu (ZSpD č. 353/2003 Sb., § 54)
- vrácení daně z MO osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla (ZSpD
č. 353/2003 Sb., § 56)
- vrácení daně z ostatních benzínů (ZSpD č. 353/2003 Sb., § 56a)
- vrácení daně z MO osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou
prvovýrobu (ZSpD č. 353/2003 Sb., § 57)
Od roku 2014 by mělo dojít ke změně, kdy zemědělci si už nebudou moci
požádat o vrácení části SpD z nafty, kterou použili pro zemědělskou výrobu.
(Tomášková, 2012)
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Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny:
- minerální oleje používané pro jiné účely než je pohon motorů nebo
výroba tepla,
- ostatní benziny, pokud jsou používány za účelem výroby výrobků, které
nejsou předmětem daně,
- odpadní oleje, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo
použity k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech,
- minerální oleje spotřebované v prostorách podniku,
- pohonné hmoty používané pro leteckou dopravu a letecké práce,
- minerální oleje používané jako pohonná hmota pro plavby po vodách
na území ČR, včetně plaveb z území ČR na území jiného členského
státu,
- minerální oleje max. do výše technicky zdůvodněných ztrát,
- metylestery nebo etylestery, rostlinné oleje které splňují kritéria
udržitelnosti paliv,
- rostlinné oleje, které splňují kritéria udržitelnosti paliv,
- zkapalněný bioplyn, který je předmětem daně a splňuje kritéria
udržitelnosti paliv,
- minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí biomasy nebo
biologického odpadu, které splňují kritéria udržitelnosti paliv. (ZSpD
č. 353/2003 Sb., § 49)
3.3.6
Tab. 4

Vývoj sazeb spotřebních daní z minerálních olejů v ČR
Vývoj sazeb spotřební daně z minerálních olejů v ČR v letech 1999 - 2010 (zaměřeno
na BA)

Rok
1999 - 2003
2004 - 2009
2010

Benzín bezolovnatý
10 840 Kč/1 000l
11 840 Kč/1 000l
12 840 Kč/1 000l

Zdroj: ŠIROKÝ, J., 2010

Tab. 5

Vývoj sazeb spotřební daně z minerálních olejů v ČR v letech 1999 - 2010 (zaměřeno
na MONA)

Rok
1999 - 2003
2004 - 2009
2010
Zdroj: ŠIROKÝ, J., 2010

Motorová nafta
8 150 Kč/1 000l
9 950 Kč/1 000l
10 950 Kč/1 000l
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V tabulce 4 a 5 je zobrazen vývoj sazeb automobilového benzínu
(bezolovnatého) a motorové nafty od roku 1993 - 2010. V obou případech vždy
docházelo ke zvyšování. Sazba se u BA od roku 1999 – 2010 zvýšila o 2 Kč/l
a u MONA se v průběhu stejných 12 let zvýšila sazba o 2,8 Kč/l. Sazba pro rok
2012 činí u BA 12,84Kč/l a u MONA 10,95 Kč/l. (Příloha č. 1)
3.3.7

Značení minerálních olejů

Z důvodů zabránění daňovým únikům bylo zavedeno značení minerálních olejů.
Toto značení mohou provádět pouze osoby, které mají k této činnosti povolení
celního ředitelství. Značení minerálních olejů má dvojí podobu, a to značkování
a barvení nebo pouhé značkování jako nižší stupeň technického znehodnocení.
(Sobotovičová, 2011)
Značkování a barvení minerálních olejů začalo v ČR v průběhu roku 1994.
Původně se značení řídilo zákonem o barvení a značkování; ten byl však
k začátku roku 2007 zrušen a všechna jeho ustanovení byla převedena do
zákona o spotřebních daních. Barvení a značkování znamená, že se
do minerálního oleje přidá v přesně definovaném množství směs červeného
barviva se značkovací látkou. (Svátková, 2009)
Daňový únik
Danovým únikem znamená pro stát ztrátu příjmů a pro daňové subjekty
porušení nastavené spravedlnosti ve zdanění, a tím vytvoření nerovného
podnikatelského klimatu. Takový stav je škodlivý a demotivující, a proto
zákonodárci neustále hledají mechanismy, které by daňové úniky omezily, popř.
je více méně eliminovaly. (Svátková, 2009)
Podle Širokého představuje nejčastěji daňový únik minimalizaci, popř. až nulaci
daňové povinnosti ze strany daňového poplatníka. Nelegální daňové úniky
představují přímé a otevřené porušení zákonů, vždy za hranici platného práva,
a zakládají trestní odpovědnost poplatníka. (Široký, 2008)
Tab. 6

Počet odhalených případů nelegálního obchodování s minerálními oleji 2004 – 2011

Rok
Počet
případů

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

36

70

120

138

81

75

106

172

Zdroj: Celní správa ČR (2004 – 2011)

V tabulce 6 je uveden vývoj počtu odhalených případů, které jsou spojeny
s nelegální činnosti u daně z minerálních olejů. V roce 2011 došlo k výraznému
zvýšení těchto případů.
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Názory politických stran na spotřební daně z minerálních
olejů

V poslední době se Česká republika potýká s vysokými cenami automobilového
benzínu a motorové nafty. Jednotlivé parlamentní strany mají na zvyšující se
ceny pohonných hmot rozdílné názory.
Zlomový bod v oblasti spotřebních daní nastal po zavedení úsporného balíčku
bývalého ministra financí Eduarda Janoty. Od roku 2010 došlo ke zvýšení DPH
a to z 19 % na 20 % a spotřební daň vzrostla o 1 Kč/l. (měšec, 2. 1. 2010)
Premiér Petr Nečas ve spolupráci s ministrem financí Miroslavem Kalouskem
(TOP 09) jsou tvrdými zastánci zvyšování zejména nepřímých daní.
(Zemanová - Kopecká, 20. 8. 2012)
ČSSD se snaží o snížení spotřebních daní a tak přišla s návrhem, aby spotřební
daň u MONA klesla o 2,50 Kč a z BA o 1,50 Kč za litr. Poslanci tím reagují na
dramaticky stoupající ceny ropy na světových trzích, neúměrně vysokou
spotřební daň v České republice a 20 % DPH. ČSSD považuje za nepřípustné,
aby ceny pohonných hmot stále raketově stoupaly, poškozovaly české
hospodářství i občany. Vysoká cena pohonných hmot přitom v ČR motivuje
občany a zejména velkodopravce k cenově výhodnějším nákupům BA a MONA
v okolních zemích. (Parlamentní listy, 24. 8. 2012)
S návrhem snížit spotřební daň pouze u MONA, a to o dvě koruny na litru, letos
navrhly Věci veřejné. (Týden, 24. 8. 2012). Věci veřejné dlouhodobě podporují
snížení spotřební daně na MONA, protože to bude mít příznivé důsledky pro
podnikání v naší zemi a nakonec to bude výhodné i pro stát. (PSP ČR,
12. 6. 2012). Poslanci Věcí veřejných tvrdí, že kvůli vysokým cenám MONA
v Česku se poptávka přesunula do zahraničí. Cílem této změny je nejen snížení
daňové zátěže a podpora ekonomického růstu v České republice, ale zároveň
růst daňového inkasa. (Parlamentní listy, 2. 7. 2012).
V současné době platí o spotřebitelské poptávce po motorové naftě, že je velmi
elastická. Rychle tak reaguje na cenu, která v tuto chvíli na trhu je. Od tržní ceny
je v nepřímé úměře odvozeno i množství prodané komodity. Elasticita poptávky
je způsobena především velkou mobilitou mezinárodní kamionové dopravy.
Moderní dálkové nákladní automobily jsou schopné ujet na jednu natankovanou
nádrž velmi dlouhé vzdálenosti, a řidiči tak mohou vybírat, ve kterém státě
budou tankovat. Logicky tak k čerpání pohonných hmot vybírají státy s nižší
cenou motorové nafty. (PSP ČR, 18. 9. 2012)
Zároveň je nutné konstatovat, že počet mezinárodních kamionů, které se
pohybují přes území České republiky, je velmi vysoký. Existuje tak velmi mnoho
potenciálních odběratelů motorové nafty. (První zprávy, 16. 7. 2012)
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Vzhledem k tomu, že mezinárodní ceny MONA jsou pro jednotlivé státy stejné,
hlavním faktorem, který ovlivňuje rozdíl v ceně MONA, je právě uvedená
spotřební daň. Právě výše daně tak rozhoduje o tom, kam se bude poptávka po
motorové naftě přesouvat, tvrdí Michal Babák (PSP ČR, 18. 9. 2012)
Vláda se snížením spotřební daně nesouhlasí. Uvedla hned několik důvodů
zamítnutí. Prvním z nich je obava o výpadek inkasa spotřební daně. Podle jejího
názoru by navrhovaná změna musela být při aktuálně prováděných úsporných
opatřeních důsledně provázána s kompenzujícími opatřeními na příjmové či
výdajové stránce státního rozpočtu. Dalším negativem je nejistá cena MONA.
Není totiž zaručeno, že se snížení sazby daně vlivem marží distributorů
a prodejců v konečné ceně pohonných hmot skutečně projeví. V neposlední řadě
jsou tu i negativní dopady na životní prostředí. S plánovaným nárůstem
spotřeby pohonných hmot, by souvisel nárůst dopravy a tím i škodlivých emisí.
(Kučerová, 9. 8. 2012)
KDU-ČSL nesdílí lehkomyslný optimismus Poslanecké sněmovny, která zamítla
návrh svého hospodářského výboru na snížení sazby spotřební daně. KDU-ČSL
proto navrhuje, aby se sněmovna znovu zabývala snížením spotřební daně
z pohonných hmot. (Parlamentní listy, 17. 1. 2012)
3.3.9

