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Anotace 

Cílem závěrečné práce v bakalářském studijním programu je seznámení se 

základními pojmy jinak velmi složité a členité agendy v oblasti daňového práva, 

poukázání na problematiku spojenou s výběrem spotřebních daní u minerálních 

olejů, na legislativní složitost a daňové úniky, na jejich vliv z pohledu příjmu státního 

rozpočtu a poukázání na směr, kterým by se mělo postupovat, aby takovým 

případům bylo účinně zabraňováno, případně aby byly škody co nejefektivněji 

eliminovány. 

 

Klíčová slova: minerální oleje, pohonné hmoty, daňové úniky, spotřební daně, 

bílý kůň 

 

 

 

Summary 

The aim of this final work within the Bachelor´s study program is to introduce 

you into the basic concept of otherwise wide and complex agenda of tax law, 

pointing out the collection issues of the consumption tax for mineral oils, legislative 

complexity and tax evasion, their effect on state budget and also demonstrating 

direction to take in order to effectively prevent these issues or eliminate any damage 

most efficiently. 
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1 Úvod, cíl práce 

Výběr spotřebních daní představuje v České republice z pohledu daní 

nepřímých jednu z nejdůležitějších příjmových částí státního rozpočtu. Každému 

vybranému výrobku je v zákoně o spotřebních daních a příslušných právních 

předpisech věnován zvláštní prostor, kde jsou uvedeny informace, které se 

předmětné daně konkrétně týkají. Záměrem bakalářské práce je poukázání na rizika 

daňových úniků spojených s výběrem spotřební daně. S ohledem na rozmanitost 

problematiky jednotlivých vybraných výrobků je zaměřena výhradně na minerální 

oleje, kde je fiskální dopad z neodvedené daně pociťován nejvíce. 

Ovšem i Problematika daňových úniků u minerálních olejů je velmi obsáhlým 

tématem. S ohledem na stránkovou omezenost bakalářské práce byly při její tvorbě 

vybrány pouze určité pasáže a některé (například způsob zajištění spotřebních 

daní, institut zajišťovacích příkazů, elektronický systém EMCS, způsob barvení a 

značkování minerálních olejů aj.) byly právě pro svou obsáhlost a složitost záměrně 

vypuštěny. 

Bakalářská práce je pomyslně rozčleněna do dvou částí, z nichž první se zabývá 

principy fungování, výběrem a správou spotřebních daní u minerálních olejů na 

území České republiky z pohledu Celní správy České republiky. Je zde uvedena 

základní struktura minerálních olejů a jejich třídění ve vztahu k charakteristickým 

vlastnostem (složení a účelu použití), jež mají zásadní vliv na určení výše spotřební 

daně. Obchodování s minerálními oleji lze pozorovat ze dvou samostatných směrů, 

které však mají vždy stejný cíl. Tím je dosažení zisku a zhodnocení investovaných 

finančních prostředků. Jedním směrem je cesta legální, při které je i samotnými 

daňovými subjekty kladen důraz na zákonné dodržování všech dotčených právních 

předpisů, druhým směrem je cesta nelegální, kde je již v zárodku kladen důraz buď 

na úplné zahlazení informací o jednotlivých obchodních operacích s minerálními 

oleji, nebo pokus o neodvedení vyměřené spotřební daně a daně z přidané hodnoty. 

S otázkou nelegálního obchodování s minerálními oleji úzce souvisí i pojmy 

rizikovost či společenská nebezpečnost. Obecně lze dovodit, že o čím vyšší objem 

obchodovatelné komodity se jedná, tím úměrně roste i výše spotřební daně a riziko 

z jejího neodvedení.  
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Druhá část bakalářské práce praktickými případy cíleně upozorňuje na závady 

v právní úpravě, která svým neúplným, případně chybným výkladem dává prostor 

pro opakované provádění daňových úniků na území České republiky. Jelikož roční 

výši daňových úniků nelze nijak vyčíslit, neboť jsou vždy známy pouze případy 

odhalené nelegální činnosti (bez ohledu na výsledky soudních procesů, které ne 

vždy označí jednání subjektů za protiprávní, přestože škoda státu vznikne) a chybí 

informace o počtu latentní, permanentně probíhající protiprávní činnosti, nelze jinak, 

než přijmout teoretické odhady, že daňovými úniky u minerálních olejů dochází 

ročně ke škodě více než 8 miliard korun českých, bez ohledu na to, zda tato 

kalkulace představuje údaje pouze o zjištěných a objasněných daňových únicích, či 

je tento údaj různými koeficienty upravován na hodnotu celkových předpokládaných 

ročních daňových úniků. 

Bakalářská práce je mimo popisu nežádoucího stavu právní úpravy dotčených 

zákonů zaměřena na funkční řešení dané problematiky, tedy na možnosti, kterými 

lze protiprávní činnost efektivně potlačit. 
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2 Vymezení základních legislativních pojmů 

Jedním z hlavních pilířů popisované problematiky je legislativa, která 

prostřednictvím chybně tvořených zákonů, případně jejich chybného výkladu, otvírá 

prostor pro vznik daňových úniků na spotřební dani (dále jen SPD). 

2.1 Legislativa v rámci EU 

Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika (dále jen ČR) do Evropské unie 

(dále jen EU) a nadnárodní právní předpisy EU v podobě směrnic a nařízení se staly 

pro ČR nadřazenými nad předpisy národní. Závazné jsou pro ni v podobě jejich 

novelizovaných vydání i v době současné.  

Směrnice jsou závazné pro členské státy, pokud jde o cíle, kterých má být 

dosaženo, ale ponechávají vnitrostátním orgánům prostor rozhodnout o tom, jak je 

třeba dohodnuté cíle Evropského společenství (dále jen ES) začlenit do svých 

vnitrostátních právních systémů. Způsob a výše výběru SPD u minerálních olejů 

(dále jen MO) na společném evropském trhu nesporně patří mezi cíle, kterých má 

být dosaženo v zájmu vnitrounijní jednotnosti. 

Vzhledem k odlišnosti právních úprav jednotlivých členských států EU však bylo 

nejprve nutné specifikovat předměty daně. K tomuto kroku sloužila Směrnice 

Evropského hospodářského společenství (dále jen EHS) č. 72/43/EHS, na základě 

které byly jako vybrané výrobky označeny minerální oleje, lihoviny, tabák, pivo a 

víno [16]. V Současnosti platná právní úprava SPD je upravena Směrnicí Rady 

2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008, o obecné úpravě spotřebních daní a o 

zrušení směrnice 92/12/EHS. U MO je v této rovině za klíčovou považována 

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. 10. 2003, kterou se mění struktura 

rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve 

znění pozdějších směrnic. Tento právní předpis od ledna 2004 nahradil předchozí 

platné předpisy především proto, že v nich byla sice dostatečně řešena otázka MO, 

ale již nezahrnovala tolik potřebnou specifikaci u problematiky jiných energetických 

surovin (uhlí, zemní plyn a elektřina). 
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2.2 Legislativa na národní úrovni 

Otázka SPD je v ČR řešena zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoSPD). Tento zákon navazuje na dnes již 

zrušený zákon číslo 587/1992 Sb. České národní rady ze dne 20. listopadu 1992, o 

spotřebních daních. Jsou do něj v podobě novelizací plynule implementovány 

vydávané nadnárodní předpisy EU, jichž se oblast MO dotýká. Především se jedná 

o právní akty tvořící přílohu č. 1 této práce. 

2.3 Daňový sklad 

Pojem daňový sklad je definován v ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) ZoSPD a 

rozumí se jím „prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, ve 

kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených zákonem vybrané 

výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, pokud zákon nestanoví 

jinak, přičemž hranice takového místa nesmějí být přerušeny s výjimkou případu, 

kdy tímto místem prochází veřejná komunikace; správce daně může stanovit, že 

určité objekty a plochy tohoto místa nejsou jeho součástí.“ [1] 

2.4 Oprávněný příjemce 

Pojem oprávněný příjemce rovněž vyplývá ze ZoSPD, konkrétně z ustanovení 

§ 3 odst. 1 písm. i), které praví, že: „Oprávněným příjemcem se rozumí právnická 

nebo fyzická osoba, která není provozovatelem daňového skladu v místě, kde v 

rámci podnikatelské činnosti na základě povolení jednorázově nebo opakovaně 

přijímá vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravované 

z jiného členského státu; oprávněný příjemce nesmí vybrané výrobky v režimu 

podmíněného osvobození od daně skladovat ani odesílat; oprávněný příjemce je 

daňovým subjektem“. [1] 
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2.5 Minerální oleje, členění a charakteristika 

Obecná definice pojmu MO vyplývá z ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) ZoSPD, 

které všechny komodity podléhající výběru SPD (minerální oleje, líh, pivo, víno a 

meziprodukty a tabákové výrobky) souhrnně označuje jako vybrané výrobky 

(dále jen VV). 

Pojem MO je konkretizován v jednotlivých odstavcích § 45 ZoSPD, z něhož 

vyplývá, že jednotlivé typy MO se odlišují vlastními specifickými vlastnostmi, tedy 

složením a účelem použití. Na základě této charakteristiky jsou řazeny pod 

jednotlivé kódy, souhrnně nazývaných jako nomenklatura zboží, které svou 

stavbou odpovídají nomenklatuře Kombinované (dále jen KN). 

Kód KN představuje informaci o přesném sazebním zařazení zboží podle 

celního sazebníku. Skladba kódu představuje desetimístné číslo, z nějž první dvě 

pozice znázorňují Kapitolu Harmonizovaného systému (dále jen HS), následující 

druhá dvojice představuje Číslo HS, třetí dvojice označuje Položku HS, čtvrtá 

dvojice Podpoložku KN a poslední páté dvojčíslí představuje doplňkový kód 

Českého integrovaného tarifu (dále jen ČIT). 

 

Tab. č. 1 – skladba kódu KN 

Pozice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Příklad kódu 2 7 1 0 1 2 2 5 9 2 

Skladba 

kódu 

Kapitola 

HS     

Číslo HS    

Položka HS  

 Podpoložka KN 

Doplňkový kód ČIT 

zdroj: [Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické 

nomenklatuře a o společném celním sazebníku + vlastní zpracování] 

 

Příklad sazebního zařazení do KN 2710122592 tvoří přílohu č. 2 práce.  
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MO lze rozčlenit do čtyř samostatných skupin. 

První skupina dle ustanovení § 45 odst. 1) ZoSPD představuje MO bez 

přídavku biosložek, například benzin, či nafta. 

Druhou skupinu dle ustanovení § 45 odst. 2) ZoSPD tvoří směsi MO skládající 

se z minerálních olejů uvedených v první skupině, ale procentuálně doplněných o 

určité množství jiné látky, například lihu apod.   

Třetí skupinou dle ustanovení § 45 odst. 3) ZoSPD je taxativní výčet MO podle 

jednotlivých kódů nomenklatury. Zde se objevují buď takové MO, které jsou 

předmětem daně nehledě na účel jejich použití, či takové, u kterých je zdanění 

určitým účelem použití přímo podmíněno (pohon motorů, výroba tepla, výroba 

směsí aj.). Obsah třetí skupiny tvoří přílohu č. 3 práce. 

Shora uvedené třískupinové členění, jež může být podmíněno různými účely 

použití či přesně stanoveným procentuálním podílem směsných látek, obsahuje 

především tyto minerální oleje: Motorové benziny, benziny jiné než motorové, 

letecké pohonné hmoty benzinového typu, střední oleje a těžké plynové oleje, těžké 

topné oleje, odpadní oleje, zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn. 