Názory sdružení dopravců a nezávislých petrolejářů v ČR na
SpD z MONA

Sdružení ČESMAD Bohemia
Ceny MONA dosáhly nového rekordu - vysoké ceny těžce dopadají na
poskytovatele dopravních služeb. Negativně postihují hlavně malé dopravce,
kteří nejsou schopni do smluv se zákazníky promítnout cenu paliva
prostřednictvím prosazení palivových doložek, řekl na konci srpna mluvčí
Sdružení ČESMAD Bohemia Martin Felix. Malí dopravci, kteří provozují jeden
až pět kamionů, tvoří čtyři pětiny všech českých dopravních firem. Velcí
dopravci se snaží alespoň částečně promítnout zdražení MONA do svých cen.
(Dopravní noviny, 2012)
Česmad proto opět zopakoval požadavek na snížení spotřební daně z paliv.
Sdružení o to usiluje už přes dva roky, v současnosti by prý stačilo jen
přechodné snížení daně, které přijala například Francie. Vedle pomoci
dopravcům a motoristům by snížení sazby podle Česmadu přineslo zvýšení
výběru spotřební daně. Ministerstvo financí však snížení spotřební daně
dlouhodobě odmítá. (Finanční noviny, 23. 8. 2012).
Podle údajů, které poskytlo Sdružení automobilových dopravců ČESMAD
Bohemia, přichází státní rozpočet ročně o 6 – 8 miliard korun. Již v měsíci
dubnu 2012 přišlo sdružení s nabídkou kompenzace případného snížení výběru
daní formou dalšího zvýšení sazeb mýtného. (Kučerová, 9. 8. 2012)
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Společenství čerpacích stanic v ČR
Tuzemská sazba spotřební daně z pohonných hmot by měla být pohyblivá
a měnit by se mohla třeba každý měsíc. S tímto plánem přichází Společenství
čerpacích stanic v ČR (SČS), sdružující menší nezávislé prodejce a obchodníky
s palivy. Opatření by mělo jediný cíl - zastavit nebo zmenšit propad prodeje
motorové nafty v Česku, způsobený současnou vysokou daní, která zvyšuje ceny
MONA nad úroveň okolních zemí. Měnit průběžně sazbu spotřební daně z BA
a MONA není v Evropě obvyklé. (Petr, 2. 2. 2012)
Takový daňový systém totiž existuje, je vyzkoušený a úspěšně jej používají
například v Belgii nebo ve Slovinsku. Jde v podstatě o pružnou, plovoucí sazbu
spotřební daně, kterou je možné upravovat pomocí vyhlášek ministerstva
financí, klidně v týdenních či čtrnáctidenních intervalech, nikoliv zdlouhavým
legislativním procesem v parlamentu. Díky plovoucí sazbě může libovolně
zbarvená vláda s okamžitou odezvou reagovat na relevantní podněty, ať již jsou
interní (např. ekonomický vývoj v ČR) nebo externí (změna sazeb v okolních
státech). (Rod, 2012)
Dle Vohánky člena (SČS) a majitele společnosti (WAG minerální paliva) by tento
způsob umožnil operativně určovat spotřební daň v závislosti na ceně paliv
v okolních zemích a na kurzu české koruny, třeba každý měsíc. Podle vedoucího
Společenství čerpacích stanic Ivana Indráčka by byla na plovoucí sazbě
spotřební daně výhodou především možnost rychlé změny v závislosti na kurzu
koruny. Dle Indráčka (SČS) má kurz koruny na cenu PHM podstatný vliv výrazně mění poměr cen mezi Českem a cizinou. Ovlivňuje úroveň spotřeby
v Česku, a tedy i vybranou sumu daně do státní kasy. Plovoucí sazba by
v současné době znamenala snížení daně oproti nynější hodnotě. Jindy by ale
pro stát mohlo být zase výhodnější určité zvýšení daně. (Petr, 2. 2. 2012)
Společenství čerpacích stanic opakovaně vybízí Vládu ČR a Ministerstvo financí
ČR, aby se bezodkladně začaly zabývat optimalizací sazby spotřební daně
u motorové nafty. Vyjádření ministra Dobeše - tvrzení, že si můžeme vzít příklad
ze Slovenska, kde snížením daně došlo k propadu daňových výnosů je zavádějící.
Česká republika je – na rozdíl od Slovenska – mnohem výrazněji využívána
tranzitujícími přepravci (a to jsou ti, kteří u nás přestali v roce 2010 tankovat).
Slovenští občané jsou – oproti českým sousedům – geograficky limitováni
v tankování v zahraničí, a obráceně – Slovensko nikdy moc netěžilo z tankovací
turistiky (a pokud, tak většinou jen na úkor České republiky). (Indráček,
23. 1. 2012)
Slovensko ne příliš dobře zvolilo hodnotu snížení daně. Je nanejvýš
pravděpodobné, že i při menším snížení by došlo k obdobnému nárůstu
tankování, ale dopad na státní rozpočet by byl příznivější. Tvrzení, že okolní
země možná zvýší své daně, a že v takovém případě nemá smyslu daň v ČR nyní
snižovat, je prohlášení, které zaznívá z Ministerstva financí od poloviny roku
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2010. A může samozřejmě zaznívat další dlouhé roky. Je to jen rezignace na
vlastní daňovou politiku. (Indráček, 23. 1. 2012)
3.3.10 Profesionální nafta
Koncept nazývaný „profesionální nafta“, který vychází ze směrnice 2003/96/ES,
je postaven na odlišení účelu používané pohonné hmoty, a to pro obchodní účely
na straně jedné – zde je aplikována nižší sazba SpD, a pro neobchodní účely na
straně druhé. (Ševčík – Rod, 2010). Podobné opatření v Evropě zavedly Francie,
Španělsko, Belgie a Slovinsko. (Roškanin, 2011)
Systém daňového zvýhodnění funguje na bázi zpětných refundací části SpD na
základě předložené žádosti a také doložení předem vymezených doplňujících
listin a podkladů, které eliminují zneužití a daňové úniky. (Ševčík – Rod, 2010)
Model vratek SpD funguje tak, že pokud dopravce požádá o refundaci SpD ve
Španělsku, čtvrtletně dostane zpátky z 1 litru nafty zpět 2,9 centů. Jestliže
dopravce nakoupí 30.000 litrů nafty, vrátí se mu za čtvrtletí až 2 700 EUR.
(DKV Česmad, 2011)
Podle O. Pavlíka (výkonného ředitele české a slovenské pobočky DKV Euro
Service) Českem projíždí dostatek tranzitujících dopravců. Objemy, které by tu
mohli zanechat případným tankováním, by rozhodně převážily nad ztrátou
z vratek spotřební daně na profesionální naftě všem dopravcům, včetně těch,
kteří tady i nadále tankují. Česká ekonomika by mohla dostat 8 až 10 mld. Kč
navíc z tankování. (DSV - Global Transport & Logistic, 2012)
Přínosy: přesné zacílení snížení sazby do skupiny zákazníků, kteří nejvýrazněji
přesouvají poptávku do zahraničí; snížení daňové zátěže výrobců a podnikatelů,
jež ponese další pozitivní efekty; obyvatelstvo s velmi omezenou možností
čerpání mimo území ČR tak i nadále platí vysoké sazby.
Negativa: omezené snížení sazby o 1 Kč snižuje atraktivitu ČR jakožto území
pro tankování PHM, neboť sazba SpD v relevantních zemích je na nižší úrovni;
diskutabilní efekt na státní rozpočet vlivem nedostatečného snížení sazby;
motivace k daňovým únikům; administrativní zátěž státní správy. (Ševčík –
Rod, 2010)
Profesionální naftu se snažilo dojednat s ministerstvem financí největší
tuzemské sdružení autodopravců Česmad Bohemia, ale nepochodilo.
Ministerstvo návrh odmítlo s tím, že by přinesl administrativní náklady a příjem
ze spotřební daně by naopak mohl klesnout. (Roškanin, 2011)
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Celkový přehled názorů politických stran a velkých dopravních
společností na SpD z minerálních olejů
Tab. 7

Porovnání názorů politických stran

Politické
strany
ODS
TOP 09
ČSSD
VV
KDU-ČSL
Dopravní
společnosti
ČESMAD
Bohemia
SČS

Názory
Petr Nečas - zastánce vysoké spotřební daně
Miroslav Kalousek – zastánce vysoké spotřební daně
prosazují snížení spotřební daně z motorové nafty
o 2,50 Kč/l a automobilového benzínu o 1,50Kč/l
prosazují snížení spotřební daně z motorové nafty o 2 Kč/l
podpoří snížení spotřební daně
Názory
profesionální nafta, přechodné snížení SpD
plovoucí sazba SpD, optimalizace sazby u SPD z MO

Zdroj: vlastní zpracování

3.4 Cena pohonných hmot (BA, MONA) – složení
Složení ceny PHM, tvoří z velké části daně:
• spotřební daň z automobilového benzínu (12,84 Kč/l),
• motorové nafty (10,95 Kč/l),
• DPH ve výši 20 %,
• z konkrétních nákupních cen PHM v rafineriích,
• poslední důležitou položku tvoří marže provozovatele čerpací stanice.
Celkem tvoří cenu PHM 4 položky.
Ceny společnosti ČEPRO a. s., od 9. – 15. 10. 2012, pro výpočet byly použity
základní týdenní ceny společnosti ČEPRO: automobilový benzín – 29,48 Kč,
motorová nafta – 28,96 Kč.3

V závislosti na vzdálenosti mezi skladem pohonných hmot a čerpací stanicí využívají dopravci
cisteren kilometrických pásem. Pro kalkulaci byl zvolen náklad na přepravu ve výši 0,30 Kč/litr,
ačkoliv se ceny u dopravců mohou lišit (Semerád, 2012).
3
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Složení ceny u BA a MONA

Rafinerie – nákup (PHM)
Marže celkem
Spotřební daň
DPH
Prodejní cena
Spotřební daň + DPH
Zdanění DPH + spotřební daň

Benzín

Nafta

16,34 Kč
2,49 Kč
12,84 Kč
6,33 Kč
38 Kč/l
19,17 Kč
50,44 %

17,71 Kč
2,18 Kč
10,95 Kč
6,16 Kč
37 Kč/l
17,11 Kč
46,24 %

Zdroj: vlastní zpracování

Na litru BA či MONA mají benzinové stanice marži kolem dvou až tří korun.
U exponovaných čerpacích stanic třeba u dálnic může ale dosahovat i tří až čtyř
korun na litr. Naopak tam, kde je konkurence velká, je marže kolem koruny na
litr. (Klička, 31. 8. 2012)
V tabulce 8 je vypočteno složení ceny u BA a MONA. Srovnání také ukazuje,
kolik % z ceny jednoho litru pohonných hmot se odvádí na daních. U BA je to
zhruba 50 % z ceny a u MONA tvoří daně okolo 46 % z ceny. Distributorská
marže se u různých čerpacích stanic liší.

3.4.1

Procentuální struktura ceny BA a MONA

Z předchozích výpočtů je vyjádřena cena automobilového benzínu v %.
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Struktura ceny automobilového benzínu v %

Zdroj: vlastní zpracování

V grafu 1 je uvedená procentuální struktura ceny BA. Cena se skládá ze
4 položek. Prodejní cena pro tento výpočet činila 38 Kč. Největší část z ceny (a to
zhruba 50 %) tvoří daně (spotřební daně + DPH). Tyto položky jsou sečtené
dohromady. Zvlášť dosahuje SpD 33,8 % a DPH 16,7 %. Druhou největší část
(43 %) představuje nákup PHM v rafinerii. K ceně je připočítávána i celková
marže ve výši 6,6 %.
Z předchozích výpočtů je vyjádřena cena motorové nafty v %.
Graf 2

Složení ceny motorové nafty v %

Zdroj: vlastní zpracování
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V grafu je uvedena struktura ceny motorové nafty v procentuálním vyjádření.
Cena je opět složena ze 4 položek. Prodejní cena MONA činila 37 Kč. Největší
část (zhruba 46 %) patří daním a to DPH a SpD. Tyto dvě položky jsou opět
sečteny dohromady. Zvlášť dosahuje SpD 29,6 % a DPH 16,7 %. Druhou
nejvýznamnější složku (48,3 %) tvoří nákup PHM v rafinerii. Poslední položku
představuje marže celkem a to ve výši 5,4 %.
Motorová nafta je produkt ropných rafinerií, který má z odborného hlediska své
místo ve skupině středních ropných destilátů. Aby tato směs ropných
uhlovodíků byla použitelná jako motorové palivo, musí splňovat celou řadu
kvalitativních ukazatelů, které jsou u všech výrobců předmětem pečlivé výstupní
kontroly. Ve všech státech EU jde o nejpoužívanější pohonnou hmotu. (Ševčík –
Rod, 2010)
3.4.2

Budoucnost automobilového benzínu

Automobilový benzin (BA) představuje historicky ověřené a osvědčené
motorové palivo. Dlouhou dobu naprosto dominoval jako palivo osobních
automobilů. Z důvodu razantního prosazování moderních dieselových motorů
v osobních automobilech spotřeba BA v zemích západní Evropy v současnosti
klesá. (Kittel, 23. 3. 2012)
Pro vývoj kvality automobilových benzinů jsou určující výkonové parametry. Za
nejdůležitější parametry můžeme považovat antidetonační charakteristiky,
těkavost, obsah aromátů resp. benzenu a obsah olova. (Petroleum, 2007-2012).
Je důležité, že BA lze v budoucnosti vyrábět i z jiných surovin, než pouze ropy.
Rafinerie disponují dostatkem benzinových frakcí a technologiemi schopnými
reagovat na další vývoj kvality i sezónní spotřeby trhu. Podstatný je též fakt, že
existují podobná paliva, která mohou úlohu BA v zážehovém motoru relativně
snadno zastoupit, což přispívá k dalšímu rozvoji zážehového motoru. BA lze
velmi přesně formulovat a jeho kvalitu vyladit dle platných norem až na úrovni
mísení individuálních uhlovodíků. (Kittel, 23. 3. 2012)
Ve srovnání se vznětovými (naftovými) vykazují zážehové (benzinové) motory
horší ekonomiku, ale přinášejí řadu výhod zejména v dynamice jízdy
a operabilitě provozu při velmi nízkých teplotách v zimních obdobích.
(Petroleum, 2007-2012)
Budoucnost BA je logicky spojena se zážehovým motorem, jehož vývoj stále
pokračuje. BA je dále používán jako přednostní palivo v hybridních
automobilech (elektromotor + zážehový motor) případně i v pokusně
vybavených palivovými články (jinak formulovaný, jako zdroj vodíku). Případná
klesající poptávka po BA povede ke snížení prodejní ceny a naopak ke zvýšení
pro ostatní produkty. Zavádění biokomponent zvýhodní BA, protože bioethanol
je dostupnější, stabilnější a obecně méně problémová komponenta, než MEŘO.
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Z výše uvedených důvodu se lze domnívat, že historie BA se prodlouží o další
desítky let. Určitá současná euforie z dieselových motorů v osobních vozech
může s ohledem na interakci „palivo – životní styl – udržitelný rozvoj“ vést
v blízké budoucnosti k obnově zájmu o BA. (Kittel, 23. 3. 2012)
3.4.3