Čtvrtá skupina vyplývá z ustanovení § 45 odst. 5) ZoSPD a zahrnuje všechny 

ostatní výrobky, které nejsou uvedeny v předešlém třískupinovém členění, ale lze 

je použít pro pohon motorů. Toto se nevztahuje na výrobky, které jsou předmětem 

daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných 

paliv.[1] 

2.6 Zdanění minerálních olejů 

Aby ke zdanění minerálních olejů mohlo dojít, musí být známo současně několik 

kritérií, na jejichž základě daňová povinnost vzniká. Je třeba znát primárně předmět 

daně, sazbu daně, základ daně a plátce daně. 

Zatímco pojem „předmět daně“ je obecně definován v ustanovení § 7 ZoSPD 

jako vybrané výrobky na daňovém území Evropské unie vyrobené nebo na daňové 

území Evropské unie dovezené, konkrétnější specifikace MO je rozčleněna v 

ustanovení § 45 ZoSPD a jedná se o tytéž druhy MO uvedené v příloze č. 3 práce. 
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Základem daně podle § 47 ZoSPD je množství MO vyjádřené v 1 000 litrech při 

teplotě 15 °C. To neplatí pro těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) a pro 

zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e,f,g), u nichž je základem daně 

množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti. 

Vymezení sazby daně u MO dle ZoSPD charakterizuje tabulka č. 2: 

Tab. č. 2 – taxativní výčet výše sazby daně u minerálních olejů 

Kód 

nomenklatury 

Text Sazba daně 

2710 Motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné 

hmoty benzinového typu podle § 45, odst. 1, písm. a) 

s obsahem olova do 0,013 g/l včetně 

12 840 Kč/1000 l 

Motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné 

hmoty benzinového typu podle § 45, odst. 1, písm. a) 

s obsahem olova nad 0,013 g/l 

13 710 Kč/1000 l 

Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1, 

písm. b) 

10 950 Kč/1000 l 

Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1, písm. c) 472 Kč/t 

Odpadní oleje podle § 45 odst. 1, písm. d) 660 Kč/1000 l 

2711 Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1, písm. e) 3 933 Kč/t 

Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1, písm. f) 0 Kč/t 

Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1, písm. g) 1 290 Kč/t 

zdroj: [§ 48 ZoSPD] 

Daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně. 

Ukázkový příklad skladby ceny jednoho litru komodity včetně daňového zatížení 

je podrobněji rozebrán v Kapitole 4. 

Pojem plátce daně je obecně formulován v ustanovení § 4 ZoSPD a je jím 

právnická či fyzická osoba, které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. [1] 

Další odstavce předmětného paragrafového ustanovení odkazují na stavy 

mající vliv na bližší určení vzniku daňové povinnosti. Výčet stavů je definován v 
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ustanovení § 9 ZoSPD, kde je blíže specifikován vznik povinnosti daň přiznat a 

zaplatit. 

 Tyto možnosti se odvíjí od režimu, ve kterém se minerální oleje před vznikem 

daňové povinnosti nacházejí. Jedná se o dva režimy, režim volného daňového 

oběhu nebo režim podmíněného osvobození od daně.  

2.7 Režimy pro nakládání s minerálními oleji 

U MO existuje několik různých hledisek, kterými je možné se na ně dívat. Z 

podstaty obsahu bakalářské práce je nutné zmínit především hledisko režimu, ve 

kterém se nacházejí, neboť tento režim je klíčový pro stanovení počátku vzniku 

daňové povinnosti či vzniku osvobození od jejího placení (§ 9 ZoSPD). [1] 

Pojem režimu podmíněného osvobození od daně vychází z definice uvedené 

v ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) ZoSPD, která praví, že: „podmíněným 

osvobozením od daně je odklad povinnosti přiznat, vyměřit a zaplatit daň do dne 

uvedení vybraných výrobků, na něž se nevztahuje režim s podmíněným 

osvobozením od cla, do volného daňového oběhu.“[1] 

Ustanovení § 19 odst. 1 téhož zákona uvádí, že: „vybraný výrobek je v režimu 

podmíněného osvobození od daně, jestliže je 

a) umístěn v daňovém skladu podle § 3 písm. g), 

b) dopravován za podmínek stanovených pro dopravu a vývoz (§ 24 až 27f).“ 

[1] 

Pojem uvedení do režimu volného daňového oběhu je definován v ustanovení 

§ 3 odst. 1 písm. l) ZoSPD a představuje stav, ve kterém se nacházejí MO, pokud 

jsou určeny ke spotřebě na území České republiky nebo kteréhokoliv členského 

státu EU a jedná se o: 

„- 1. každé, i protiprávní, vyjmutí vybraných výrobků z režimu podmíněného 

osvobození od daně, 

- 2. každou, i protiprávní, výrobu vybraných výrobků mimo režim podmíněného 

osvobození od daně, 
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- 3. každý, i protiprávní, dovoz vybraných výrobků mimo režim podmíněného 

osvobození od daně.  

- 4. každé skladování nebo doprava vybraných výrobků, u nichž se neprokáže, 

že se jedná o výrobky zdaněné, nebo pokud se neprokáže způsob jejich nabytí 

oprávněně bez daně.“ [1] 

2.8 Vracení spotřební daně 

Pokud subjekt prokáže spotřebu MO dle zákonem stanoveného účelu použití, 

je oprávněn uplatnit nárok na vrácení spotřební daně.  

Lze rozlišit plné vrácení SPD, (například dle §55 ZoSPD) nebo částečné 

(například §56 ZoSPD), přičemž může docházet k postupnému snižování podílu 

vrácené daně až k úplnému zrušení institutu vracení SPD. Příkladem může být 

ustanovení § 57 ZoSPD, které opravňovalo dotčené subjekty uplatnit nárok na 

částečné vrácení SPD z MO užitých pro zemědělskou prvovýrobu, přičemž se podíl 

vracející daně postupně snižoval, až možnost uplatňování trvale zanikla (od 

1.1.2014).   

Vracení spotřební daně se ze zákonného pohledu opírá o ustanovení § 14 odst. 

6) ZoSPD, které praví, že: „Nárok na vrácení daně může plátce uplatnit pouze do 

výše skutečně zaplacené daně vypočtené sazbou daně platnou v den dovozu nebo 

v den uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu.“ 

Detailní způsoby vracení spotřební daně upravují jednotlivá paragrafová znění. 

Příkladem může být §54, §55, §56, § 56a, §57 aj. ZoSPD. 
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3 Charakteristika daňových úniků 

Pod pojmem „daňový únik“ si lze představit minimalizaci, případně až nulaci 

daňové povinnosti, tedy finančního plnění, které je plátce povinen přiznat a zaplatit. 

Na daňové úniky je třeba dívat se ze dvou pohledů, přestože aplikace kteréhokoliv 

z nich je minimálně eticky zcela nevhodná. Lze rozlišovat daňový únik legální, či 

nelegální. 

3.1 Legální daňový únik 

K legálnímu daňovému úniku dochází za situace, kdy daňový subjekt využívá 

nedostatků v zákonech způsobem, který nebyl záměrem zákonodárce v době 

vytváření nového právního předpisu, případně jeho novelizace. Bránit se proti 

legálním daňovým únikům lze jediným možným způsobem, a to pružným 

zkvalitňováním zákonů a dalších právních předpisů s nimi souvisejícími. Především 

jde o rychlost, se kterou se změny provádějí. Včasnou reakcí se eliminuje vznik 

případných finančních škod a jejich výše, které státu vznikají. 

3.2 Nelegální daňový únik 

Nelegálním daňovým únikem lze rozumět stav, kdy daňový subjekt získává 

daňovou výhodu v rozporu se zákony, jejich nedodržováním, či porušováním. Nutno 

rozlišovat daňové úniky neúmyslné a úmyslné. K neúmyslnému nelegálnímu 

daňovému úniku může dojít pouhou neznalostí daňového subjektu příslušných 

právních předpisů, které při své činnosti nedodrží, případně poruší nedbalostí 

vědomou, či nevědomou. U nelegálních úmyslných daňových úniků je naopak 

riziko postihu za nedodržení či porušení zákona daňovým subjektem plně vnímáno, 

a proto je jím již zpočátku páchání nelegální činnosti kladen důraz na to, aby nebyl 

daňový únik zjištěn a objasněn. Případně se vytvářejí podmínky, které zabránění 

provedení daňového úniku ztěžují a daňovému subjektu naopak dávají čas a prostor 

stopy po podvodném jednání zahladit, čímž ve výsledku dosáhne svého záměru 

dříve, než správce daně zákonným způsobem efektivně zakročí. Mezi takové 

situace lze zahrnout například odvolávání subjektů do rozhodnutí správce daně, 

prodlužování lhůt stanovených rozhodnutími, využívání maximálních lhůt pro 
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provedení úkonů stanovených správcem daně a reagování v poslední dny těchto 

lhůt.  
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4 Vývoj daňových úniků u spotřební daně za dané 

časové období 

U všech majetkových protiprávních jednání je motivací vždy buď způsobení 

majetkové újmy jiné osobě nebo subjektu či zajištění pachateli majetkový prospěch. 

Tak je tomu i u MO. Jako vysvětlení důvodu, proč k ilegálním činnostem s MO 

dochází v tak hojném počtu a v tak vysokých hodnotách, slouží následující ukázkový 

model stavby ceny pohonných hmot (dále jen PHM). 

Cena za 1 litr motorového benzinu činí………………………………..….….37 Kč 

sazba SPD: 12 840 Kč za 1 000 litrů při teplotě 15°C 

sazba SPD za 1 litr: 12 840 Kč/1 000 litrů………………….…………....12,84 Kč 

DPH: cena za 1 litr již obsahuje 21 % DPH, pak tedy: 

1 % DPH = 37/121 = 0,305785 Kč 

DPH 21 % (0,305785 x 21)…….………………………………………....…6,42 Kč 

Celkové daňové zatížení na 1 litr: (12,84 + 6,42)…………………..…19,26 Kč 

Procentuální zatížení: (19,26/37) x 100……………………………………52,1 % 

Výsledné zdanění benzinu činí 19,26 Kč, což představuje 52,1 % celkové ceny pro 

konečného spotřebitele. Prakticky lze shrnout, že pokud by benzin nebyl zatížen 

SPD a daní z přidané hodnoty (dále jen DPH), jeho základní cena by odpovídala 

výši 17,74 Kč za 1 litr. 

4.1 Výnosnost a závažnost daňových úniků 

Výnosnost a závažnost jsou pojmy, které spolu při spojení s minerálními oleji 

neodmyslitelně souvisí. Protiprávní činnost násilného charakteru je používána u 

daňových úniků v dnešní době zřídkakdy (na rozdíl od doby devadesátých let 

dvacátého století), trendem současné doby je páchání trestné činnosti ryze 

majetkové povahy. Výnosnost v podobě peněžního profitu má úměrný vliv na 

závažnost způsobeného jednání. Jednodušeji řečeno lze konstatovat, že čím vyšší 

je zisk z nelegálního daňového úniku, tím se jedná z pohledu zákona o vyšší 
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závažnost protiprávního stavu. S tím rovněž souvisí i tresty a sankce v přestupkové, 

deliktní, či trestně právní rovině. Vývoj odhalených daňových úniků za posledních 

po sobě jdoucích 7 ročních období je znázorněn v tabulce č. 3.  

Tabulka č. 3 – vývoj daňových úniků v ČR v letech 2005 - 2012 

Období v letech 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet zjištěných 
případů 

70 120 138 81 75 106 172 275 

Hodnota 
daňových úniků 

v mil. Kč 
107 1 300 588 136 862 193 284 1 138 

zdroj: [webové stránky www.celnisprava.cz →Statistiky→Výroční zprávy→Informace o 

výsledcích činnosti Celní správy ČR za rok 2008, str. 28, tab. „Výsledky činnosti celních orgánů 
v letech 2005 – 2008“; Informace o výsledcích činnosti Celní správy ČR za rok 2012, str. 47, tab. č. 

53 + vlastní zpracování] 

Otázkou však zůstává, jakou vypovídací schopnost tabulka č. 3 přináší, neboť 

zaznamenány jsou v ní pouze daňové úniky zjištěné, nikoliv nedoplatky na 

daních, kterých je podstatně více a ve vyšší hodnotě. Příkladem může být údaj 

z roku 2007 uvedený ve Výroční zprávě Celní správy ČR, kde z bodu 2.2 vyplývá: 

„Celková výše nedoplatků ke dni 31.12.2007 činila 2 662,1 mil. Kč. Na celkové výši 

nedoplatků mají největší podíl nedoplatky SPD z minerálních olejů ve výši 1 722,6 

mil. Kč a SPD z lihu a lihovin ve výši 529 mil. Kč)“. [23] 

Rozdíl mezi daňovým únikem a nedoplatkem na dani spočívá v procesním 

postupu daňového subjektu při jeho činnosti. Z právního hlediska lze z trestného 

činu dle ustanovení § 240 (Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby) 

zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obvinit pouze 

osobu, u které byl prokázán úmysl daň zkrátit. Analogicky k tomuto stavu lze dojít 

způsobem, kdy daňový subjekt provede obchodní operaci, ale už úmyslně nepřizná 

a nezaplatí SPD, naopak pokud daňovou povinnost přizná podáním daňového 

přiznání u věcně a místně příslušného správce daně, ale už ji nezaplatí, stává se 

povinná platba nikoliv daňovým únikem, ale nedobytným nedoplatkem. 

Existuje mnoho údajů o tom, v jaké výši jsou daňové úniky co do měřítka 

celoroční sumarizace páchány. Ve skutečnosti však není možné považovat tyto 

ukazatele za směrodatné, neboť známy jsou pouze údaje u podvodů, které byly 

odhaleny. O počtu podvodů, které permanentně probíhají skrytě, lze pouze 

spekulovat. Vzhledem k neexistenci ukazatele, který by udal směr ať už počtu 
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delikventů, jež protiprávní činnost páchají, či hodnotě vypovídající o souhrnné 

peněžní sumě ze skutečně zkrácené daně, lze se zcela objektivně ztotožnit s 

teoretickými odhady, které uvádějí, že výše daňových úniků na SPD činí přibližně 8 

miliard korun ročně. S ohledem na značný nepoměr hodnoty daňových úniků 

odhalených a daňových úniků odhadovaných, byl tento stav konzultován 

s poradcem v celní a daňové oblasti, předsedou Webové redakční rady a tiskovým 

mluvčím Celní správy České republiky (dále jen CS ČR), panem mjr. Mgr. Jiřím 

Bartákem, vedoucím Oddělení vztahů k veřejnosti Generálního ředitelství cel ČR, 

který jej zdůvodnil následovně: „Odhady neprovádíme, ale dle našich zkušeností se 

mohou pohybovat do 10 % z celkového výběru SPD u pohonných hmot, ten 

dlouhodobě osciluje kolem 80 miliard. To, co umíme dát do čísel, jsou odhalené 

případy.“ 

Údaje o počtu odhalených daňových úniků a jejich výši za rok 2013 v tuto chvíli 

nejsou veřejně dostupné, neboť teprve probíhá zpracování Výroční zprávy za rok 

2013 a zpřístupněné budou asi v polovině roku 2014. 

Z tabulky č. 3 je u roků 2006, 2007, 2009 a 2012 zřejmý skokový nárůst počtu 

zjištěných daňových úniků i jejich hodnoty oproti ostatním ročním obdobím. Tento 

stav je přisuzován zvýšené kontrolní činnosti kontrolních orgánů v jednotlivých 

ročních obdobích jak v rámci ČR, tak na mezinárodní úrovni v rámci EU, a dalším 

aspektům, jež jsou popsány například ve Výročních zprávách CS ČR za rok 2007 a 

2012, jejichž text tvoří samostatné přílohy 32 a 33 práce. 

Daňové úniky u MO jsou specifickým druhem protiprávní činnosti, která je 

páchána vysoce inteligentními a finančně nezávislými osobami, či organizovanými 

skupinami, s vysokým stupněm právního povědomí (byť i za využití odborníků z 

externího prostředí). V čele rizikových subjektů nejčastěji vystupuje jako oprávněná 

osoba tzv. „bílý kůň“. 

Situace, které byly v minulosti již několikrát medializovány, a přesto k nim 

dochází neustále dokola, jsou popsány v několika následujících případech. 
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4.2 Přeprodej v daňovém skladu 

Do daňového skladu (dále jen „DS“) vstupuje pohonná hmota za určitou vstupní 

cenu. Během uskladnění v DS dojde k opakovanému přeprodeji mezi různými 

subjekty způsobem, kdy je při každém dalším přeprodeji konečná cena navýšena o 

určitou finanční hodnotu. 

Spotřební daň se při přeprodeji MO umístěných v DS neplatí a není-li podezření 

na nějaké pochybení, neexistuje nástroj a ani důvod, který by umožnil do těchto 

obchodů zasáhnout. Jedná-li se pouze o obchodní transakce s MO, aniž by 

docházelo ke změně režimu u skladované komodity, pak jsou zde ke kontrole a 

zásahu z pohledu orgánu veřejné moci kompetentní orgány finanční správy. 

Problém zde spočívá především v tom, že způsob výběru daní byl dne 1.1. 2004 

rozčleněn nezávisle mezi dva správce daně, z nichž bez vzájemné provázanosti 

jeden spravuje agendu SPD a druhý DPH, respektive došlo ke změně věcné 

působnosti u SPD z původního správce daně – finanční správy, na současného 

správce daně – CS ČR . 

Vzhledem k časové a administrativní náročnosti obou agend je prakticky 

nemožné zajistit předávání aktuálních informací z jedné, či z druhé strany v 

požadovaném čase potřebném pro aktivní řešení případu a ke klíčovým 

rozhodnutím zpravidla dochází s časovými prostoji.  

Jelikož při prodeji osvobozených VV umístěných v DS nevzniká povinnost hradit 

SPD, ani DPH, nebyla při těchto transakcích žádná ze zúčastněných firem povinna 

informovat některého ze správců daně a ten proto nemusí mít žádné povědomí o 

realizovaných přeprodejích. Pokud žádná z firem dobrovolně nepřizná daň z příjmu 

u této transakce, prakticky zůstane nedohledána. 

Detailnějšímu popisu tohoto stavu je věnována samostatná podkapitola 5.2 

(Modelový případ daňového úniku), která obsahuje i přehledné schéma 

jednotlivých operací, včetně kalkulace a popisu.  
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4.3 Nezákonný dovoz 

Pohonné hmoty se nakupují v zahraničí a do ČR se dovážejí často automobilovými 

cisternami. Vzhledem k tomu, že v rámci území EU je umožněn volný pohyb osob, 

zboží a kapitálu, pak v důsledku zrušení vnějších hranic v ČR nepodléhají cisterny 

s PHM povinné celní kontrole. Prodejce k nakoupeným PHM na území cizího státu 

vystaví odběrateli fakturu a ten je včetně dokladu dopraví na území ČR, kde dojde 

k jejich stočení do předem připravených skladovacích nádrží a následně se 

zrealizuje z cizího státu opětovný dovoz PHM ve stejném objemovém množství, na 

tytéž doklady jako předešlá doprava, ovšem již bez zdanění. Tento proces se může 

opakovat i několikrát. Pokud by během přepravy došlo k namátkové kontrole 

vybraných výrobků celní správou, tato doprava se zavede do účetnictví vlastníka 

VV jako legální dovoz PHM a neriskuje se nic víc, než že z kontrolované přepravy 

dotčený subjekt uhradí SPD. Nejen tedy, že lze tímto způsobem prodat 

nekontrolované množství PHM na území ČR ilegálně bez SPD a DPH, ale lze je 

s finančním prospěchem i nakoupit u prodejce v cizí zemi. Výše majetkového 

prospěchu se tak zvyšuje a prodejce má příznivější možnosti stanovit prodejní cenu 

tak, aby byl schopen ilegální PHM nabídnout dalším odběratelům. 

4.4 Uvádění do oběhu prostřednictvím čerpací stanice 

Účetně neevidované PHM lze prodat na černém trhu, což posiluje tzv. černou 

ekonomiku státu, případně se různými způsoby řetězení přeprodávají tak dlouho, 

až jsou nakonec stejně spotřebovány konečným spotřebitelem, který je načerpá u 

některé z čerpacích stanic do motorového vozidla a zaplatí cenu i s DPH a SPD. K 

tomu, aby bylo možné těmto postupům zamezit, je možné provádět kontrolní činnost 

přímo na čerpacích stanicích orgány celní správy, které jsou kompetenčně 

způsobilé k odebírání vzorků a provádění jejich důkladné analýzy. Tyto kontroly se 

provádějí i v součinnosti s Českou obchodní inspekcí (dále jen ČOI). Pokud dojde 

dotčený orgán k závěru, že výsledky rozboru neodpovídají stanoveným kritériím, 

v mezích zákona udělí provozovateli kontrolované čerpací stanice sankci, 

s ohledem na závažnost pochybení, od trestu peněžité povahy až k zákazu činnosti, 

případně se mediálně zveřejní seznam kontrolovaných subjektů a seznam subjektů, 
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u nichž nebylo závad zjištěno, z čehož lze analogicky dovodit, kde pochybení 

zjištěna byla. 

Prakticky dochází k postihu fyzické podnikající či právnické osoby, která PHM 

nabízela k prodeji konečnému spotřebiteli, neboť taková osoba má objektivní 

odpovědnost vyplývající ze zákona, odpovídá vždy za výsledek svého jednání a 

správní orgán nezkoumá míru subjektivního zavinění. 

Přestože by se v podobných případech nabízela možnost řešit věc 

občanskoprávní, případně obchodněprávní cestou u civilních soudů s dodavatelem 

PHM, je prakticky neprokazatelné, kde a jak vina vznikla a jakou měrou se na ní 

dodavatel podílel. Právě proto, že černé obchody s PHM probíhají na všech 

možných úrovních řetězení, není vyloučeno ani pochybení dopravce, který během 

přepravy má možnost sjet z plánované trasy a z cisterny část PHM stočit do externí 

nádrže a objem vytočených PHM doplnit jinými, které jsou pro provoz motorů 

nezávadné, ovšem nesplňují již uvedené podmínky stanovené zákonem pro prodej 

konečnému spotřebiteli nebo nepodléhají odpovídající výši SPD. To vše bez vědomí 

dodavatele i odběratele. V těchto případech nejen že dopravce získá odčerpáním 

kvalitní pohonné hmoty, již i řádně zdaněné, ale současně uvede do oběhu část 

pohonných hmot nezdaněných a opatřených na černém trhu, přičemž se zcela 

vyprostí z jakékoliv odpovědnosti, neboť pokud by taková činnost nebyla předem 

zjištěna a monitorována, nebylo by možné jednání spolehlivě prokázat. Mediální 

zveřejnění názvu čerpací stanice se závadnými PHM však ve výsledku vede ke 

snížení odběru odebíraných PHM konečnými spotřebiteli, k odlivu do té doby 

věrných zákazníků a negativním dopadem bývá i z moci úřední udělená sankce. 