Zveřejňování cen paliv

Státní distributor paliv Čepro bude na internetu zveřejňovat strukturu cen
pohonných hmot prodávaných u svých čerpacích stanic Euro Oil. MPO se tím
podle Kuby snaží vytvořit podmínky pro to, aby si v případě snížení spotřební
daně na paliva o tuto částku nezvýšili prodejci své marže, ale byli přinuceni
adekvátně snížit ceny paliv. (Finanční noviny, 24. 8. 2012)
Čepro to odmítlo, pochyby má i ministerstvo financí, které za stát zastává
v Čepru roli akcionáře. Ukázat lidem a tedy i konkurenci cenovou strategii
společnosti, která má obrat 52 miliard korun, přes 800 milionů zisk, provozuje
192 pump a vede miliardové právní spory s pochybnými obchodními partnery,
ale není dobrý nápad. Tím spíš, že ministr svůj úmysl nekonzultoval předem ani
s vedením Čepra, ani s ministrem Kalouskem. (Petr, 11. 9. 2012)
3.4.4

Vývoj ceny automobilového benzínu a motorové nafty v ČR

Obr. 3

Vývoj ceny automobilového benzínu a motorové nafty v České republice

Zdroj: CCS, (1. 1. 2005 – 1. 1. 2012)

Na obrázku 3 je zobrazen vývoj ceny Naturalu 95 a MONA od 1. 1. 2005 do
1. 10. 2012. V prvním měsíci roku 2009 se cena obou těchto komodit dostala
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do hlubokého propadu, následný vývoj od tohoto dne má neustále zvyšující se
tendenci.
Tab. 9

Komparace konkrétních cen BA a MONA

Datum
1. 1. 2005
1. 1. 2006
1. 1. 2007
1. 1. 2008
1. 1. 2009
1. 1. 2010
1. 1. 2011
1. 1. 2012

Cena (Kč)
BA
MONA
25,34
25,28
28,24
27,94
27,47
27,67
30,62
31,55
22,67
24,40
28,55
26,93
33,39
32,62
34,80
35,50

DPH
(%)
19
19
19
19
19
20
20
20

SpD
BA
MONA
11,84
9,95
11,84
9,95
11,84
9,95
11,84
9,95
11,84
9,95
12,84
10,95
12,84
10,95
12,84
10,95

Zdroj: (CCS, 1. 1. 2005 – 1. 1. 2012), (Příloha 2, 3), (Černohausová,
2011)

V tabulce 9 jsou znázorněny jednotlivé ceny BA a MONA od společnosti CCS
v jednotlivých letech 1. 1. 2005 – 1. 1. 2012, dále je uvedena sazba DPH a sazba
SpD připadající jednotlivým komoditám.

Graf 3

Průměrné ceny BA od společnosti (CCS s. r. o.) a sazba SpD

Zdroj: vlastní zpracování
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V grafu 3 je zobrazen vývoj ceny BA od 1. 1. 2005 – 1. 1. 2012 a příslušná SpD
z BA. Důležitým obdobím byl rok 2010, jelikož se zvýšila sazba SpD a také sazba
DPH. Toto zvýšení se promítlo do ceny PHM. Již od roku 2009 je vidět nárůst
cen této komodity.
Graf 4

Průměrné ceny MONA od společnosti (CCS s. r. o.) a sazba SpD

Zdroj: vlastní zpracování

V grafu 4 je znázorněn vývoj cen MONA v letech 1. 1. 2005 – 1. 1. 2012
s odpovídající sazbou SpD. I v tomto grafu je zobrazen rok 2010, který je spjatý
s řadou změn. Tyto výkyvy nastaly především v oblasti zvyšování sazeb. Již od
roku 2009 je vidět prudký nárůst cen této PHM.
3.4.5

Faktory ovlivňující cenu pohonných hmot

Mezi faktory, které ovlivňují cenu pohonných hmot, patří:
Nákupní cena ropy Brent v USD, dále také kurz koruny k dolaru, zvolená
strategie daného prodejce pohonných hmot, konkurence na trhu s pohonnými
hmotami, geografická poloha prodejců. (David, 2007)
Mezi další faktory patří:
Bezpečnost dodávky surové ropy - politická nestabilita na Středním
Východě je důvodem omezené dostupnosti surové ropy a má tak výrazný dopad
na cenu této komodity.
Nepředvídatelné / extrémní klimatické podmínky - extrémní klimatické
jevy, jako jsou například hurikány ve Spojených státech, mohou značně omezit
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kapacitu světových rafinérií. Taková omezení, společně se spekulacemi
o dostupnosti rafinérských produktů, přispívají ke globální nestabilitě cen.
Sezónní výkyvy - ceny rafinérských produktů jsou ovlivňovány sezónními
změnami poptávky po konkrétních produktech. To se projevuje převážně na
největších trzích severní polokoule – ve Spojených státech, v Evropě
a Japonsku. (Shell, 2012)
3.4.6

Ceny automobilového benzínu a motorové nafty v zahraničí

Vývoj ceny BA a MONA v zahraničí je důležitý, protože může ovlivnit spotřebu
pohonných hmot v ČR (především vývoj cen v sousedních zemích). ČR má
4 sousední země – Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko. Kvůli zvyšujícím se
cenám benzínu a nafty v ČR, jezdí lidé čerpat pohonné hmoty do jiných zemí
a náš stát tak přichází o nemalé příjmy.
Tab. 10

Ceny BA a MONA v ČR a sousedních státech platné k 20. 8. 2012

Německo
Rakousko
Slovensko
Polsko
Česká republika

Natural 95
(EUR)
1,70
1,47
1,54
1,39
1,46

Přepočet
na Kč
42,33
36,61
38,35
34,61
36,36

Nafta
(EUR)
1,55
1,43
1,41
1,37
1,43

Přepočet
na Kč
38,60
35,61
35,11
34,12
35,61

Zdroj: (HOVORKA, 2012), kurz platný k 20. 8. 2012 – 24, 905 Kč

V tabulce 10 jsou uvedeny průměrné ceny BA a MONA k 20. 8. 2012 jak v ČR,
tak i v sousedních zemích. Nejlevnější BA a MONA se dají natankovat v Polsku,
kde cena je oproti ČR levnější u BA o 1,75 Kč a u MONA o 1,49 Kč. Na
Slovensku je cena MONA o 50 haléřů levnější než v ČR. Takovéto nízké ceny
motivují dopravce, aby tankovali pohonné hmoty raději v zahraničí.
Tab. 11

Nejlevnější a nejdražší automobilový benzín v Evropě k 20. 8. 2012

Bělorusko
Norsko

Natural 95
(EUR)
0,62
2,03

Přepočet
na Kč
15,44
50,56

Nafta (EUR)
0,64
1,92

Zdroj: (HOVORKA, 2012), kurz platný k 20. 8. 2012 – 24,905 Kč

Přepočet
na Kč
15,93
47,81
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V tabulce 6 jsou vypsány nejlevnější a nejdražší ceny BA a MONA v Evropě.
Nejlevněji se tankuje na východě Evropy a to v Bělorusku. Oproti tomu nejdražší
pohonné hmoty jsou v severských zemích a nejvíce v Norsku.
Sazby spotřební daně z automobilového benzínu a motorové nafty
v rámci EU
V tabulce 35 (viz Příloha 2) jsou uvedeny vybrané státy EU s příslušnými
sazbami spotřební daně z minerálních olejů (BA) v EUR/1000 l a dále
v přepočtu na Kč/l. Na prvním místě s nejvyšší spotřební daní z BA se nachází
Nizozemí (730 EUR/1000 l) a v přepočtu na Kč/l činí tato sazba 18,17. Oproti
tomu nejnižší spotřební daň z BA má Kypr (pouhých 359 EUR/1000 l)
a v přepočtu má tato sazba 8,93 Kč/l. Česká republika se řadí mezi první desítky
států s nejvyšší spotřební daní z BA v rámci EU, sazba je stanovena na
516 EUR/1000 l a v přepočtu činí 12,84 Kč/l.
V tabulce 36 (viz Příloha 3) jsou uvedeny vybrané státy EU s příslušnými
sazbami spotřební daně z minerálních olejů (MONA) v EUR/1000 l a dále
v přepočtu na Kč/l. Na prvním místě s nejvyšší spotřební daní z MONA se
nachází VB (674 EUR/1000 l) a v přepočtu na Kč/l činí tato sazba 16,78. Oproti
tomu nejnižší spotřební daň z MONA má Litva (pouze 302 EUR/1000 l)
a v přepočtu má tato sazba 7,51 Kč/l. Česká republika se řadí do první desítky
států s nejvyšší spotřební daní z MONA v rámci EU, sazba je stanovena na
440 EUR/1000 l a v přepočtu činí 10,95 Kč/l.

3.5 Biopaliva
Biopaliva jsou prosazována především jako „uhlíkově neutrální“ zdroj energie.
Dalšími argumenty jsou udržitelný rozvoj venkova, vytváření nových pracovních
míst a zajišťování nových zdrojů příjmů pro zemědělce. Tato obnovitelná paliva
by také měla pomoci splnit závazky, které si EU stanovila v Kjótském protokolu
a více diversifikovat energetické zdroje v Evropě. (Ropa, 2004 - 2012)
3.5.1

Tekutá biopaliva

Tekutá biopaliva jsou (vedle obnovitelné elektřiny pro elektromobily a pohon
vlaků, tramvají apod.) jednou z mála možností, jak obnovitelné zdroje využít
v dopravě. Doprava je přitom významným spotřebitelem energie a spotřeba
v tomto sektoru neustále stoupá. (MŽP, 2008 - 2012)
Podle ministerstva životního prostředí (MŽP, 2008 – 2012) lze tekutá biopaliva
první generace rozdělit na tři druhy:
-

Bionafta
Rostlinné oleje
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Bioetanol

Bionafta
Vstupní surovinou pro výrobu bionafty je olej, který se získává lisováním
většinou řepkového semene, lze ale použít i jiné olejnaté plodiny, např.
slunečnici, sóju. Výhodou bionafty je, že se dá bez problémů míchat s ropnou
naftou. Při nízkém podílu bionafty není třeba upravovat motory vozidel.
Bionafta při provozu vozidla snižuje kouřivost a motor má nižší emise. Při úniku
je mnohem méně nebezpečná pro životní prostředí, mnohem lépe se biologicky
odbourává. Pro využití bionafty rovněž není třeba budovat speciální čerpací
stanice. (MŽP, 2008-2012)
Rostlinné oleje
Rostlinné oleje lze spalovat v upravených dieselových motorech přímo.
Z hlediska provozovatele vozidla je důležitým důvodem přechodu na olej jeho
nižší cena oproti motorové naftě. Od 1. 7. 2009 jsou rostlinné oleje pro pohon
motorů osvobozeny od spotřební daně, která je u nafty 9,95 Kč/l. Využití
rostlinných olejů jako paliva však naráží na přístup výrobců motorů vozidel.
Podle silničního zákona lze vozidlo provozovat jen s pohonnými hmotami
předepsanými výrobcem, palivo musí vyhovovat příslušným normám. Z tohoto
pohledu je provoz většiny automobilů na olej problematický. (MŽP, 2008-2012)
Bioethanol
Bioetanol (biolíh) lze získat z mnoha zemědělských plodin: z obilí, brambor,
cukrové řepy, kukuřice a dalších. Etanol se používá jako palivo pro benzínové
motory. Nepoužívá se čistý, ale ve směsi s benzínem. V současnosti se lze setkat
s palivem označovaným jako E85, které tvoří směs 85 % bioetanolu a 15 %
benzínu. V ČR jej nabízí jen málo čerpacích stanic, v jiných zemích EU je
rozšířen více, běžný je ve Švédsku. Výhodou použití etanolu je jeho ekologická
čistota a antidetonační vlastnosti. Nedostatkem etanolu jako paliva je schopnost
vázat vodu a působit korozi motoru, což lze odstranit přidáním antikorozních
přípravků. (MŽP, 2008-2012)
Snaha Komise na podporu a rozšíření biopaliv se však setkala s mnoha
negativními reakcemi zejména ze strany nevládních a ekologických organizací,
které upozorňují na to, že výroba biopaliv může být z mnoha důvodů dokonce
škodlivá z řady důvodů: budování k tomu potřebné infrastruktury na plantážích
bude mít negativní ekologický dopad; produkce biopaliv spotřebovává více
energie, než kolik jí biopaliva obsahují; některé chemikálie používané při
pěstování jsou škodlivé pro zdraví i životní prostředí; používání geneticky
modifikovaných plodin při výrobě biopaliv je velmi diskutabilní. (Ropa, 2004 2012)
Už nyní se v České republice přimíchává do veškerého paliva nízké procento
biosložky, necelých 5 % bioetanolu do BA a necelých 7 % metylesteru řepkového
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oleje do MONA. Do roku 2020 by se tento podíl měl zvýšit minimálně na 10 %.
Z celkového množství vyrobené energie by pak 13 % mělo pocházet
z obnovitelných zdrojů. Tolik naše závazky vůči Evropské unii podle směrnice
2009/28/ES. (Biopaliva frčí, 2012)
3.5.2

Přínosy biopaliv

Posouzení přínosů biopaliv
Při posouzení přínosu biopaliv se sleduje především energetická náročnost
jejich výroby v konkrétní lokalitě. Především u dopravy (nejen biopaliv, ale
i surovin), nákladů na pěstování a vlivů na životní prostředí a klimatické
podmínky je nutné sledovat ekonomickou i ekologickou výhodnost. Přiměřené
používání ekologicky a efektivně vyrobených biopaliv především domácího
původu se pak jeví jako rozumná cesta k budoucímu zásobování energií
a ochraně klimatu. (ČEPRO, 2011)
Výhody pro řidiče
Jednou z hlavních předností biopaliv je jejich cena. Vysokoprocentní směsi
a čistá biopaliva mají nižší spotřební daň. Jeden litr E85 (směs skládající
se z 85 procent bioetanolu a 15 procent Naturalu 95) je zhruba o osm až deset
korun na litr levnější než klasický BA, u MONA jde cca o tři koruny. (ČEPRO,
2011)
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4 Praktická část
4.1 Spotřeba BA a MONA v jednotlivých letech
Tab. 12

Spotřeba automobilového benzínu v ČR v jednotlivých letech 2003 - 2011

Rok
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Spotřeba automobilového
benzínu (tisíc litrů)
212 753
222 586
230 670
208 254
227 715
239 666
262 063
267 860
308 143

Zdroj: Český statistický úřad (2003 – 2011)

Z výše uvedené tabulky vyplývá pokles spotřeby BA v ČR, ale pouze do roku
2008. Důvodem je především obměna autoparku osobních automobilů
a zejména jeho stále větší dieselizace. (Petroleum, 2007 - 2012). V následujícím
roce se spotřeba BA nepatrně zvýšila, ale další vývoj spotřeby této pohonné
hmoty má opět klesající trend.
Tab. 13

Spotřeba motorové nafty v ČR v jednotlivých letech 2003 - 2011

Rok
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Spotřeba motorové nafty (tuny)
2 057 106
1 965 424
1 915 925
2 044 346
1 901 121
1 692 301
1 609 109
1 536 511
1 440 024

Zdroj: Český statistický úřad (2003 – 2011)
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V tabulce 13 je popsána spotřeba MONA v ČR od roku 2003 – 2011. Oproti BA,
kde docházelo spíše ke snižování spotřeby, tak u MONA je to naopak. Rok od
roku se spotřeba MONA zvyšovala. Jen výjimku opět tvoří rok 2009, kde se
spotřeba poklesla, ale o rok později se již opět zvyšuje.
Důležité roky v ČR: 2004 vstup ČR do Evropské unie, 2010 zavedení úsporných
opatření – zvýšení spotřební daně a DPH.
Graf 5
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V grafu 5 jsou zobrazeny výtoče BA v letech 2003 – 2011 a sazba SpD z BA.
Zatím co počet vytočí má klesající tendenci, sazba SpD z BA neustále stoupá.
V přelomu roku 2003/2004 se sazba zvýšila o 1 Kč/l, toto zvýšení mělo vliv na
snížení počtu výtoči BA, pokles byl zhruba o 40 283 tisíc litrů. V přelomu roku
2009/2010 sazba BA opět vzrostla o 1 Kč/l. Toto zvýšení mělo následný
negativní ohlas na počet výtoči, jenž opět klesly o zhruba 8 084 tisíc litrů. Od
roku 2003 - 2011 se sazba zvedla o 2 Kč/l.
Daně spotřební se promítají do cen BA a občany proto motivují neustále
zvyšující se ceny této komodity, aby ji jezdily čerpat spíše do zahraničí a vybíraly
si místa, kde se tankuje levněji. Čerpací stanice, které se nachází na hranicích se
zeměmi, kde se tankuje levněji, přicházejí o nemalé finance.
Jednou z dalších možností, proč dochází k poklesu výtočí BA je přeměna
vozového parku na dieselový. Lidé si raději kupují auta na MONA a ne na BA.
Obyvatelé Evropy si pořizují osobní automobily, které jsou stále energeticky
efektivnější, spotřebovávají méně paliva a produkují tak i méně emisí
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skleníkových plynů. Celkově vozidla s dieselovým pohonem v roce 2011
zaujímaly 55,3 % vozového parku v EU. (Evropská agentura pro životní
prostředí, 11. 9. 2012)
Snížení SpD by mohlo přispět k budoucímu zvýšení počtu výtočí u BA, nyní už
může toto stanovisko ovlivnit vláda ČR, některé politické strany se dlouhodobě
snaží o snížení této daně, ale opozice – zejména současný ministr financí
Miroslav Kalousek je jednoznačně proti snížení této daně.
Graf 6
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V grafu 6 jsou znázorněny výtoče MONA v letech 2003 – 2011 a sazba SpD
z MONA. Z grafu je zřejmé, že počet výtočí z MONA má narůstající tendenci
i přesto, že se sazba SpD z MONA neustále zvyšuje. Konkrétně se sazba SpD
z MONA v roce 2003/2004 zvýšila o 1,75 Kč/l a její výtoče nadále vzrůstaly.
V roce 2009/2010 sazba SpD z MONA opět vzrostla o 1 Kč/l a výtoče se
opětovně zvýšily. Česká republika má jednu z největší SpD z MONA v zemích
Evropské unie. Tato SpD se od roku 2003 – 2011 zvýšila o 2,75 Kč/l.
Pro snížení sazby této daně nejsou jen občané, ale i velké dopravní společnosti,
dále sdružení nezávislých prodejců a obchodníků s palivy a v neposlední řadě
také některé politické strany. Prosazuje se jak snížení SpD z MONA o 2 Kč,
koncept „profesionální nafta“ či návrh plovoucí spotřební daně. Opět
ministerstvo financí takovéto snížení nebo změnu sazby nepřipouští, ani
neschvaluje - bojí se, že samotnou redukcí daně přijde stát o další miliardy.
Minčič (náměstek ministra financí) považuje za nutné nějakým způsobem
zajistit ve státním rozpočtu kompenzaci pro případ, že by snížení spotřební daně
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a ceny paliv ještě víc snížilo daňové inkaso státní pokladny. Podle Minčiče by
zvýšení mýta nebo omezení slev ze silniční daně ale mohlo riziko zčásti
eliminovat. (Petr, 19. 9. 2012)
V zahraničí jsou lepší podmínky pro čerpání MONA než v ČR, především
v sousedních zemích ČR. Polsko a Slovensko má nižší cenu tohoto paliva a pro
dopravce může být lákavější čerpat tuto PHM právě tam, kde je levnější.
Slovenská vláda schválila pokles SpD z motorové nafty, na rozdíl od ČR.
Slovensko snížilo sazbu této SpD právě proto, aby se zvýšil počet dopravců ze
zahraničí, kteří zde budou ochotni tuto komoditu tankovat. Dalším důvodem
pro snížení bylo zavedení elektronického mýtného od roku 2010 a následné
protesty autodopravců. (Minčič, 2012)
Pro srovnání uvádím sazbu daně této komodity, která je využívána na Slovensku
a v ČR. Současná SpD z MONA v ČR je 440 EUR/1000l a na Slovensku činí
368 EUR/1000l. (Příloha č. 3)
Sazba SpD z MONA na Slovensku před rokem 2010 dosahovala do výše
481,31 EUR/1 000l, po této změně došlo k poklesu o 113,31 EUR. (Minčič, 2012)
Podle aktualizované statistiky Evropské komise má Česko částkou 10,95 koruny
z litru devátou nejvyšší daň z nafty z 27 členských států. Zatímco u benzinu je
česká daň 12,84 koruny na evropském průměru. (Petr, 19. 9. 2012)

4.2 Výnosy z BA a MONA v jednotlivých letech
Tab. 14

Výnosy z BA a MONA v letech 2004 - 2011

Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Výnosy BA (Kč)
26 992 679 067
31 490 954 949
34 091 478 626
34 065 266 112
32 082 179 633
31 904 687 829
30 836 056 406
29 840 499 935

Výnosy MONA (Kč)
33 463 943 739
42 234 541 010
49 537 237 053
50 906 323 921
51 456 647 870
49 969 971 536
50 998 038 496
52 297 111 895

Výnosy celkem (Kč)
60 456 622 806
73 725 495 959
83 628 715 679
84 971 590 033
83 538 827 503
81 874 659 365
81 834 094 902
82 137 611 830

Zdroj: Celní správa ČR – data na vyžádání

V tabulce 14 jsou uvedeny výnosy zvlášť z BA a MONA v letech 2004 – 2011.
Největší výnos z BA byl zaznamenán v roce 2006 ve výši 34 091 449 249 Kč
a z MONA v roce 2011 ve výši 52 255 539 564 Kč.
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Výnosy z BA a MONA v letech 2004 – 2011
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V grafu 7 jsou zakresleny výnosy BA a MONA od roku 2004 – 2011. Od roku
2004 – 2006 je vidět prudký nárůst výnosů z BA, od roku 2007 – 2011 je
zaznamenám klesající směr než v předešlých letech. U výnosů z MONA
docházelo od roku 2004 - 2008 ke zvyšování. V dalším roce došlo k mírnému
poklesu, ale následný vývoj měl opět vzrůstající tendenci. Počet výtočí
konkrétních PHM měl vliv na výši jednotlivých výnosů.
Na výnosy působí řada faktorů, jedním z nich může být neustále zvyšující sazba
SpD nebo DPH, jenž vstupují do cen PHM, dále snižující sazby (BA a MONA)
okolních států na úkor ČR, zavedení biopaliv nebo mýtného systému, neustále
zvyšující se vratky SpD, dále zvyšující obliba v dieselových motorech.
Existuje řada různých analýz, či predikacích na téma snížení SpD z MO o 1, 2, či
3 koruny, nebo zavedení rozdílných opatření, aby se zvýšily příjmy do státního
rozpočtu. Ovšem ministr financí s žádnou takovou možností nesouhlasí. Pokud
by došlo k takovéto změně, není nikde zaručeno, že se automobiloví či
kamionoví dopravci opravdu vrátí a budou čerpat PHM právě v ČR
v plánovaném množství tak, aby se nenarušil příjem peněz do státního rozpočtu.
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Výnosy spotřebních daní do státního rozpočtu

Tab. 15

Výnosy spotřebních daní do státního rozpočtu v letech 2004- 2011

Roky

celostátní
výnos SpD
(mld. Kč)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

95,8
110,5
119,5
138,9
133,0
131,1
138,3
146,6

výnos SpD
připadající do
státního rozpočtu
(mld. Kč)
82,8
103,6
112,6
131,6
125,5
123,8
130,9
139,2

výnos SpD z min.
olejů připadající do
státního rozpočtu
(mld. Kč)
52,1
68,6
69,7
73,5
74,6
72,2
74,0
73,6

Zdroj: MFCR (2004 – 2011)

Daně spotřební nejsou sdílenými daněmi, jelikož celý výnos zůstává na centrální
úrovni veřejnoprávní soustavy. Část výnosu spotřební daně z minerálních olejů,
a to 9,1 % je od roku 2005 převáděna do Státního fondu dopravní
infrastruktury. Jeho prostřednictvím jsou tyto příjmy spolu s příjmy z daně
silniční využity na výstavbu a opravy silnic a dálnic. (Sobotovičová, 2011). Do
fondu bylo v letech 2001 - 2004 každoročně převáděno 20 % tohoto výnosu, od
roku 2005 pak došlo k poklesu. (Svátková, 2009)
Tab. 16 Výnosy z minerálních olejů převedené do Státního fondu dopravní infrastruktury
v letech 2004 - 2011