Reakcí čerpacích stanic může být změna dopravce, případně i dodavatele, avšak 

tento jev se může opakovat neustále dokola v nepravidelných cyklech, i přes 

zmíněnou změnu distribučních článků, neboť s ohledem na obrovské 

obchodovatelné množství této komodity je monitoring všech prováděných transakcí 

prakticky nemožný i z pohledu odběratele PHM. 
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4.5 Účelové zakládání společností 

Nově založená společnost (plátce DPH) v čele s bílým koněm nakoupí ve 

velkém objemu PHM, které uhradí platebním převodem v den nákupu v plné výši. 

Při druhém nákupu zvýší objem nakupované komodity na dvojnásobek a částečně 

(2/3 z ceny) uhradí přímo, zbytek s odloženým termínem splatnosti. Tento koloběh 

se může několikrát opakovat až do doby, kdy kupující vzbudí v prodejci PHM důvěru 

takovou, že mu bude ochoten poskytnout několikanásobně zvýšený objem PHM na 

fakturu s odloženou dobou splatnosti. Pokud společnost v čele s bílým koněm 

zakoupené PHM prodá, fakturu prodejci neuhradí, neodvede DPH a peníze utržené 

za prodej nekontrolovaně vyvede ze společnosti, veškerá závazková tíha padne na 

bedra osoby vystupující v pozici tzv. bílého koně, který o provedených machinacích 

nemusí mít ani tušení. 

4.6 Falza přepravních dokladů 

Doprava nezdaněných PHM je uskutečněna na podkladě přepravních dokladů 

opatřených razítky a údaji existující firmy, která však doklady nikdy nevystavila. Při 

silniční kontrole automobilové cisterny není možné nepravost dokladů spolehlivě 

prokázat. Jediným východiskem je odejmutí přepravních dokumentů, pro což by 

musely existovat důvodné obavy z jejich nepravosti a jejich zaslání k expertiznímu 

zkoumání, jehož výsledek lze očekávat s určitým časovým odstupem, kdy je 

doprava PHM již dávno ukončena, přepravované PHM se staly nedohledatelnými a 

zadavatel přepravy u externího přepravce rovněž neznámý. 

4.7 Převod vlastnických práv 

V zahraničí jsou zakoupeny PHM na fakturu, ke které je přiložena kupní smlouva 

s dodatkem, že kupující se stává vlastníkem zboží až po úplném uhrazení faktury. 

Kupující zajistí přepravu PHM prostřednictvím třetí, zcela nezávislé strany – 

externího dopravce a v případě, že během přepravy proběhne kontrola přepravních 

dokladů a převáženého zboží a je zjištěn nežádoucí stav, paradoxně se navodí 

situace, kdy ani přepravce ani budoucí nabyvatel nejsou vlastníky zboží a nenesou 

tak odpovědnost za případné následky. Vlastník zboží, zahraniční osoba, může být 
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rovněž založena účelově či přepravní doklady mohou být fiktivně vystaveny na 

solventní firmu. 

4.8 Shrnutí 

V předcházejících kapitolách je uvedena formou modelových případů pouze 

strohá část některých mediálně publikovaných způsobů podvodů. Způsobů 

protiprávních jednání, která se k MO vztahují, je však celá řada. Neustále jsou 

používány nové, předtím nikdy nepoužité metody. Úměrně k nim roste složitost 

provedení, což představuje značné komplikace při jejich objasňování. 

Potencionálně nejrizikovějšími subjekty z hlediska správy daní jsou ty, které 

vystupují v pozici oprávněného příjemce pro přijímání MO v režimu podmíněného 

osvobození od daně. Tím může být prakticky každá osoba, které je povolení 

k přijímání vybraných výrobků vydáno. Oprávněný příjemce nemusí být majitelem 

přijímané komodity. Tím může být cizí osoba, která sama vydané povolení nemá. 

Pokud již existuje v roli oprávněného příjemce subjekt s úmyslem páchat daňové 

úniky, zpravidla nemá žádné finanční prostředky, ani žádný podnikový majetek. 

Pokud se dostane do fáze, kdy státu neodvede SPD, či DPH, není způsob, jak řádný 

výběr zajistit a pohledávka vůči němu se stává trvale nedobytnou. Subjekt tím splní 

úlohu v řetězci, dojde k jeho zániku a objeví se jiný, mající stejný cíl. 

Podobné riziko vzniká i u provozovatele daňového skladu, ani on nemusí být 

majitelem zboží. Staví se pouze do role skladovatele a opravdovým majitelem může 

být jakákoliv jiná osoba, například právnická v čele s bílým koněm. Riziko je zde 

snížené pouze o výši hmotného nemovitého majetku, ve kterém se MO skladují a 

finanční prostředky uložené ve skladovaných komoditách, které lze zajistit (pokud 

nedojde k jejich úplnému vyskladnění před provedením daňového úniku). 

Vysoké riziko u daňových podvodů představuje právě fakt, že právnické osoby 

s bílými koňmi mohou být za účelem daňových úniků již zakládány. Takové 

právnické osoby bývají řízeny zcela jinými osobami stojícími v pozadí. V těchto 

případech firmám nejde o dosažení účetního zisku a prosperitu firmy, ale o dosažení 

svého majetkového prospěchu spočívajícím na obohacení se bez řádného odvodu 

SPD a DPH. 
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Společnosti působící v čele s bílými koňmi mívají velmi často adresy sídla firmy 

zřízené na adresách, kde se trvale nevyskytují ani nevyskytovaly a tyto adresy 

slouží pouze pro účely formální. Veškerá komunikace právnických osob je řízena 

elektronicky, dálkově, prostřednictvím datové schránky. Tímto způsobem lze 

ovládat účelově založenou firmu prakticky kýmkoliv a z kteréhokoliv místa, které 

zaručuje připojení k internetu. 
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5 Vliv daňových úniků na příjem státního rozpočtu 

Státní rozpočet má podobu centralizovaného peněžního fondu, jehož účet je 

veden u České národní banky. Jedná se o nejvýznamnější veřejný rozpočet ČR, 

který je schvalován zákonodárnou mocí s předstihem jednoho kalendářního roku na 

rok nastávající. Jeho primárním účelem je efektivně vybírat peněžní prostředky a 

následně je přerozdělovat podle potřeby mezi subjekty a instituce v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č. 475/2013, o státním rozpočtu. 

Spotřební daně patří mezi základní a stálé příjmy státního rozpočtu. Na jeho 

příjmové stránce se největší měrou podílí právě SPD z MO, jejichž příjem za rok 

2013 činil 57 %. Výše vybrané SPD za rok 2013 činila u MO 76,56 miliard Kč, u lihu 

6,38 miliard Kč, u piva 4,52 miliard Kč, u vína a meziproduktů 0,284 miliard Kč a u 

tabákových výrobků 46,82 miliard Kč. Komplexní porovnání výběru SPD za 

jednotlivé komodity v roce 2013 je znázorněno v grafu č. 1. 

 

Graf 1 – procentuální vyjádření inkasa SPD z jednotlivých VV za rok 2013 

zdroj: [Komentář k inkasu SPD 01 až 12 2013 Generálního ředitelství cel České republiky – poskytl 

kpt. Bc. Bohumil Zelenka – metodik Generálního ředitelství cel České republiky, oddělení Metodiky 

daní] 
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Statistika celkového ročního výběru SPD z MO je sestavována ze souboru čtyř 

jednotlivých skupin MO, mezi které se řadí: „Pohonné hmoty“, „Topné oleje“, 

„Zkapalněné ropné plyny“ a „Ostatní minerální oleje“. Na příjmové stránce státního 

rozpočtu se z MO podílí největší měrou PHM, u kterých dochází i k největším 

výkyvům. Pro představu o výši výběru SPD u PHM slouží následující přehledy 

v tabulkách č. 4 – 9. Tabulky znázorňují výši vyměřené spotřební daně z vybraných 

MO (PHM) bez vyměřených nároků na vrácení daně a bez daně vyměřené při 

dovozu ze třetích zemí za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců u jednotlivých 

kalendářních roků, kde jsou i zvlášť hodnoty vybrané SPD za jednotlivé druhy 

minerálních olejů. Tyto jsou rozčleněny podle daňových kódů, jejichž přehled včetně 

vysvětlivek je uveden v příloze č. 4 této práce. 
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Tab. č. 4 – vyměřená daň z vybraných MO (PHM) za rok 2008 bez vyměřených nároků na vrácení daně a bez daně vyměřené při dovozu ze třetích zemí 

Zdaňovací 
období 

150703 271001 271003 271034 271041 271043 271061 271081 271085 382401 
Daň 

Celkem 

Leden  1 746 198 373 623 891 443 1 152 111 86 663 710 455 977 582  20 080 877 3 012 711 650 34 328 5 946 710 074 

únor  1 574 086 026 579 724 484 0 269 414 465 662 411 062  0 3 507 878 277 24 278 6 593 538 592 

březen  671 748 728 828 891 471 577 156 1 242 928 629 503 532 589  251 425 716 3 201 177 187 0 6 700 281 476 

duben 0 252 277 939 879 400 655 5 820 241 1 603 589 355 509 124 029 331 876 314 199 856 3 815 056 268 13 832 7 379 814 051 

květen  297 281 927 786 881 197 11 112 279 1 814 206 971 453 565 022 7 460 428 038 496 3 650 086 841 5 473 7 441 185 666 

červen  268 110 131 1 482 631 314 13 998 197 1 687 887 077 386 691 729 0 394 343 514 2 709 687 389 11 443 6 943 360 794 

červenec  271 297 279 1 296 467 848 16 497 558 1 828 790 536 461 083 941  332 851 882 3 255 990 231 20 000 7 462 999 275 

srpen  183 262 503 1 493 810 096 13 862 387 1 867 134 257 606 523 493  221 725 312 3 037 168 126 62 687 7 423 548 861 

září  226 882 289 1 282 842 783 14 900 802 1 687 211 014 416 648 525  399 676 605 3 388 763 443 18 010 7 416 943 471 

říjen 5 473 628 039 456 908 998 093 12 488 227 1 262 395 839 450 399 050  362 323 655 3 725 018 025 11 444 7 349 679 262 

listopad 0 541 588 647 808 342 706 8 094 466 1 307 906 431 303 266 225  305 002 544 3 362 472 657 4 658 6 636 678 334 

prosinec  168 238 022 603 158 870 13 064 511 1 692 559 261 291 475 857 405 995 371 367 876 3 103 981 828 -159 100 6 244 093 120 

Celkem 5 473 6 829 011 320 11 575 040 960 111 567 935 16 350 687 545 5 500 699 104 745 331 3 401 036 333 39 769 991 922 47 053 83 538 832 976 

  zdroj: [webové stránky www.celnisprava.cz →Statistiky→Statistická data z oblasti výroby, dopravy a dovozu minerálních olejů] 
  

http://www.celnisprava.cz/
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 Tab. č. 5 – vyměřená daň z vybraných MO (PHM) za rok 2009 bez vyměřených nároků na vrácení daně a bez daně vyměřené při dovozu ze třetích zemí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdroj: [webové stránky www.celnisprava.cz →Statistiky→Statistická data z oblasti výroby, dopravy a dovozu minerálních olejů]  

Zdaňovací 

období 
150703 271001 271003 271020 271034 271040 271041 271043 271053 

leden  68 976 139 293 291 713  4 566 715  1 674 996 159 235 711 719  

únor  41 297 037 183 915 411  5 818 112  1 562 770 483 129 892 052  

březen  56 991 386 197 711 711  10 060 271  1 976 294 796 196 048 467  

duben  87 704 287 0 28 138 494 7 970 672 62 259 840 2 042 301 258 170 873 225 946 942 

květen  158 363 703 0 29 406 635 12 010 695 442 473 220 2 046 836 569 183 327 841 590 831 

červen  154 073 231 0 35 208 777 14 479 571 544 116 453 1 870 999 781 162 506 490 167 459 

červenec  65 457 629 0 35 179 652 15 752 803 171 442 986 2 104 509 920 191 615 215 0 

srpen  127 461 658 0 2 693 271 15 116 599 122 094 566 1 962 724 736 153 191 620 42 089 

září  85 758 865 0 6 287 901 18 177 050 283 855 745 1 980 817 560 263 120 409 294 620 

říjen 18 806 332 583 139 0 5 188 234 20 869 508 92 229 807 1 922 131 889 286 317 844 0 

listopad 0 473 880 811 0 2 860 928 20 420 241 385 304 220 1 609 795 295 155 966 136 41 492 

prosinec  137 799 121 0 5 150 922 22 495 147 517 009 869 2 125 266 979 211 127 260 37 112 606 

Celkem 18 806 1 790 347 006 674 918 835 150 114 814 167 737 384 2 620 786 706 22 879 445 425 2 339 698 278 39 196 039 

Zdaňovací 
období 

271061 271063 271081 271085 271087 271088 382401 
Daň 

Celkem 

leden 0  382 502 805 3 254 128 153   0 5 914 173 403 

únor 9 117  256 046 513 3 187 735 854   0 5 367 484 579 

březen 0  284 105 302 4 012 363 638   2 090 6 733 577 661 

duben 8 999  323 529 778 3 887 342 312   5 174 6 611 080 981 

květen 317 194  419 051 228 3 620 379 475   4 677 6 912 762 068 

červen 87 498  513 607 837 3 570 949 447   43 185 6 866 239 729 

červenec 77 552  551 989 446 4 283 679 899   13 235 7 419 718 337 

srpen 296 000  632 690 058 4 180 710 383   16 219 7 197 037 199 

září 65 594 46 865 412 063 023 4 180 692 235   23 980 7 231 203 847 

říjen 0 28 059 274 949 548 4 489 727 654 391 312  20 400 7 424 456 200 

listopad 143 619 0 440 871 519 3 972 875 154 1 098 160  18 210 7 063 275 785 

prosinec   400 621 795 3 826 616 729 673 223 56 715 48 261 7 283 978 627 

celkem 1 005 573 74 924 4 892 028 852 46 467 200 933 2 162 695 56 715 195 431 82 024 988 416 

http://www.celnisprava.cz/
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 Tab. č. 6 – vyměřená daň z vybraných MO (PHM) za rok 2010 bez vyměřených nároků na vrácení daně a bez daně vyměřené při dovozu ze třetích zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: [webové stránky www.celnisprava.cz →Statistiky→Statistická data z oblasti výroby, dopravy a dovozu minerálních olejů] 

Zdaňovací 

období 150703  271020 271035 271040 271041 271043 271053 271061  271063  271081 271085 

Leden   5 361 171 16 484 966 183 893 035 1 421 922 147 143 101 418 36 377 981  0   277 758 221 2 711 399 367 

Únor   6 368 964 22 284 456 180 869 039 1 581 308 662 198 548 391 94 604 715     309 014 762 3 251 887 635 

Březen   9 399 814 41 788 049 352 822 800 1 929 068 507 293 076 086 182 824 376     325 295 753 3 684 665 460 

Duben   9 122 452 54 794 098 311 037 381 1 920 786 834 263 802 685 165 276 892  0   486 626 629 3 840 127 538 

Květen   9 593 916 67 319 092 455 596 106 1 845 959 551 270 424 786 151 989 176     491 650 150 3 531 983 211 

Červen   11 109 613 93 293 631 874 575 408 2 118 037 741 326 715 347 357 018 401     376 522 472 3 292 098 353 

Červenec   15 817 608 92 668 242 1 364 304 469 1 930 910 919 317 262 408 399 485 283     478 681 110 2 527 561 752 

Srpen   17 289 400 103 386 443 779 422 757 1 975 023 252 388 531 729 548 807 323     450 801 103 3 255 485 669 

Září   11 317 052 122 727 461 1 416 214 312 1 815 851 293 425 822 938 1 962 342 167     328 053 401 1 161 662 541 

Říjen   10 051 785 129 723 613 1 037 298 978 1 842 698 577 369 034 957 2 035 054 000     355 847 762 1 607 643 538 

Listopad   9 493 109 127 044 465 1 217 822 871 1 350 820 520 383 814 183 1 945 100 190     454 183 287 1 281 158 872 

Prosinec   6 851 420 84 985 078 1 020 952 385 1 307 612 634 225 581 727 1 667 965 980     557 492 387 1 146 212 278 

Celkem  0 121 776 304 956 499 594 9 194 809 541 21 040 000 637 3 605 716 655 9 546 846 484  0  0 4 891 927 037 31 291 886 214 

Zdaňovací 

období 271087 271088 272001 272002 272003 272004 272011 272012 272013 272014 382401 
Daň            

Celkem 

Leden 1 097 435 0 40 338 218 0  1 899 558  22 074 163 014  90 451 4 839 909 056 

Únor 1 584 456 44 786 51 970 422 0 0 2 491 608  0 62 934  754 022 5 701 794 852 

Březen 1 658 159 0 32 574 833  0 2 704 368   667 587  814 027 6 857 359 819 

Duben 2 563 250  54 160 413  0 2 416 754   1 580 143 30 162 107 098 7 112 432 329 

Květen 3 652 211 19 601 51 187 564  339 618 3 206 696  981 774 434 385 0 72 936 6 884 410 773 

Červen 5 157 573 0 44 091 670  0 2 808 502 6 308 0 1 093 961  5 119 135 7 507 648 115 

Červenec 6 761 546  141 593 502  23 369 2 285 913 1 371  1 115 733  56 946 7 278 530 171 

Srpen 7 078 565  121 579 809  0 2 631 952 0 0 1 116 963  155 608 7 651 310 573 

Září 8 385 549  157 987 141 14 510  3 091 884 6 170  966 018  144 659 7 414 587 096 

Říjen 7 153 037  255 421 840   2 749 308 0  818 638  103 922 7 653 599 955 

Listopad 4 907 962  219 722 966   2 926 370   824 804  163 824 6 997 983 423 

Prosinec 4 956 755  72 827 201   1 980 195   85 693  349 648 6 097 853 381 

Celkem 54 956 498 64 387 1 243 455 579 14 510 362 987 31 193 108 13 849 1 003 848 8 929 873 30 162 7 932 276 81 997 419 543 
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Tab. č. 7 – vyměřená daň z vybraných MO (PHM) za rok 2011 bez vyměřených nároků na vrácení daně a bez daně vyměřené při dovozu ze třetích zemí 

Zdaňovací 
období 150703 271020 271035 271040 271041 271043 271053 271061 271063 271081 271085 

Leden  5 280 753 91 165 597 492 086 546 1 316 167 670 113 925 344 2 475 777 483   447 507 515 326 473 050 

Únor  5 908 624 115 965 090 972 505 863 1 847 422 285 109 014 943 2 590 653 058   270 532 768 361 372 780 

Březen  5 351 711 135 010 778 819 197 763 1 846 183 225 128 923 107 2 439 013 076 59 064  280 681 890 873 659 548 

Duben  5 497 674 145 813 445 1 188 171 699 1 798 318 401 107 647 611 1 791 459 312 32 229  305 321 976 1 142 717 584 

Květen  5 538 519 160 134 807 1 709 007 027 2 252 431 838 138 533 844 92 368 069 30 303  287 557 709 2 654 563 390 

Červen  6 147 226 149 713 933 1 615 214 142 2 110 231 408 131 680 238 112 953 084   294 642 820 2 536 638 459 

Červenec  4 178 745 121 181 891 2 086 754 977 2 375 754 775 132 031 539 108 530 160   118 606 677 1 950 855 618 

Srpen  6 815 177 118 339 786 2 427 475 511 2 446 649 164 147 306 516 138 083 662 22 984  127 780 857 2 285 508 422 

Září  9 620 239 121 225 199 2 151 070 247 2 220 753 117 148 304 571 124 348 419   163 207 443 2 398 374 234 

Říjen  8 393 838 122 474 518 2 319 403 277 2 146 076 963 147 531 219 85 130 119   158 300 510 2 223 893 102 

Listopad  8 254 116 116 124 293 1 856 951 274 1 954 367 288 172 467 654 107 337 925   86 697 351 2 454 066 484 

Prosinec  5 679 880 91 406 433 1 184 374 236 1 894 721 507 189 075 809 91 977 045   192 391 992 2 581 973 433 

Celkem 0 76 666 502 1 488 555 770 18 822 212 562 24 209 077 641 1 666 442 395 10 157 631 412 144 580 0 2 733 229 508 21 790 096 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: [webové stránky www.celnisprava.cz →Statistiky→Statistická data z oblasti výroby, dopravy a dovozu minerálních olejů] 

 

Zdaňovací 

období 271087 271088 272001 272002 272003 272004 272011 272012 272013 272014 382401 
Daň            

Celkem 

Leden 5 133 176  19 696 050   3 212 062   133 815  159 555 5 296 718 616 

Únor 3 952 795  74 608 752   3 343 936   236 371  322 275 6 355 839 540 

Březen 7 458 115  194 231 968  1 798 2 936 134   564 450  191 633 6 733 464 260 

Duben 10 185 716  336 585 967 771 0 2 641 194   701 692  289 635 6 835 384 906 

Květen 12 038 785  47 660 801 0  2 580 978 8 501  1 094 478  208 387 7 363 757 436 

Červen 9 876 272  24 347 601   3 178 041  1 234 1 141 918  715 594 6 996 481 970 

Červenec 10 231 812  21 220 415   2 980 043   968 488  89 578 6 933 384 718 

Srpen 9 564 645  22 306 296   2 896 203   1 069 664  2 608 844 7 736 427 731 

Září 6 868 502  19 256 280 78 069  3 395 678   825 080  2 687 792 7 370 014 870 

Říjen 8 958 212  120 501 220   2 849 848   868 539  3 972 776 7 348 354 141 

Listopad 9 166 349  190 919 380 36 980  2 589 321   229 653  1 785 300 6 960 993 368 

Prosinec 7 126 844  59 709 858   3 121 285   195 926  29 200 043 6 330 954 291 

Celkem 100 561 223 0 1 131 044 588 115 820 1 798 35 724 723 8 501 1 234 8 030 074 0 42 231 412 82 261 775 847 
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Tab. č. 8 – vyměřená daň z vybraných MO (PHM) za rok 2012 bez vyměřených nároků na vrácení daně a bez daně vyměřené při dovozu ze třetích zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: 

[webové stránky www.celnisprava.cz →Statistiky→Statistická data z oblasti výroby, dopravy a dovozu minerálních olejů]   

 

Zdaňovací 

období 150703 271020 271035 271040 271041 271043 271053 271061 271063 271081 271085 

Leden  4 076 908 89 771 564 734 752 234 1 682 138 102 102 292 945 26 257 882   108 358 302 2 721 227 320 

Únor  8 499 944 77 106 530 1 296 208 338 1 735 370 044 117 454 416 21 619 352   41 076 445 2 514 792 117 

Březen  7 599 525 100 695 646 960 278 765 2 029 905 522 167 846 795 10 768 011  21 900 34 871 773 3 221 661 918 

Duben  8 004 676 102 020 311 1 255 500 840 2 019 187 846 106 942 309 24 368 130   49 115 827 2 797 968 095 