Rok
Příděl do SFDI
(mld. Kč.)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13

6,9

7

7,3

7,5

7,2

7,4

7,4

Zdroj: MFCR (2004 – 2011)

V tabulce 16 jsou zobrazeny výnosy z minerálních olejů, které jsou převedeny do
Státního fondu dopravní infrastruktury v letech 2004 – 2011.
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Výnosy spotřebních daní připadající do státního rozpočtu (2004 – 2011)

Zdroj: vlastní tvorba

V tabulce 15 a grafu 8, které jsou uvedeny výše, je popsán výnos spotřebních
daní obecně a výnos spotřebních daní z minerálních olejů v letech 2004 – 2011
připadajících do státního rozpočtu. Nejvyšší výnos z minerálních olejů byl
zaznamenán už v roce 2008 a to 74,6 mld. Kč.
Podle MFCR (2011) jsou příčiny meziročního poklesu a zároveň odchylky od
rozpočtu zapříčiněny:
• finanční podporou biopaliv uplatněných pro dopravní účely,
• dlouhodobým poklesem spotřeby benzínu, který může být způsoben vyšší
preferencí motorových vozidel se vznětovými motory, ale také úspornými
opatřeními domácností, vysokými cenami motorové nafty v ČR,
• pokles poptávky po bezolovnatém benzínu,
• daňové úniky způsobené nelegálními dopravami zejména motorové nafty
do ČR, daňové úniky způsobené nelegálním užitím dopravovaných
minerálních olejů (MFCR, 2011)
Na výnos daně z minerálních olejů působí řada i protichůdně působících
faktorů. Kromě pohybu sazeb daně je to samozřejmě i rozsah spotřeby. Ta je
ovlivněna mnoha faktory, z nichž zásadním je cena. Na cenu působí faktory,
které mají tuzemský, ale i „mimotuzemský“ původ. (Svátková, 2009)
Přestože poptávka po BA a motorové naftě prodávaných v tuzemsku není vůči
ceně výrazně elastická, kumulace nepříznivých faktorů může cenu zvýšit tak, že
stlačí poptávku a následně i výnos daně. Příznivě se na meziročním indexu
výnosu daně může paradoxně podepsat i přírodní živel. Obdobně působil vstup
ČR do EU; vyšší podíl tranzitní nákladní dopravy způsobil růst poptávky po
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motorové naftě a významně ovlivnil meziroční nárůsty daně v letech 2004 2005. Příznivý dopad na skutečný výnos daně má také teplé zimní počasí vlivem
nižších vratek daně z minerálních olejů použitých pro výrobu tepla. (Svátková,
2009)
4.3.1

Odhadované/skutečné celostátní výnosy SpD

Tab. 17

Odhadované/skutečné celostátní výnosy SpD

Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Výnosy – odhad
(mld. Kč)
97,0
101,10
126,20
138,70
142,30
151,80
149,20
148,40

Výnosy -skutečnost
(mld. Kč)
95,84
110,56
119,55
138,93
133,02
131,07
138,27
146,57

Rozdíl (mld. Kč)
- 1,16
+ 9,46
- 6,65
+ 0,23
- 9,28
- 20,73
- 10,93
- 1,83

Zdroj: MFCR (2004 – 2011), vlastní zpracování

V tabulce 17 jsou porovnány odhadované a skutečné výnosy u SpD. Pouze
v letech 2005 a 2007 došlo k nárůstu skutečných výnosů oproti odhadovaným.
V roce 2004 byl tento nárůst o 9,46 mld. Kč a v roce 2007 o 0,23 mld. Kč.
4.3.2

Odhadované/skutečné výnosy SpD z MO

Tab. 18

Odhadované/skutečné výnosy SpD z minerálních olejů

Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Výnosy - odhad
(mld. Kč)
65,6
67,9
79,8
81,1
81,9
86,6
88,6
83,1

Výnosy -skutečnost
(mld. Kč)
65,3
75,4
76,6
80,8
82,1
79,5
81,4
80,9

Rozdíl (mld. Kč)
- 0,3
+ 4,4
- 3,2
- 0,3
+ 0,2
- 7,1
- 7,2
- 2,2

Zdroj: (Rod, 2012), Celní správa (rok 2004), vlastní zpracování

V tabulce 18 jsou porovnány odhadované a skutečné výnosy u SpD
z minerálních olejů. Pouze u roku 2005 a 2008 došlo k nárůstu skutečných
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výnosů oproti odhadovaným. V roce 2004 byl tento nárůst o 4,4 mld. Kč a v roce
2008 o 0,2 mld. Kč. V roce 2010 se zvýšila sazba SpD a očekávaný výnos z této
komodity byl vyčíslen na 88,6 mld. Kč, ale skutečnost byla odlišná. Pokles byl
o 7,2 mld. Kč. Od roku 2004 byl tento úbytek největší.
Tab. 19

Vratky SD v letech 2004 – 2011 (mil. Kč)

Vratky SD
zelená nafta
pro výrobu
tepla
osobám
jiných států
z ostatních
benzínů
výše vratek
celkem

2004

2005

Jednotlivé roky
2006 2007 2008 2009

1 403

1499

1477

1 504

1 517

1 559

1679

1824

613

738

702

539

598

565

606

617

14

15

15

12

13

12

12

12

x

x

21

20

13

11

21

12

2 030

2 255

2 215

2 075

2 141

2 147

2 318

2 465

2010

2011

Zdroj: MFCR (2004 – 2011)

V tabulce 19 jsou popsány vratky SpD v letech 2004 – 2011. Výše jednotlivých
vratek ovlivňuje výnos SpD z minerálních olejů. Nejvyšší částka byla dosažena
v roce 2011 a to 2 465 mil. Kč a nejméně v roce 2004 – 2 030 mil. Kč. Na
celkové výši vratek se podílí nejvíce zelená nafta, která se od roku 2004 - 2011
zvýšila o 421 mil. Kč.
4.3.3

Výnosy SpD dle jednotlivých komodit

Tab. 20

Výnosy SpD podle jednotlivých komodit připadající do státního rozpočtu 2004 - 2011

Roky
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Výnosy
z minerálních
olejů (mld. Kč)
52,1
68,6
69,7
73,5
74,6
72,2
74,0
73,6

Zdroj: MFCR (2004 – 2011)

Výnosy
z tabáku
(mld. Kč)
21,5
25,4
32,2
47,0
37,5
37,7
42,5
45,0

Výnosy
z lihu
(mld. Kč)
5,3
5,8
6,8
7,1
7,1
7,0
6,5
6,8

Výnosy z
piva
(mld. Kč)
3,6
3,5
3,6
3,7
3,6
3,4
4,3
4,5

Výnosy z vína a
meziproduktu
(mld. Kč)
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
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Graf 9
Výnosy spotřebních daní z jednotlivých komodit připadající do státního
rozpočtu (2004 – 2011)
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Výnosy z vína a meziproduktu
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Zdroj: vlastní tvorba

V tabulce a grafu uvedeného výše jsou zobrazeny výnosy spotřebních daní
z jednotlivých komodit připadajících do státního rozpočtu v letech 2004 – 2011.
I přesto, že část výnosů z minerálních olejů je převáděna do Státního fondu
dopravní infrastruktury, tvoří nadále tyto výnosy největší část příjmů státního
rozpočtu. Na druhém místě se nachází výnosy z tabáku, dále jsou výnosy z lihu,
piva a nejmenší příděl do státního rozpočtu tvoří výnosy z vína a meziproduktu.
Od 1. ledna 2010 se zvýšila sazba SpD z MO o 1Kč/l, výnos připadající do
státního rozpočtu z této daně je v porovnání s rokem 2009 vyšší o 1,2 mld. Kč,
ale v porovnání s rokem 2011 se snížil o 0,4 mld. Kč.

4.4 Komparace ČR a SR
V této části bude provedena komparační analýza státního rozpočtu ČR a SR
v letech, kdy docházelo k největším změnám v oblasti SpD z minerálních olejů
(2009 – 2011). Dále budou posouzeny výtoče PHM v ČR a na Slovensku.
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4.4.1

Komparace státního rozpočtu ČR v letech 2009 – 2011

Tab. 21

Údaje ze státního rozpočtu ČR v letech 2009 - 2011

Rok

Celostátní výnos SpD
(mld. Kč)
odhad
151,80
149,20
148,40

2009
2010
2011

Celostátní výnos SpD
z MO (mld. Kč)

skutečnost
131,07
138,27
146,57

odhad
86,6
88,6
83,1

skutečnost
79,5
81,4
80,9

Výnosy SpD
připadající do SR
(mld. Kč)
SpD
z MO
123,8
72,2
130,9
74,0
139,2
73,6

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z MFCR (2009 – 2011), Rod (2012)
Tab. 22

Plnění státního rozpočtu v ČR

Plnění státního rozpočtu v %
(SpD)
86,3
92,7
98,8

Rok
2009
2010
2011

Plnění státního rozpočtu v %
(SpD z MO)
91,8
91,9
97,4

Zdroj: vlastní zpracování

V tabulce 21 jsou popsány základní údaje ze státního rozpočtu ČR v letech 2009
– 2011, dále je v tabulce 22 vypočítána procentuální část plnění státního
rozpočtu celostátního výnosu SpD a výnosu z MO. V roce 2009 byl splněn
celostátní výnos SpD na 86,3 %, v roce 2010 na 92,7 % a v roce 2011 na 98,8 %.
Celostátní výnos SpD z MO byl v roce 2009 splněn na 91,8 %, v roce 2010 na
91,8 % a v roce 2011 na 97,4 %.
Tab. 23

Změny u státního rozpočtu ČR v letech 2009 – 2011

Srovnání
2009/2010
2010/2011

Celostátní výnos
SpD
(mld. Kč)
%
+ 7,2
5,5
+8,3
6

Celostátní výnos
SpD z MO
(mld. Kč)
%
+1,9
2,4
-0,5
- 0,62

Výnos SpD z MO do
státního rozpočtu
(mld. Kč)
%
+1,8
2,5
-0,4
- 0,55

Zdroj: vlastní zpracování

V tabulce 23 jsou vypočítány změny ve státním rozpočtu ČR v letech 2009 –
2011. V porovnání s rokem 2009/2010 došlo ke zvýšení celostátního výnosu
SpD o 5,5 %, což činilo 7,2 mld. Kč, celostátní výnos této daně z MO se zvýšil
o 2,4 % (1,9 mld. Kč) a výnos SpD z MO připadající do státního rozpočtu vzrostl
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o 2,5 %. V porovnání s rokem 2010/2011 se zvýšil celostátní výnos SpD o 6 %,
což činilo 8,3 mld. Kč, u celostátního výnosu SpD z MO došlo ke snížení
o 0,62 % (0,5 mld. Kč) a výnos SpD z MO do státního rozpočtu se také snížil
o 0,55 %, tedy o 0,4 mld. Kč.
4.4.2

Komparace státního rozpočtu ČR a SR v letech 2009 - 2011

Tab. 24

Vývoj příjmů rozpočtu veřejných financí na Slovensku tis. EUR (2009 – 2011)

Roky
2009
2010
2011

Výnosy SpD (tis. EUR)
(návrh)
(skutečnost)
1 829 166
1 834 578
1 950 791
1 944 624
1 998 000
2 000 338

Výnosy SpD z MO (tis. EUR)
(návrh)
(skutečnost)
1 053 409
1 052 896
1 028 362
1 032 530
1 071 124
1 073 498

Zdroj: vlastní zpracování na základě MFSR (2009 – 2011), Daňové indikátory MFSR
(2011)
Tab. 25

Rok
2009
2010
2011

Vývoj příjmů rozpočtu veřejných financí na Slovensku tis. Kč (2009 – 2011)

Výnosy SpD (tis. Kč)
(návrh)
(skutečnost)
48 408 878
48 552 107
48 886 822
48 732 277
51 548 400
51 608 720

Výnosy SpD z MO (tis. Kč)
(návrh)
(skutečnost)
27 878 469
27 864 893
25 770 752
25 875 202
27 634 999
27 696 248

Zdroj: vlastní zpracování na základě MFSR (2009 – 2011), Daňové indikátory MFSR
(2011), kurz k 31. 12. 2009 – 26,465 Kč, kurz k 31. 12. 2010 – 25,060 Kč, kurz
k 30. 12. 2011 – 25,800 Kč