Květen  8 741 501 106 288 031 1 228 717 686 2 239 759 915 161 030 553 17 384 330   154 751 148 3 158 346 722 

Červen  6 519 747 103 972 205 1 057 290 288 1 803 728 537 140 888 061 18 487 104   450 465 593 3 223 871 193 

Červenec  4 212 909 103 224 483 1 307 932 724 2 049 650 489 117 495 506 16 599 981   320 644 590 3 078 189 106 

Srpen  7 881 158 115 339 552 1 538 889 685 2 023 493 867 187 937 159 13 576 140   289 718 425 3 208 194 298 

Září  21 617 824 109 690 448 2 043 196 641 2 038 919 202 135 661 025 2 961 756   174 065 333 2 368 578 411 

Říjen  6 502 882 122 536 069 2 525 912 501 1 950 806 756 256 300 786 28 975 891   205 640 819 2 317 688 394 

Listopad  5 354 228 118 167 094 2 198 845 749 1 637 826 878 181 841 752 33 409 327   292 145 825 2 242 296 766 

Prosinec  4 339 053 78 212 746 1 846 771 272 1 517 969 714 349 990 285 32 288 046   133 216 927 1 732 651 681 

Celkem 0 93 350 355 1 227 024 679 17 994 296 723 22 728 756 872 2 025 681 592 246 695 950 0 21 900 2 254 071 007 32 585 466 021 

Zdaňovací 

období 271087 271088 272001 272002 272003 272004 272011 272012 272013 272014 382401 
Daň            

Celkem 

Leden 9 158 388  131 910 076   3 482 091   335 214  761 799 5 614 522 825 

Únor 7 318 159  226 001 082   3 184 841   232 528  40 520 6 048 904 316 

Březen 13 769 360  71 505 708   3 299 375   412 820  42 494 6 622 679 612 

Duben 18 970 202  17 400 259   2 685 367   651 236  126 261 6 402 941 359 

Květen 24 116 474  90 175 325   2 913 790 11 380  1 195 526  43 479 7 193 475 860 

Červen 21 216 817  30 332 066   3 908 634   1 384 863  693 469 6 862 758 577 

Červenec 21 801 808  30 860 432   1 649 561 7 678  905 834  64 721 7 053 239 822 

Srpen 26 642 359  70 464 255   4 046 794   1 169 611  38 549 7 487 391 852 

Září 26 484 683  17 592 346   2 787 446   759 271  585 066 6 942 899 452 

Říjen 31 020 029  19 634 805   2 069 946   458 200  1 948 340 7 469 495 418 

Listopad 31 056 622  23 915 274   2 994 170   428 171  14 478 312 6 782 760 168 

Prosinec 21 180 223  75 805 695   1 850 766   183 312  101 387 257 5 895 846 977 

Celkem 252 735 124 0 805 597 323 0 0 34 872 781 19 058 0 8 116 586 0 120 210 267 80 376 916 238 
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Tab. č.9 – vyměřená daň z vybraných MO (PHM) za rok 2013 bez vyměřených nároků na vrácení daně a bez daně vyměřené při dovozu ze třetích zemí 
Zdaňovací 

období 150703 271020 271035 271040 271041 271043 271053 271061 271063 271081 271085 

Leden  5 221 842 82 573 516 1 174 846 316 1 429 724 629 268 347 921 30 420 524   185 530 040 2 389 045 821 

Únor  4 551 267 79 255 720 1 379 494 587 1 314 691 198 250 109 463 19 370 112   207 259 558 2 125 249 259 

Březen  5 635 752 94 419 315 2 158 055 026 1 738 921 587 96 977 442 15 979 335   229 282 726 1 907 682 503 

Duben  6 478 686 104 020 034 2 574 281 172 1 833 107 227 131 302 102 29 771 627   41 933 131 1 694 848 559 

Květen  6 581 941 106 470 612 2 495 282 724 2 181 052 095 178 081 688 28 246 840   48 827 954 1 843 186 785 

Červen  7 209 598 102 106 696 2 212 252 162 1 996 628 220 137 146 741 69 262 583   90 867 911 1 868 818 875 

Červenec  4 929 476 114 255 722 2 092 979 944 2 112 914 451 167 931 924 47 957 934   153 729 470 2 436 429 644 

Srpen 541 806 5 186 584 114 266 683 1 713 022 716 2 109 199 456 133 756 465 23 779 787   54 118 548 3 170 694 816 

Září  16 257 798 104 163 140 1 970 099 593 1 689 649 504 180 957 716 44 702 390   81 440 527 2 366 571 930 

Říjen  7 247 594 131 241 361 2 448 185 681 2 192 869 261 104 124 699 34 754 972   68 518 864 2 634 714 105 

Listopad  5 040 732 126 051 162 2 217 279 741 1 966 047 965 88 990 062 28 458 612   69 572 258 2 409 444 245 

Prosinec  6 826 892 90 752 915 1 082 029 731 1 736 738 147 84 381 143 29 331 327   132 776 773 2 437 982 136 

Celkem 541 806 81 168 162 1 249 576 876 23 517 809 393 22 301 543 740 1 822 107 366 402 036 043 0 0 1 363 857 760 27 284 668 678 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: [webové stránky www.celnisprava.cz →Statistiky→Statistická data z oblasti výroby, dopravy a dovozu minerálních olejů]

Zdaňovací 

období 
271087 271088 272001 272002 272003 272004 272011 272012 272013 272014 382401 

Daň            
Celkem 

Leden 22 724 489  8 731 204   2 511 000   71 294  38 656 5 599 787 252 

Únor 20 899 284  3 454 993   1 879 527   128 467  5 478 399 5 411 821 834 

Březen 27 515 607  10 592 490   3 063 761   299 435  5 533 915 6 293 958 894 

Duben 30 539 684  136 406 773   2 116 939   654 253  19 711 6 585 479 898 

Květen 33 540 136  3 742 607   1 921 898 6 718  800 951  35 702 6 927 778 651 

Červen 31 148 814  10 806 919   3 027 041   990 561  42 383 6 530 308 504 

Červenec 37 608 874  43 669 229   2 415 597   1 079 539  43 915 7 215 945 719 

Srpen 35 468 575  187 741 478   2 577 638   972 737  409 647 7 551 736 936 

Září 31 623 894  205 370 026   1 887 871 12 751  857 029  63 412 6 693 657 581 

Říjen 37 851 422  52 964 491   2 110 263   672 351  43 476 7 715 298 540 

Listopad 34 762 889  33 499 696   3 511 366   267 080  28 475 6 982 954 283 

Prosinec 23 409 247  12 064 981   1 218 009   165 079  29 240 5 637 705 620 

Celkem 367 092 915 0 709 044 887 0 0 28 240 910 19 469 0 6 958 776 0 
11 766 

931 
79 146 433 712 
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Graf 2 – přehled vyměřené SPD z vybraných MO (PHM) za období 2008 - 2013 bez 
vyměřených nároků na vrácení daně a bez daně vyměřené při dovozu ze třetích zemí, 
v miliardách Kč. 

zdroj: [vlastní zpracování dle podkladů z webové stránky www.celnisprava.cz→Statistiky 

→Statistická data z oblasti výroby, dopravy a dovozu minerálních olejů] 

 

Z grafu č. 2 vyplývá, že jeho průběh za posledních 6 po sobě jdoucích ročních 

období má klesající charakter. V roce 2013 byl nejcitelnější pokles zaznamenán 

v období listopad/prosinec u komodity KN 271040 (motorová nafta), kde výběr SPD 

za listopad činil 2 217 279 741 Kč a za prosinec dosáhl pouze hodnoty 

1 082 029 731 Kč, což představuje pokles o 1 135 250 010 Kč, tedy více než 

polovinu hodnoty vybrané v předešlém měsíci.  

Tento jev je přisuzován legislativnímu zásahu v podobě novelizace zákona 

č.   311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon o PHM“). K účinnosti novelizovaného znění došlo dne 1.10.2013, ale jelikož 

novela obsahovala řadu administrativně náročných změn, byla současně stanovena 

30 denní lhůta pro splnění podmínek novelizovaného vydání. Po dobu těchto 30 
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dnů mohli stávající distributoři PHM provozovat činnost tak, jako za předešlých 

zákonem stanovených podmínek. Mezi nejzásadnější změny popisované novely 

patří povinnost distributorů PHM složit na bankovní účet celní správy kauci ve výši 

20 000 000 Kč před započetím činnosti. Ta je využitelná pro případné daňové 

nedoplatky, či jiné zjištěné nesrovnalosti v budoucnosti. Předtím je ovšem nutné 

zažádat u příslušného živnostenského úřadu o vydání koncese (i to je novinkou 

oproti předešlému zákonnému znění). Během procedury k vydání koncesované 

živnosti se, opět nově, posuzuje spolehlivost nejen žadatele, ale všech osob 

působících v čele společnosti, a to 3 roky zpětně. Všechny osoby podléhají stejným 

kritériím hodnocení, tzn., že žádná z nich nesmí být na základě testu spolehlivosti 

vyhodnocena jako nespolehlivá a nesmí mít nedoplatek u celní či finanční správy. 

K testu spolehlivosti se provádí riziková analýza každé žádající právnické osoby. 

Podmínky registrace jsou nastaveny velmi přísně, prakticky nedávají prostor pro 

jakékoliv výjimky. Podstatou bylo zamezení rozsáhlým daňovým únikům, ke kterým 

se v té době mohl dostat prakticky každý, kdo disponoval vyšším obnosem 

finančních prostředků a byl ochoten je investovat do nákupu MO.  

Otázkou zůstává, zda tímto krokem byla zajištěna očekávaná efektivita. Je 

pravdou, že celkový počet distributorů PHM (tzn. osob oprávněných nakládat 

s PHM) během října až listopadu 2013 klesl z předešlého počtu 1974 na stav 146 

(podklady poskytla kpt. Ing. Bohumila Kotenová, metodik a koordinátor Odboru Daní 

Generálního ředitelství cel ČR), ale pro výši kauce je více než pravděpodobné, že 

došlo k zániku i subjektů, které daňové úniky nevytvářely, jen na výši kauce finančně 

nedosáhly. Svým způsobem se zde vytvořil oligopol několika finančně zajištěných 

firem, jejichž postavení na trhu nejen že posílilo, ale současně došlo k bezpracné 

likvidaci značné části konkurence. Lze jen předvídat a s napětím očekávat, jaký 

bude mít tento krok dopad na ekonomickou situaci ČR, neboť osoby, které 

prostřednictvím bílých koní v účelově založených firmách daňové úniky opakovaně 

prováděly, neodradí ani výše stanovené kauce. Naopak je riziko, že daňové 

podvody budou provádět v mnohem vyšších částkách, aby pokryly náklady 

20 000 000 Kč za poskytnutou kauci, o které při realizaci podvodu automaticky 

přijdou. 
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5.1 Dopad daňových úniků na příjem státního rozpočtu 

Je pravdou, že neodvedením spotřební daně nesporně dochází k poškození 

zájmu státu, jakožto příjemce určené platby. Stát je však ve specifickém postavení 

poškozeného subjektu, a proto je nutné příjmovou část státního rozpočtu posuzovat 

jinak, než běžnou škodu způsobenou například pachatelem v oblasti trestního 

práva. Tam je poškozený vlastníkem předmětu zájmu, jež byl napaden (například 

odcizením, či poškozením). Vlastník vynaložil finanční prostředky nebo jinou 

protihodnotu na získání napadeného předmětu a získal k němu vlastnické právo, 

právo držby, či jiné právo k užívání, kdežto peníze vybrané ze spotřební daně 

fakticky předem neexistují. Stát neovlivňuje jejich vznik, pouze reguluje podmínky 

výběru SPD, provádí kontrolní činnosti prostřednictvím dotčených orgánů, platby 

pasivně přijímá a aktivně se zapojuje pouze při vymáhání zjištěných nedoplatků. 

Pokud by se v ČR přestaly ze dne na den prodávat pohonné hmoty, SPD z PHM by 

státní rozpočet nepodpořila jedinou korunou. Přestože je morálně zcela správné 

potlačovat kriminalitu v oblasti daní, stát se stává prakticky tím, kdo takové 

potlačování realizuje, ale současně na jeho dopady nejvíce doplácí, neboť každým 

odhaleným případem sice zjistí, že byly páchány daňové úniky, jejich zpětného 

finančního vymožení už ale nedosáhne a připraví se o část finančních prostředků 

za SPD, kterou podvodný daňový subjekt nad rámec daňových úniků přiznával a 

řádně platil. 

Každý rok se objevují nové způsoby, kterými se eliminuje vznik daňových úniků, 

každý rok však současně klesá výběr SPD. Od roku 2008 do posledního známého 

údaje, roku 2013, došlo k poklesu o téměř 4,5 miliardy korun českých. V období 

2008 – 2013 vybral stát na SPD o 11 886 631 124 Kč méně, než kolik by vybral 

během šestiletého období za předpokladu, že by k meziročním poklesům 

nedocházelo, ovšem na úkor podvodům, které by tím byl nucen tolerovat.  
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5.2 Modelový případ daňového úniku 

Vliv na příjem státního rozpočtu mají daňové úniky podle toho, v jakém množství 

případů jsou páchány a v jaké finanční výši. V následujícím textu je modelově 

popsán průběh situace popisované v podkapitole 4.2 (Přeprodej v daňovém skladu), 

který představuje pouze jeden dílek mozaiky zapadající do celkového počtu 

protiprávních jednání. 

Firma A (provozovatel DS a primární vlastník PHM) přijal do DS nakoupené 

PHM v ceně 15 Kč/1 litr, během uskladnění v DS změnilo zboží bez jakékoliv 

manipulace (formálně) vlastníka, jímž se stala společnost B při ceně 16 Kč/1litr. 

Firma B prodala surovinu stejným způsobem firmě C, avšak s cenou 17 Kč/1litr. 

Firma C prodala PHM za cenu 18 Kč/1litr firmě D a ta prodala PHM zpět primární 

společnosti – firmě A za cenu 19Kč/1 litr. Firma A následně uvolnila zboží z DS do 

volného daňového oběhu a prodala jej některé z provozovaných čerpacích stanic 

za částku 16 Kč/1litr (cena je pro pochopení uvedena bez SPD a DPH, které je 

nutno v případě uvolnění do volného daňového oběhu uhradit a dojde tím 

k navýšení základní ceny na běžnou cenu tržní). Z modelového příkladu je názorně 

poukázáno na princip řetězení firem. Rovněž lze dovodit, že v závislosti na délce 

obchodního řetězce někde v jeho průběhu dojde k překročení reálné tržní hodnoty 

nakupovaných PHM, což prakticky znamená, že další přeprodeje pro nové vlastníky 

lze hodnotit jako nevýhodné, neboť se cena komodity dostane na nebo za úroveň 

cenové hladiny, za kterou je možné VV zakoupit kdekoliv v širokém konkurenčním 

prostředí obchodníků s PHM. 

Rovněž lze dovodit, že firma A účetně vykázala příjem do DS v ceně 15  Kč/1  litr 

a výdej z DS ve výši 16 Kč/1 litr, tzn. účetní výnos 1Kč/1 litr, přestože zpětným 

nákupem od firmy D se prakticky dostala do ztráty -4Kč/1 litr oproti primární ceně, 

za kterou PHM vstupovaly do daňového skladu. Jelikož ale během uskladnění PHM 

v daňovém skladu tyto prodala firmě B, za což inkasovala zisk + 1 000 000 Kč, pak 

celková výše ztráty na obchodní transakci činí 2 000 000 Kč. Firma B obchodní 

transakcí vytvořila zisk 1Kč/1 litr, taktéž i firmy C a D. 

 Pro lepší orientaci v popisované problematice slouží schéma č. 1. 
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Schéma 1 – modelový případ daňového úniku – Přeprodej v daňovém skladu 

 

1) nákup firmou A, náklady 15mil. Kč, uložení PHM do DS 
2) prodej firmou A firmě B za 16mil. Kč, zisk pro firmu A (+ 1mil. Kč), náklady na pořízení pro firmu B (16 mil. Kč) 
3) prodej firmou B firmě C za 17mil. Kč, zisk pro firmu B (+ 1mil. Kč), náklady na pořízení pro firmu C (17 mil. Kč) 
4) prodej firmou C firmě D za 18mil. Kč, zisk pro firmu C (+ 1mil. Kč), náklady na pořízení pro firmu D (18 mil. Kč) 
5) zpětný prodej firmou D firmě A za 19mil. Kč, zisk pro firmu D (+1mil. Kč), náklady na pořízení pro firmu A (19 mil. Kč) 
6) vyskladnění z daňového skladu a prodej firmou A do externího prostředí za16mil. Kč 
 
Sumarizace u firmy A: 

- Nákup PHM…………………………………….………………..….……………..15 000 000 Kč 

-  Prodej firmě B………………………………….……………………………..….+ 1 000 000 Kč 
- zpětný odkup od fi D………………………………………...…………………....- 4 000 000 Kč 
- externí prodej (oproti ceně při vstupu do DS)……………………………….…+ 1 000 000 Kč 

- výsledný efekt na obchodní transakci………………………………………..… - 2 000 000 Kč
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6 Závěr 

Daňové úniky tak, jak jsou v dnešní době známé, nelze potlačit ze dne na den. 

Hovořit nelze ani o postupném vymýcení v horizontu několika let, neboť jak 

z podstaty práce vyplývá, veškerá činnost je vyvolávána poptávkou na trhu a výší 

SPD, kterou je komodita zatížena. S ohledem na vysoký počet daňových úniků a 

jejich výši lze dovodit, že k poklesu kriminality v této oblasti by vedlo nesporně 

například snížení sazby SPD, kdy by bylo samotnými daňovými podvodníky 

vyhodnoceno s ohledem k rizikovosti další páchání protiprávní činnosti jako 

nevýhodné a značně riskantní. Na straně druhé by však snížení sazby SPD z MO 

vedlo k protiefektu, neboť spotřebními daněmi jsou zatěžovány výrobky, které jsou 

obecně vyhodnoceny jako škodlivé buď celospolečensky nebo na úkor zdraví 

jednotlivců. Například u PHM škodlivost představuje vznik spalin a emisi výfukových 

plynů a důvodem zatížení spotřební daní je ochrana životního prostředí. 

Snížením sazby spotřební daně by však příjmová stránka státního rozpočtu 

utrpěla natolik zásadní úder, že by to ochromilo ekonomickou stabilitu České 

republiky. Nezbývá tedy, než volit jednu z dvou cest, a to buď současnému stavu 

nečinně přihlížet a spokojit se s tím, že i přes daňové úniky dochází k relativně 

vysoké výši řádně odváděné SPD nebo proti podvodům aktivně bojovat. 

Nejúčinnějším způsobem boje je vhodné nastavení příslušné legislativy a 

především zajištění její pružné reakce na změny na trhu a ve společnosti. Doposud 

identifikované druhy podvodů nejsou dílem náhody, ale organizovanosti postupů 

zločineckých skupin. Do legislativních změn by proto měl být zajištěn přenos 

zkušeností ze zjištěných případů. Nutné je též posílení spolupráce mezi dotčenými 

státními orgány (CS ČR, Finanční správa ČR, Policie ČR) a posílení jejich 

kompetencí. Přínosem by bylo i zefektivnění přenosu a sdílení informací za 

zákonem stanovených podmínek a důležitým krokem by byl též převod správy DPH 

u MO při jejich dovozu ze členských států EU ve prospěch CS ČR. V současné chvíli 

se CS ČR podílí na výběru DPH pouze u několika vybraných operací (dovoz zboží 

ze třetích zemí u neplátců DPH aj.) 
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Důležitou roli v potírání daňových zločinů hraje též prevence, fyzické kontroly 

na silnicích, v daňových skladech, u oprávněných příjemců a u všech mezičlánků, 

které se na obchodech s MO podílejí. 

Pokud by se podařilo nastavit kontrolní mechanismy tak, aby vyjmenované 

činnosti i předávání informací fungovaly nepřetržitě a zároveň souběžně, s určitou 

dávkou optimismu lze konstatovat, že by to daňové úniky stlačilo na historické 

minimum, což by se pozitivně projevilo na poklesu celkové škodlivosti pro 

společnost, která je odrazem současného každodenního dění.  
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Příloha č. 1: právní akty (legislativa na nadnárodní úrovni) 

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě 

spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS. 

- Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních 

z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, ve znění směrnice Rady 

1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o 

sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných 

tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních 

z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, a směrnice Rady 

2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 

92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z 

tabákových výrobků.  

- Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, ve 

znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění 

směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o 

sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o 

daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, 

směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 

92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební 

daně z tabákových výrobků, a směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 

2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit 

Francouzské republice prodloužené uplatňování nižších sazeb spotřební daně 

na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice. 

- Směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných 

tabákových výrobků než cigaret, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 

29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z 

cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než 

cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují 

spotřebu tabákových výrobků, směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 

2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o 

strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků, a 



 

 

- směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 

92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit Francouzské republice prodloužené 

uplatňování nižších sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke 

spotřebě na Korsice. 

- Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury 

spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. 

- Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební 

daně z alkoholu a alkoholických nápojů. 

- Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení 

plynových olejů a petroleje. 

- Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura 

rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, 

ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění 

směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států 

uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně 

nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 

2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru 

uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně 

nebo sníženou úroveň zdanění. 

- Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice 

92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z 

tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES. 



 

 

Příloha č. 2: stavba příkladového kódu KN 2710122592 k tabulce 

č. 1  

27: NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH 

DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY 

2710: - Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky 

jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více 

minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou 

těchto přípravků; odpadní oleje  

-  Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jiné než surové) a přípravky jinde 

neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních 

olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto 

přípravků, jiné než obsahující bionaftu a kromě odpadních olejů  

271012: - Lehké oleje a přípravky 

27101225: - Ostatní - Směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 

10 % (v/v) 

2710122592: - k použití jako palivo 

  



 

 

Příloha č. 3:  

a) Sójový olej, podzemnicový olej, olivový olej, palmový olej, kokosový, 

slunečnicový, řepkový, živočišné nebo rostlinné tuky a oleje, Margarín, ostatní oleje 

a ostatní stálé rostlinné tuky a oleje, 

b) Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů 

(benzen, toluen, xyleny, naftalen 

c) Kondenzáty zemního plynu 

d) Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů pro specifické procesy (motorové 

oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny, kapaliny pro 

hydraulické účely, bílé oleje, kapalný parafín, převodové oleje a oleje pro reduktory, 

oleje používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje, 

elektroizolační oleje, ostatní mazací oleje a ostatní oleje) 

e) Přírodní živce (bitumen) a přírodní asfalt, živičné nebo ropné břidlice a 

dehtové písky, asfaltity a asfaltické horniny, živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, 

přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly 

(například živičné tměly, ředěné produkty) 

f) Acyklické nasycené a nenasycené uhlovodíky, cyklické uhlovodíky 

g) Methanol (methylalkohol) 

h) Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů 

nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro 

formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu 

textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků 

obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů 

nebo olejů ze živičných nerostů a další druhy. 