V tabulce 24 a 25 jsou znázorněny příjmy Slovenského státního rozpočtu SpD
(obecně) a SpD z MO v letech 2009 – 2011. V tabulce 24 jsou údaje uvedeny
v tis. EUR a v tabulce 25 jsou údaje uvedeny v tis. Kč (pro přepočet byly použity
kurzy EUR/Kč na konci roku 2009, 2010 a 2011). Z těchto tabulek je patrné, že
jednotlivé výnosy SpD z MO v roce 2010 (oproti ostatním rokům) poklesly.
Výnosy SpD se rok od roku zvyšovaly. Výnos daně v roce 2010 byl negativně
ovlivněný snížením sazby SpD na MONA od 1. 2. 2010 v celkové sumě přibližně
72 376,0 tis. EUR. (MFSR, 2010)
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Změny u státního rozpočtu SR v letech 2009 – 2011

Rozdíl (skutečnost) SpD
% (tis. EUR)
(tis. Kč)
2009/2010 6
110 046
180 171
2010/2011 2,8
37 209
2 876 443
Roky

Rozdíl (skutečnost) SpD z MO
%
(tis. EUR)
(tis. Kč)
- 1,9 - 20 366
- 1 989 691
3,9
40 968
1 821 046

Zdroj: vlastní zpracování
V tabulce 26 jsou znázorněny rozdíly SpD obecně a SpD z MO (v procentech, tis.
EUR a tis. Kč) připadající do státního rozpočtu v letech 2009 – 2011.
Na přelomu jednotlivých let docházelo ke zvyšování výnosů, pouze u roku
2009/2010 byl výnos SpD z MO záporný. Největší procentní skok výnosů SpD
byl v přelomu roku 2009/2010, navýšení činilo o 6 %.
Graf 10

Státní rozpočet výnosů SR a ČR (2009 – 2011)

Zdroj: vlastní zpracování

V grafu 11 jsou zakresleny výnosy SpD (obecně) a výnosy SpD z MO jak v ČR, tak
SR. Po přepočtu výnosů státního rozpočtu ČR na tis. Kč a výnosů státního
rozpočtu SR na tis. Kč, je patrný rozdíl v jednotlivé výši konkrétních výnosů.
V roce 2009 vybrala ČR o 82 517 893 tisíc Kč více na výnosech SpD
a o 44 335 107 tis. Kč více na výnosech SpD z MO. V roce 2010 o 89 537 723
tis. Kč více na výnosech SpD a o 48 124 798 tis. Kč více na výnosech SpD z MO.
V roce 2011 o 94 961 280 tis. Kč více na výnosech SpD a o 45 903 752 tis. Kč více
na výnosech SpD z MO.
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Srovnání přírůstků a úbytků výnosů ve státním rozpočtu ČR a SR (tis. Kč)

SR

Rok
2009/2010
2010/2011

SpD
180 170
2 876 443

ČR
SpD z MO
- 1 989 691
1 821 046

SpD
7 200 000
8 300 000

SpD z MO
1 800 000
- 400 000

Zdroj: vlastní zpracování

V tabulce 27 jsou znázorněny přírůstky a úbytky výnosů SpD a SpD z MO ve
státním rozpočtu ČR a SR na základě grafu 12, který je uveden výše.
4.4.3

Komparace výtoči PHM v ČR a SR v letech 2009 - 2011

Tab. 28

Počet výtočí PHM v ČR a SR v letech 2009 - 2011

Počet výtočí
Roky

ČR
BA (tuny)
230 670
222 586
212 753

2009
2010
2011

SR
MONA (tuny)
1 915 925
1 965 424
2 057 106

BA (tuny)
444 000
411 000
406 890

MONA (tuny)
821 000
964 000
1 000 000

Zdroj: ČSU (2009 – 2011), Slovnaft (výročné zprávy 2009 – 2011)

V tabulce 28 jsou uvedeny výtoče PHM v ČR a na Slovensku v letech
(2009 -2011).
Tab. 29

Porovnání výtočí PHM v ČR a SR v letech 2009 - 2011

Roky
2009/2010
2010/2011

ČR – Rozdíl (tuny)
BA
MONA
- 8 084
49 499
- 9 833
91 682

SR – Rozdíl (tuny)
BA
MONA
- 33 000
143 000
- 4 110
36 000

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z ČSU (2009 – 2011), Slovnaft
(výročné zprávy 2009 – 2011)

V tabulce 29 jsou porovnány jednotlivé výtoče PHM v ČR a na Slovensku.
Spotřeba BA se v obou zemích rok od roku snižovala. Na Slovensku byly výtoče
BA větší oproti ČR. Naproti tomu u MONA se v těchto zemích i v jednotlivých
letech spotřeba neustále zvyšovala. V této oblasti PHM měla převahu ČR, výtoče
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jsou tu vyšší, na rozdíl od SR. Na začátku roku 2010 se na Slovensku snížila
sazba SpD z MONA, toto snížení mělo kladné ohlasy na počet výtočí, které se
zvýšily v přelomu roku 2009/2010 o 143 000 tun. V ČR se v přelomu téhož roku
zvedly výtoče pouze o 49 499 tun.
Graf 11

Počet výtočí PHM v ČR a SR v letech 2009 – 2011

Zdroj: vlastní zpracování

V tabulce 28 a grafu 12 jsou uvedeny výtoče PHM v ČR a na Slovensku v letech
2009 – 2011. Veškeré údaje jsou přepočítány na tuny. Data z ČR pochází
z českého statistického úřadu a ze SR vychází od společnosti Slovnaft a. s., tato
společnost je rafinérsko – petrochemická. Kromě výroby, skladování, distribuce
a velkoobchodního prodeje výrobků z ropy disponuje největší maloobchodní sítí
v rámci SR, zaměřenou na prodej motorových paliv a maziv. (Slovnaft, 2006)

4.5 Kamionová doprava – komparace ČR a SR
4.5.1

Mýtný systém ČR a SR

Podle Ševčíka a Roda má mýtné na výběr SpD z minerálních olejů vliv, protože
pro určitou část dopravců hraje roli v rozhodování, jakou trasu při přepravě
zboží zvolit. Nabízejí se tři varianty: dopravci mohou využít dálniční sít v ČR
(z toho plyne výnos z mýtného + potenciál daňových výnosů ze SpD), mohou se
vyhýbat zpoplatněným úsekům dálniční sítě v ČR (potenciál daňových výnosů ze
SpD), nebo je možnost se ČR vyhnout úplně a zvolit trasu přes jinou zemi (pro
ČR žádný přímý přínos). (Ševčík – Rod, 2010)
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Podíl kamionových dopravců podílející se na výběru mýtného v ČR od roku 2007 -

Podíl kamionových dopravců z jednotlivých zemí v %

Země
ČR
SR
Polsko
Německo
Rakousko
Maďarsko
Bulharsko
Rumunsko
Litva
Srbsko

2007

2008

2009

2010

2011

61,3
14,9
6,0
3,1
0,7
5,8
0,8
2,2
1,0
0,8

60,3
13,9
7,2
3,1
0,8
5,8
1,0
2,4
1,0
0,8

58,2
12,2
8,5
2,9
0,7
6,6
1,3
3,8
0,8
1,0

58
12,2
9,0
2,5
0,5
6,3
1,3
4,0
0,9
1,0

57,9
12,0
9,2
2,2
0,5
5,9
1,5
4,6
1,1
1,0

Zdroj: Finance, 12. 6. 2012

V tabulce 30 je popsán podíl kamionové dopravy na výběrech mýtného v ČR od
roku 2007. V ČR se rok od roku snižuje podíl tuzemských kamionových
dopravců podílejících se na výběru mýtného. Další dopravci, kteří se podílí, jsou
ze Slovenska a Polska.
Slovenská doprava se v ČR také snižuje, v roce 2007 kdy se podílela 14,9 % na
výběrech mýtného, v roce 2011 je to jen 12 %. Naopak Polsko se podílelo v roce
2007 jen 6 % a v roce 2011 je to část ve výši 9,2 %. U zemí jako jsou Maďarsko,
Bulharsko, Rumunsko a Srbsko se podíl na výběrech mýtného zvyšuje.
Tab. 31
2011

Podíl kamionových dopravců podílející se na výběru mýtného v SR od roku 2010 –

Země
Slovensko
Polsko
ČR
Maďarsko
Rumunsko
Litva
Ostatní

Podíl kamionových dopravců podílejících se na
výběrech mýtného na Slovensku v %
2010
2011
59,89
59,12
16,31
16,62
9,71
9,18
4,65
4,99
2,06
2,13
1,04
1,04
6,34
6,93

Zdroj: www.ndsas.sk – data na vyžádání
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Ve výše uvedené tabulce je uveden podíl kamionových dopravců podílejících se
na výběrech mýtného na Slovensku v letech 2010 – 2011.
Z tabulky 31 vyplývá, že u kamionových dopravců ze Slovenska a ČR se snížil
podíl na výběrech mýtného na Slovensku. U všech ostatních dopravců se podíl
nepatrně zvýšil, kromě Litvy, která má stejnou procentní část jak v roce 2010,
tak i v roce 2011.
Tab. 32

Počet registrovaných uživatelů v mýtném systému SR/ČR

Počet registrovaných uživatelů v mýtném systému
(kamionová doprava)
Slovenská republika
Česká republika
Rok
Domácí Zahraniční
Rok
Domácí Zahraniční
k 31. 12. 2011 65 600
133 867
k 31. 12. 2011
129 634
445 704
k 31. 12. 2010 64 947
124 499
k 31. 12. 2010
124 461
388 152
325 642
96 004
k 31. 12. 2009
x
x
x
k 31. 12. 2008
85 540
274 227
k 31. 12. 2007
73 289
185 456
Zdroj: www.ndsas.sk – data na vyžádání, www.mytocz.cz – data na vyžádání

V tabulce 32 je popsán počet registrovaných uživatelů kamionové dopravy
v mýtném systému v SR a ČR. Na Slovensku se v porovnání s rokem 2010/2011
zvýšil počet uživatelů zhruba o 10 tisíc. V ČR došlo také ke zvýšení v přelomu
těchto let o 51 tisíc uživatelů. Mýtný systém začal fungovat v ČR od roku 2007,
a proto uvádím data již od tohoto zmíněného roku. Na Slovensku se mýtný
systém dostal do provozu až od roku 2010.
Tab. 33

Srovnání výběru mýtného vybraného v ČR a SR

Rok

Česká republika (Kč)

2011
2010
2009
2008
2007

8,13 mld.
6,57 mld.
5,54 mld.
6,14 mld.
5,67 mld.

Slovenská republika
(EUR)
(Kč)
154 mil.
3,97 mld.
142 mil.
3,58 mld.
x
x
x
x
x
x

Zdroj: www.ndsas.sk, www.mytocz.cz – data na vyžádání, kurz EUR k 31. 12. 2010 –
25,060 Kč, kurz k 30. 12. 2011 – 25,800 Kč
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V tabulce 33 je uvedeno srovnání výběru mýtného v ČR a SR. Jak již bylo
zmíněno výše, ČR začala s výběrem mýtného již od roku 2007 a SR zahájila
s výběrem mýtného systém až v roce 2010. Výběr mýtného se rok od roku
neustále zvyšuje, jak v ČR, tak i na Slovensku. Růst mýtného v ČR může
ovlivňovat výši inkasa SpD z MO. Jako jeden z možných důvodů, proč přestala
být ČR výhodnou zemí pro kamionovou dopravu, bylo vytvoření mýtného
systému v roce 2007 a jeho neustálé zvyšování.

4.6 Kamionová doprava – tankování na čerpacích
stanicích AS24
4.6.1

Společnost AS24

Již přes 20 let se AS24 specializuje na distribuci pohonných hmot pro
profesionální použití. Se svou sítí stanic určených pro nákladní vozidla
a ochotou usnadňovat každodenně práci přepravců, se AS24 rychle zavedla jako
jeden z předních evropských distributorů motorové nafty na silnici. (As24,
2012)
4.6.2

Tankování českých kamionových dopravců v Evropě

Čeští kamionoví dopravci si vybírají zahraniční země, kde mají nižší cenu
MONA, než která je v ČR. V současnosti asi 35 % českých autodopravců
natankuje 90 % nafty v zahraničí. U jednoho kamionu pohybujícího se
v mezinárodní spedici jde v průměru o 4000 litrů za měsíc. (DKV Česmad,
5/2011). Současný dojezd moderních nákladních automobilů do vzdálenosti čtyř
tisíc kilometrů umožňuje dopravním společnostem operativně měnit místo
a zemi tankování podle aktuálních cen. (Svatoň, 5/2011)
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Tankování českých dopravců v Evropě mezi lety 2009 – 2012

Zdroj: Paumer, 2012

V grafu 13 jsou uvedeny statistiky čerpací stanice AS24 – tankování českých
dopravců ve vybraných zemích Evropy mezi lety 2009 – 2012.
Z grafu je zřejmé, že kamionoví dopravci z ČR nejčastěji jezdí čerpat MONA do
zemí – Slovenska, Polska, Slovinska a Lucemburska. Češi přesunuli tankování
MONA v porovnání s roky 2009/2010 nejvíce do Lucemburska a roky
2009/2011 do Polska. Tyto země mají nižší SpD z MONA, narozdíl od ČR
(Příloha 3).
Cena MONA v zahraničí k 20. 8. 2012 je popsána v (Příloze 5). V Lucembursku
jde o částku za MONA 33,81 Kč, na Slovensku 35,12 Kč, na Slovinsku 34,62 Kč
a v Polsku 34,12 Kč. Pro srovnání uvádím cenu MONA v ČR k tomuto dni
35,61 Kč.
U zemí jako Belgie, Španělsko, Francie a Německo není podíl tankování MONA
příliš výrazný v jednotlivých letech.
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Tankování kamionových dopravců v ČR

Pro některé zahraniční dopravce není výhodné čerpat MONA právě v ČR.
V dnešní době je zde díky neustále zvyšujícím se daním (SpD a DPH) cena
MONA příliš vysoká. ČR má i jednu z největších sazeb SpD z MONA. (Příloha 3)
Graf 13
2012

Tankování dopravců na čerpacích stanicích AS24 v ČR mezi lety 2009 -

Zdroj: Paumer, 2012

V grafu 14 jsou uvedeny statistiky čerpací stanice AS24, data uvádějí počet
tankování MONA kamionovými dopravci v ČR.
Největší pokles tankování MONA u této čerpací stanice je zaznamenán
u kamionových dopravců u sousední země ČR a to Slovenska. V porovnání
s roky 2009/2010 zde došlo o 46 % snížení tankování této komodity a v letech
2009/2011 dokonce o 64 % snížení. Tento nízký pokles byl vyvolán tím, že na
Slovensku se SpD z MONA snížila od 1. 2. 2010 (Ševčík – Rod, 2010), v této
době se stalo Slovensko zemí s velice výhodnou cenou MONA a pro ostatní
země, kde byla cena MONA dražší i značně lákavou pro možnost levnějšího
natankování této PHM.
Neustále zvyšovaní daní a to SpD a DPH v ČR ovlivňuje cenu MONA. Zahraniční
dopravci, ji proto čerpají tam, kde je pro ně cenově výhodnější. Rakušané
přestali tankovat MONA v ČR od roku 2009. V porovnání s rokem 2009/2010
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se jednalo o 7 % snížení tankování této komodity a v letech 2009/2011 dokonce
až o 33 % snížení.
Nejen u dopravců z Rakouska, ale také Polska a Rumunska, docházelo k poklesu
tankování MONA v ČR. Oproti tomu jako u jediných kamionových dopravců
z Maďarska docházelo k postupnému zvyšování čerpání této pohonné hmoty
v jednotlivých letech. V Maďarsku je sazba SpD z MONA stanovena na
386 EUR/1000l, to je o 54 EUR méně, než je určeno v ČR (Příloha 3). V této
zemi je navíc mnohem větší sazba DPH, která zatěžuje cenu PHM a to ve výši
25 %. (Europa, 16. 4. 2012)
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5 Diskuze
Jak docílit optimálního stavu u SpD z MO v ČR tak, aby byl zajištěn dostatečný
příjem financí do státního rozpočtu a zároveň došlo k vytvoření ceny (pro
dopravce lákavé), za kterou by se zvýšil výnos peněz z tankování PHM v ČR?
Tuto otázku můžeme slyšet v dnešní době ze všech stran. Snížit sazbu SpD z MO
nebo zavést profesionální naftu či plovoucí sazbu SpD? Existuje řada různých
hypotéz a predikací, které se této oblasti věnují, ale jsou to jen odborné výpočty
a nikdo nezaručí, že po slibované změně nastane vše, jak je naznačeno v těchto
záměrech.
Již takové zjištění, že člověk, který si jde natankovat PHM do svého automobilu
odvede do státní pokladny na daních zhruba 50 % z ceny BA a necelých 47 %
z ceny MONA, je více než alarmující. Stále větší prosazování razantní změny
v oblasti SpD je důsledkem neustále zvyšujících se cen PHM v ČR. Pokud se
cena těchto komodit vyšplhá až do výše, která je pro dopravce neúnosná,
nemůže být očekáváno, že ji budou nadále čerpat na našem území a stát tak
bude přicházet o nemalé finance do státního rozpočtu.
Dopravci budou vyhledávat jinou alternativu, jak v této oblasti ušetřit. Může
nastat situace nelegálního obchodování s těmito PHM. O tomto výsledku svědčí
i údaje z CSCR (2009 - 2011), které uvádím v teoretické části bakalářské práce.
V roce 2011 se zvýšil počet odhalených případů nelegálního obchodování s MO
na 172. Oproti roku 2010 nárůst o 66 případů, v porovnání v letech 2009/2010
se zvýšil počet o 31 případů.
Další řešení je možnost čerpaní PHM na území, kde je pro dopravce cenově
výhodnější. A právě zde tuto změnu značně odnesou čerpací stanice, které se
nachází na hranicích ČR a těchto států. Možný příklad pro ČR může být snížení
SpD z MO na Slovensku od února 2010. Slovensko se snažilo tímto způsobem
pro dopravce kompenzovat zavedení mýtného systému. Sazba u SpD z MONA se
snížila na 368 EUR/1000 l. Touto změnou v oblasti PHM se stalo Slovensko
velice lákavou zemí pro čerpání MONA. Otázkou tu nastává, zda by změna SpD
z MONA vyvolala v ČR dostatečný přísun zahraničních dopravců, aby nebyl
ohrožen výnos z těchto daní, který tvoří důležitou část příjmů státního rozpočtu.
ČR je považována za tranzitní zemi a možná predikce po snížení sazby SpD
z MO by způsobila zvýšení zahraniční dopravců na českých čerpacích stanicích.
Neustále zvyšování cen PHM může mít negativní dopady pro občany ČR. Jedna
z možných variant pro domácnost, kterou zatěžují příliš velké výdaje za nákup
BA a MONA je orientace dopravy na MHD. Tato skutečnost se může vyskytnout,
protože ne veškeré rodiny jsou schopny vydávat tak velké výdaje za PHM.
Dopady spojené s případnou změnou SpD z MO mohou vyvolat vyšší
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preference, které souvisí s používáním biopaliv. Občané se budou soustřeďovat
spíš na tankování biopaliv, které mají nižší SpD.
Případné obavy z narůstajících cen PHM mohou nastat u českých dopravců.
Pokud se cena těchto komodit dostane na neúnosnou hranici, může to mít pro
české dopravce až likvidační dopad. Takovýto negativní pokles spotřeby PHM
u dopravců by znamenal nižší výběr výnosů SpD z MO do státního rozpočtu. Pro
malé dopravce je zvyšující cena PHM více zneklidňující, než je tomu u velkých
dopravních společností.
Pokud zahraniční dopravci natankují potřebné levnější množství PHM ve své
zemi, nebudou se již chtít zastavit v ČR, aby zde natankovali. Jsme tranzitní
zemí, a proto u nás dochází k neustálému opotřebení silnic a dálnic. Jestliže tu
zahraniční dopravci nezastaví a jen ČR projedou, přijdeme o případný výnos
SpD z MO a nastane výpadek i pro Státní fond dopravní infrastruktury. Část
výnosů SpD z MO je převáděno do Státního fondu dopravní infrastruktury
a právě tento fond se zabývá rekonstrukcí vozovek.
Otázkou v této oblasti donedávna zůstával další vývoj DPH. Tato daň se promítá
do cen PHM, a pokud se od roku 2013 zvýší sazba o jeden procentní bod na
21 %, zvýší se i cena BA a MONA. Takovýto nárůst bude mít negativní dopady na
občany (vlastnící osobní automobily) a dopravce. Zvýšení ceny PHM může
vyvolat pokles spotřeby těchto komodit a tím dojde i k možnosti snížení výnosů
do státního rozpočtu. Zde už bude záležet pouze na dopravcích, kteří budou
ochotni si za tuto cenu PHM v ČR koupit.
Pomocí predikce bych vyjádřila budoucí vývoj v oblasti SpD z MO. Pokud by
došlo ke změně těchto daní, zvýšila by se spotřeba BA i MONA v ČR, následně
by se snížil počet nelegálních obchodů s PHM a především by se zvýšily výnosy
SpD z MO do státního rozpočtu.
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6 Závěr
V teoretické části bylo analyzováno složení ceny jednotlivých PHM v ČR. U BA
tvoří zhruba 50 % z ceny daně a u MONA necelých 47 %. Pro výpočet byly
použity základní týdenní ceny od společnosti ČEPRO.
V práci byla použita kompilace nejen různých názorů politických stran na SpD
z MO, ale i velkých dopravních společností. Tato sdružení navrhují způsoby, jak
by se mohla zlepšit situace v této oblasti. ČESMAD Bohemia prosazuje návrh
profesionální nafty anebo přechodné snížení SpD a SČS navrhuje plovoucí sazbu
těchto daní, nebo optimalizaci sazby. Politikové se neustále přou o to, aby se
sazba těchto daní snížila u BA o 1,50 Kč/l a u MONA o 2 Kč/l nebo o 2,50 Kč/l.
Konečné rozhodnutí politiků v této oblasti, může ovlivnit kladně či záporně
spotřebu PHM v ČR.
V teoretické části byly analyzovány počty odhalených nelegálních obchodů
s MO. Když se v roce 2010 zvedla sazba SpD z MO, je jasně vidět z tabulek celní
správy, že se počet odhalených nelegálních obchodů s MO zvýšil. Občané
i dopravci hledali snadnější alternativu, jak přijít k levnějším PHM. Proto se
museli uchýlit k nelegálním činnostem v této oblasti.
V další části byly analyzovány ceny SpD z MO v zahraničí, především
u sousedních států ČR. Ceny byly propočítány k 20. 8. 2012. Levněji se dal BA
natankovat v Polsku a MONA taktéž v Polsku a na Slovensku. Rakousko mělo
k tomuto dni stejnou nákupní cenu MONA jako ČR a to 1,43 EUR, jenž činilo
v přepočtu 35,61 Kč/l. ČR se řadí mezi první desítky států s nejvyšší spotřební
daní z BA (516 EUR/1000 l) i MONA (440 EUR/1000 l) v rámci EU.
V praktické části bakalářské práce byly porovnávány sazby SpD z MO, výtoče
z jednotlivých komodit a výnosy z BA a MONA od roku 2004 – 2011.
U porovnání výtočí BA a sazby SpD z BA mělo zvýšení této sazby negativní vliv
na spotřebu na přelomu roku 2003/2004 i roku 2009/2010. U porovnání
MONA a sazby SpD z MONA nemělo zvýšení této sazby vliv na spotřebu, jelikož
ta se na přelomu roku 2003/2004 zvýšila a na přelomu roku 2009/2010 se
taktéž zvýšila. Při zhodnocení výnosů z BA docházelo od roku 2006 k poklesu,
zatímco u MONA byl pokles zaznamenán pouze v roce 2009, následně
docházelo ke zvyšování.
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit dopady změny sazby u SpD
z MO na státní rozpočet pomocí metody komparace od roku 2004 – 2011.
Největší změnou v této oblasti bylo zvýšení sazeb SpD z MO od roku 2010 a to
u BA na 12,84 Kč/l a u MONA 10,95 Kč/l. I přesto, že část výnosů těchto daní
musí být převedeno do Státního fondu dopravní infrastruktury, tvoří nadále tyto
výnosy největší procentní část příjmů do státního rozpočtu. Výnosy ze SpD z MO
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může ovlivňovat řada faktorů. Prvním z důležitých údajů je spotřeba
jednotlivých PHM. V tabulkách, které uvádím v praktické části je znázorněna
spotřeba BA a MONA. U spotřeby BA docházelo k poklesu, naopak nafta se
projevuje neustálým zvyšováním. Změna může být vyvolána větší preferencí
dieselových motorů. Další z důležitých faktorů je cena. Zvýšení ceny PHM
vyvolalo zvýšení čerpání MONA v zahraničních zemích, kde je cena těchto
komodit pro dopravce výhodnější. Slovensko se po snížení SpD z MONA stalo
velice lákavou zemí pro zahraniční dopravce, kteří jsou zde ochotni PHM za
levnou cenu natankovat. Existují i lidé, kteří nemají na čerpání BA či MONA do
svých osobních automobilů dostatek financí, proto museli vyměnit osobní
dopravní prostředek za MHD. S neustále se zvyšujícími cenami PHM je spojen
i vliv biopaliv. Biopaliva se označují jako obnovitelná paliva a jsou cenově
výhodnější, než klasický BA či MONA. Veškeré tyto poklesy opět negativně
ovlivňují státní rozpočet.
V další části praktické práce byla použita metoda analýzy a komparace na státní
rozpočet ČR a SR v letech, kdy došlo k největším změnám v oblasti sazeb SpD.
V roce 2010 vzrostla v ČR sazba SpD z BA i MONA, oproti tomu na Slovensku se
od roku 2010 snížila sazba SpD z MONA na 368 EUR/1000l. Na přelomu roku
2009/2010 se v ČR zvýšil výnos SpD o 7 200 000 tisíc Kč a u SpD z MO
o 1 800 000 tis. Kč, oproti tomu v SR se výnos ze SpD zvýšil pouze
o 180 170 tis. Kč a výnos ze SpD z MO poklesl o 1 989 691 tis. Kč. Na přelomu
roku 2010/2011 vzrostl v ČR výnos ze SpD o 8 300 000 tis. Kč a ze SpD z MO
poklesl o 400 000 tis. Kč a v SR se výnos ze SpD zvýšil o 2 876 443 tis. Kč
a u SpD z MO o 1 821 046 tis. Kč.
Snížení SpD z MONA na Slovensku od února 2010 mělo negativní vliv na státní
rozpočet v roce 2010, výnosy z MO byly v porovnání s rokem 2009 i 2011 nižší.
Predikace očekávaných výnosů byla v tomto roce o 104 450 tisíc nižší než
skutečnost. Pokles výnosů ve státním rozpočtu z MO v ČR za rok 2011 může být
způsoben několika faktory. Podle MFCR (2011) se jedná především o možnou
finanční podporu biopaliv; vysokými cenami PHM, které jsou v ČR;
dlouhodobým poklesem spotřeby benzínu – orientace dopravců na dieselové
motory; poklesem poptávky po bezolovnatém benzínu; úspornými opatřeními
domácností; nelegální činností v oblasti MO. (MFCR, 2011).
Predikce očekávaných výnosů z MO v ČR byla za rok 2011 o 2,2 mld. vyšší než
skutečnost. V roce 2010, kdy došlo ke zvýšení SpD z MO, byla predikace
očekávaných výnosů o 7,2 mld. vyšší než skutečnost. Politikové jednoznačně
předpokládali, že pokud dojde ke zvýšení SpD z BA a MONA, budou výnosy
vyšší, ale skutečnost byla odlišná. Výnosy SpD z MO jsou ovlivňovány
i jednotlivou výší vratek SD. Vývoj těchto vratek, které uvádím v praktické části
bakalářské práce, má neustále se zvyšující tendenci. V další části byly
zhodnoceny jednotlivé výtoče PHM na Slovensku a v ČR v letech 2009 – 2011.
V ČR docházelo v jednotlivých letech k poklesu výtočí BA, naopak u nafty se
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výtoče zvyšovaly. Na Slovensku byly výtoče BA 2 krát větší než v ČR, ale
k poklesu zde od roku 2009 - 2011 docházelo taktéž. Oproti tomu u MONA
docházelo k nárůstu v jednotlivých letech. V roce 2010 došlo na Slovensku ke
snížení SpD z MONA, tato změna vyvolala oproti roku 2009 nárůst výtočí
MONA o 143 000 tun, oproti roku 2011 byl tento nárůst pouhých 36 000 tun.
V ČR došlo v roce 2010 ke zvýšení SpD z BA i MONA. Tato změna vyvolala růst
pouze u MONA, oproti roku 2009 byl nárůst o 49 499 tun, dále byl oproti roku
2011 nárůst o 91 682 tun.
Jeden z dílčích cílů uvedených v bakalářské práci byla komparační analýza
kamionové dopravy v ČR a na Slovensku a posouzení tankování MONA na
čerpacích stanicích AS24 a. s., jak českých, tak zahraničních dopravců.
Kamionová doprava hraje v oblasti výnosů SpD z MO důležitou roli. Počet
kamionů se jak v ČR, tak na Slovensku rok od roku zvyšoval. I když se podíl
tuzemských kamionových dopravců, kteří se podíleli na výběrech mýtného v ČR
od roku 2007 – 2011 snižoval, u ostatních zemí – především u Polska, Srbska,
Rumunska, Bulharska docházelo k neustálému zvyšování. Na Slovensku se
na přelomu roku 2010/2011 zvýšil přísun kamionových dopravců pouze
z Polska, Maďarska, Rumunska, tuzemští dopravci se podíleli v roce 2011 na
výběrech mýtného méně než v roce 2010. Tyto jednotlivé vlivy působí na výši
mýtného. Ve srovnání se Slovenskem se v ČR zvýšily za rok 2011 příjmy
z mýtného systému o 4,16 mld. Kč a za rok 2010 o 2,99 mld. Kč.
Při posuzování tankování českých dopravců v Evropě se dalo předpokládat, že si
dopravci pro čerpání PHM vybírají země, kde mají nižší cenu této komodity, aby
ušetřili. Jak je již uvedeno v bakalářské práci, kamionoví dopravci mohou
v dnešní době ujet na jednu nádrž velké vzdálenosti. Proto mohou načerpat
levnou PHM ve své zemi a ČR pouze projedou. Pokud u nás zahraniční dopravci
nenatankují a jen projedou, přijdeme o případný výnos SpD z MO a bude tu
docházet pouze k nestálému opotřebení silnic a dálnic. Část výnosů SpD z MO se
převádí do Státního fondu dopravní infrastruktury, který tyto opravy realizuje.
Proto zde může dojít k nízkému stavu finančních prostředků, který bude sloužit
na opravy silničních komunikací.
Výhodné tankovat MONA je v zemích jako Slovensko, Polsko, Slovinsko
a Lucembursko (tyto údaje vychází ze statistik společnosti AS24), v těchto
zemích je nižší SpD z MONA než v ČR. Tankovat PHM v ČR nemusí být pro
některé zahraniční dopravce výhodné. V dnešní době je zde díky neustále
zvyšujícím se daním cena MONA příliš vysoká. Podle statistik od společnosti
AS24 je Slovensko zemí, kde byl pokles v čerpání MONA nejvyšší. Jedna
z možností je právě proto, že zde došlo ke snížení sazby SpD z MONA od února
2010. Z tohoto důvodu je zcela jasné, že ČR přestala být pro Slovensko
optimální zemí s nízkou cenou MONA. Další zemí je Polsko, které má opět nižší
cenu této komodity. Další výrazný pokles čerpání MONA byl zaznamenán
i u dopravců z Rakouska. Jako jediná země, kde dochází k nárůstu tankování
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MONA je Maďarsko, které má nižší SpD z této PHM, ale je zde počítáno se
sazbou DPH a to ve výši 25 %.
Pro malé dopravce v ČR může znamenat vyšší cena PHM riziko, které povede až
ke zničujícímu dopadu. Se zvyšujícími cenami se dopravci potýkají daleka hůře,
než jejich konkurence (v podobě velkých dopravních společností).
Neméně důležitý fakt je i to, že vyšší cena dopravy výrazně navyšuje i cenu
ostatních komodit. Protože je doprava využívána v dnešní době ve všech
oblastech, mohlo by snížení ceny PHM přispět k příznivějšímu vývoji v těchto
místech. Pokud ovšem dojde ke zvyšování ceny PHM, bude mít toto zvýšení
negativní ohlas pro všechny.
Pokud bych měla posoudit, jestli by mělo dojít ke změnám v oblasti SpD z MO,
přiklonila bych se na stranu automobilových i kamionových dopravců, kteří
změnu prosazují. Ale pro případ, kdyby tato změna nevyšla podle
předpokládaných záměrů, by bylo vhodnější nejprve zvážit případnou možnost
kompenzace, aby se zabránilo výpadku výnosů do státního rozpočtu.
Dostatečný příklad by si ČR mohla vzít ze Slovenska, které od února 2010
snížilo sazbu SpD z MONA. Takovouto změnou ze SR stala atraktivní zemí pro
čerpání MONA. Protože je ČR značně tranzitní zemí, dala by se predikovat
možnost, že po snížení SpD z MONA se zvýší počet dopravců, kteří zde budou
ochotni si PHM natankovat. Tato změna by měla příznivé dopady jak pro
občany vlastnící osobní automobil, tak pro české i zahraniční dopravce.
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8 Přílohy
Příloha č. 1: Aktuální sazby daně z minerálních olejů
Tab. 34

Sazby daně z minerálních olejů platné k 1. 1. 2012

Kód
nomenklat
ury

2710

2711

Text
motorové a ostatní benzíny a letecké
pohonné hmoty benzinového typu podle § 45
odst. 1 písm, a) s obsahem olova do 0,013 g/l
včetně
motorové a ostatní benzíny a letecké
pohonné hmoty benzinového typu podle § 45
odst. 1 písm, a) s obsahem olova nad 0,013
g/l včetně
střední oleje, těžké plynové oleje a těžké
topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. b)
těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c)
odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d)
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1
písm. e)
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1
písm. f)
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1
písm. g)

Zdroj: ZSpD č. 353/2003 Sb., § 48

Sazba daně

12 840 Kč/
1 000 l
13 710 Kč/
1 000 l
10 950 Kč/
1 000 l
472 Kč/t
660 Kč/1 000 l
3 933 Kč/t
0 Kč/t
1290 Kč/t
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Příloha č. 2: Sazby spotřební daně z automobilového benzínu ve
vybraných zemích EU

Tab. 35

Sazby spotřební daně z BA ve vybraných zemích EU

Stát v EU
Nizozemí
Itálie
Řecko
Německo
Francie
Irsko
Česká republika
Slovensko
Slovinsko
Rakousko
Lucembursko
VB
Švédsko
Maďarsko
Polsko
Kypr

Automobilový benzín
(EUR)/1000 l
730
704
670
655
607
588
516
515
502
482
462
439
425
419
380
359

Automobilový benzín
(Kč)/l
18,18
17,52
16,68
16,31
15,11
14,64
12,84
12,82
12,50
12,00
11,50
10,93
10,58
10,45
9,46
8,94

Zdroj: (GOLA, 2012), kurz platný k 8. 10. 2012 – 24,905 Kč
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Příloha č. 3: Sazby spotřební daně z motorové nafty ve vybraných
zemích EU

Tab. 36

Sazby spotřební daně z MONA ve vybraných zemích EU

Stát v EU
VB
Itálie
Švédsko
Německo
Česká republika
Nizozemí
Belgie
Francie
Řecko
Maďarsko
Slovinsko
Rakousko
Slovensko
Polsko
Lucembursko
Litva

Motorová nafta
(EUR)/1000 l
674
593
509
470
440
430
428
428
412
386
381
379
368
330
330
302

Motorová nafta (Kč)/l

Zdroj: (GOLA, 2012), kurz platný k 8. 10. 2012 – 24,905 Kč

16,78
14,76
12,67
11,70
10,95
10,70
10,65
10,65
10,26
9,61
9,48
9,43
9,16
8,21
8,21
7,52
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Příloha č. 4: Cena BA v Evropě k 20. 8. 2012

Graf 14

Cena BA v Evropě k 20. 8. 2012

Zdroj: (HOVORKA, 2012), kurz platný k 20. 8. 2012 – 24,905 Kč
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Příloha č. 5: Cena MONA v Evropě k 20. 8. 2012
Graf 15

Cena MONA v Evropě k 20. 8. 2012

Zdroj: (HOVORKA, 2012), kurz platný k 20. 8. 2012 – 24,905 Kč