 

 

Příloha č. 4: 
 Komentář k tabulkám č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9: 
 
Kód VV 150703 – zahrnuje čisté rostlinné oleje použité pro pohon motorů, pokud u nich vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit (nebyly dodrženy podmínky pro 

osvobození §§ 12, 49 a 53 zákona o SPD) 
Kód VV 271001 – zahrnuje motorové benzíny s obsahem olova do 0,013 mg/l olova včetně  
Kód VV 271003 – zahrnuje střední oleje a těžké plynové oleje, jak pro pohon motorů, tak pro výrobu tepla - kód platný do 31.3.2009, nahrazen kódy 271010,  
Kód VV 271034 – zahrnuje pouze směsnou naftu – tento kód je platný od 1. 1. 2010 (nahrazuje Kód VV 271034) 
Kód VV 271040 – zahrnuje pouze motorovou naftu bez přídavku biopaliva – tento kód je platný od 1. 4. 2009 
Kód VV 271041 – zahrnuje motorové benzíny s obsahem olova do 0,013 mg/l včetně s přídavkem lihu do 5% objemových 
Kód VV 271043 – zahrnuje motorové benzíny s obsahem olova do 0,013 mg/l včetně s přídavkem ETBE do 15 % objemových 
Kód VV 271053 – zahrnuje motorovou naftu s přídavkem FAME více než 5 % objemových, ale maximálně 7% objemových 
Kód VV 271061 – zahrnuje palivo Ethanol E 85 zdaňované jako motorový benzín (použitý líh splňuje požadavky podle zákona o lihu) 
Kód VV 271063 – zahrnuje palivo Ethanol E 95 zdaňované jako motorová nafta (použitý líh splňuje požadavky podle zákona o lihu) 
Kód VV 271081 – zahrnuje motorové benzíny s obsahem olova do 0,013 mg/l včetně s přídavkem lihu a ETBE do 15% objemových 
Kód VV 271085 – zahrnuje pouze motorovou naftu s přídavkem FAME do 5 % objemových 
Kód VV 271087 – zahrnuje palivo Ethanol E 85 zdaňované jako motorový benzín 
Kód VV 271088 – zahrnuje palivo Ethanol E 95 zdaňované jako motorová nafta (palivo splňuje požadavky ČSN E65 6513 Motorová paliva - Ethanol E 95 pro vznětové 

motory) 
Kód VV 382401 – zahrnuje čisté FAME použité pro pohon motorů, pokud u něj vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit  (nebyly dodrženy podmínky pro osvobození §§ 

12, 49 a 53 ZSpD) 
Kód VV 271020 – zahrnuje střední oleje pro pohon motorů bez přídavku biopaliva – tento kód je platný od 1. 4. 2009 
Kód VV 271035 – zahrnuje pouze směsnou naftu – tento kód je platný od 1. 1. 2010 (nahrazuje Kód VV 271034) 
Kód VV 272002 – zahrnuje ostatní benzíny KN 2710 11 11, 2710 11 15 a 2710 11 90 s obsahem olova do 0,013 mg/l olova včetně – tento kód je platný od 1. 1. 2010 
Kód VV 272003 – zahrnuje letecké pohonné hmoty benzínového typu KN 2710 11 31 a 2710 11 90 s obsahem olova do 0,013 mg/l včetně – tento kód je platný od 1. 

1. 2010 
Kód VV 272004 – zahrnuje ostatní benzíny KN 2710 11 21 a 2710 11 25 s obsahem olova do 0,013 mg/l včetně – tento kód je platný od 1. 1. 2010 
Kód VV 272011 – zahrnuje pouze motorové benzíny s obsahem olova nad 0,013 mg/l – tento kód je platný od 1. 1. 2010 
Kód VV 272012 – zahrnuje ostatní benzíny KN 2710 11 11, 2710 11 15 a 2710 11 90 s obsahem olova nad 0,013 mg/l – tento kód je platný od 1. 1. 2010  
Kód VV 150703 – zahrnuje čisté rostlinné oleje použité pro pohon motorů, pokud u nich vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit (nebyly dodrženy podmínky pro 

osvobození §§ 12, 49 a 53 zákona o SPD) 
Kód VV 271020 – zahrnuje střední oleje pro pohon motorů bez přídavku biopaliva – tento kód je platný od 1. 4. 2009 
Kód VV 271035 – zahrnuje pouze směsnou naftu – tento kód je platný od 1. 1. 2010 (nahrazuje Kód VV 271034) 
Kód VV 271040 – zahrnuje pouze motorovou naftu bez přídavku biopaliva – tento kód je platný od 1. 4. 2009 
Kód VV 272013 – zahrnuje letecké pohonné hmoty benzínového typu KN 27101131 a 2710 11 90 s obsahem olova nad 0,013 mg/l – tento kód je platný od 1. 1. 2010 
Kód VV 272014 – zahrnuje ostatní benzíny KN 2710 11 21 a 2710 11 25 s obsahem olova nad 0,013 mg/l – tento kód je platný od 1. 1. 2010 
Kód VV 272001 – zahrnuje pouze motorové benzíny s obsahem olova do 0,013 mg/l olova včetně – tento kód je platný od 1. 1. 2010



 

 

Příloha č. 5: 

Už jen s koncesí 

Datum: 1.7.2013, autor: (foj), zdroj: Euro, rubrika: Monitor, strana: 12 

Podvádět na daních při prodeji pohonných hmot bude těžší. Senát koncem 

minulého týdne schválil novelu zákona o pohonných hmotách. Ta zavádí především 

kauci ve výši 20 milionů korun a povinně koncesovanou živnost pro firmy, které 

chtějí podnikat v oboru distribuce benzinu a nafty. Ročně dle odhadů ministerstva 

financí dosahují daňové úniky při prodeji pohonných hmot až osmi miliard korun. K 

podvodům dochází nejčastěji tak, že si účelově založené firmy mezi sebou 

předprodávají benzin či naftu. „Řetězení firem“ by měla zabránit především zmíněná 

dvacetimilionová kauce. Navrhovatelé zákona tvrdí, že se s pomocí novely může 

omezit zhruba třicet procent daňových úniků. Mimo jiné i tím, že se sníží počet 

distributorů. Aktuálně jich je v tuzemsku zaregistrováno sedmnáct set, což je v 

meziročním srovnání takřka o polovinu více. 

Menší distributoři naopak považují novelu za nesmyslnou a likvidační. Předseda 

Společenství čerpacích stanic ČR Ivan Indráček tvrdí, že neexistuje žádná spojitost 

mezi počtem distributorů a daňových úniků. Argumentuje tím, že například v 

Estonsku je na 1,2 milionu obyvatel 180 distributorů a problémy s daňovými úniky 

nemají. V Polsku zase připadne na 38 milionů obyvatel pouhých 600 distributorů a 

daňové úniky jsou tam obrovské.  

  



 

 

Příloha č. 6: 

Krátili jste daně, zní obvinění pro jednotlivce i firmy 

Datum: 4.7.2013, autor: (ČTK), zdroj: Mladá fronta DNES, rubrika: Kraj 

Zlínský, strana: 02 

ZLÍN Krajský soud ve Zlíně bude projednávat údajný daňový únik ve výši zhruba 

36 milionů korun při dovozu minerálního oleje z Rakouska do Česka. Podle 

obžaloby se jej dopustila organizovaná skupina celkem 14 obviněných včetně dvou 

firem, které jsou trestně odpovědné teprve od ledna loňského roku. „Jde o jednu 

z prvních podaných obžalob i na právnické osoby,“ řekla státní zástupkyně Pavlína 

Nesvadbová. Většině obviněných hrozí až deset let vězení, firmám peněžitý trest 

nebo i jejich zrušení. Podle Nesvadbové obvinění vozili nezdaněný minerální olej, 

který byl distribuován jednotlivým odběratelům jako nafta, aniž byla přiznána a 

uhrazena spotřební daň. 

  



 

 

Příloha č. 7:  

Obchodníci s benzinem a naftou se kaucím nevyhnou 

Datum: 12.7.2013, autor: Jan Stuchlík, zdroj: E15, rubrika: Události, strana: 02 

EU schválila nástroje proti daňovým únikům, na pohonné hmoty ale neplatí 

legislativa Praha Naděje českých malých a středních obchodníků s pohonnými 

hmotami, že by se díky novelám evropských směrnic o dani z přidané hodnoty mohli 

vyhnout placení dvacetimilionových kaucí, pohasla. Rada Evropské unie v červnu 

schválila dvě novely, které zavádí nový mechanismus rychlé reakce při potírání 

úniků u daně z přidané hodnoty a rozšiřuje seznam položek, u nichž lze na DPH 

uplatnit přenesenou daňovou povinnost, takzvanou reverse charge. Jenže pohonné 

hmoty se na seznam nedostaly. Reverse charge přenáší povinnost odvést DPH až 

na posledního odběratele daného zboží. Je tak ideálním nástrojem pro potírání 

úniků, které vznikají v dlouhých dodavatelských řetězcích. Ty se uměle tvoří právě 

u pohonných hmot, aby se podvodníci vyhnuli placení zejména DPH při dovozu 

benzinu a nafty. Český státní rozpočet kvůli tomu ročně přichází zhruba o osm 

miliard korun. Česká republika dlouhodobě usiluje o možnost uplatnění reverse 

charge u pohonných hmot. Na aktuální evropský seznam je však nedokázala 

prosadit. Nově se bude moci uplatnit přenesená daňová povinnost například u 

mobilních telefonů, integrovaných obvodů, dodávek elektřiny a plynu, přenosných 

počítačů či telekomunikačních služeb. „Podle našeho výkladu nejspíš nebudeme 

moci na pohonné hmoty uplatnit ani mechanismus rychlé reakce. Ten se bude 

vztahovat jen na nové podvody u nových komodit. Pokud už stát dřív neúspěšně 

žádal o zavedení reverse charge, nový mechanismus nebude moci uplatnit,“ říká 

Ladislav Minčič, náměstek ministra financí. Zatím vždy byly české žádosti 

Evropskou komisí a dalšími členskými státy odmítnuty. Sousední země nechtěly 

Čechům na reverse charge kývnout z obavy, že se daňové úniky přelijí k nim. Česko 

proto nyní hodlá zavést kauce 20 milionů korun, které mají nepoctivé obchodníky z 

trhu vytlačit. Komisař pro daně Algirdas Šemeta tvrdí, že díky novelám budou moci 

členské státy rychleji a účinněji bojovat s daňovými úniky. „Vytvoří také férové 

prostředí pro poctivé firmy,“ dodává Šemeta. Reverse charge bude možné v režimu 

rychlé reakce zavést nejvýše na devět měsíců, a to i na zboží a služby, které nejsou 



 

 

výslovně ve směrnici uvedeny. Na nové položky zakotvené do směrnice bude 

možné přenesenou daňovou povinnost držet maximálně dva roky. Obě možnosti 

budou moci členské státy využít do konce roku 2018. Do té doby by měla komise 

přijít s novou směrnicí o DPH. Novelu má na stole prezident Novela zákona o 

pohonných hmotách, která zavádí pro obchodníky s benzinem a naftou kauce 20 

milionů korun, čeká už jen na podpis prezidenta republiky. Senát novelu schválil na 

konci června. Sdružení čerpacích stanic, které zastupuje malé a střední obchodníky, 

vítá zpřísnění podmínek pro obchodníky, kauce však považuje za likvidační. Jako 

kompromis by chtělo kauce alespoň snížit na 10 milionů korun. Vyzývá proto 

prezidenta, aby zákon nepodepsal. 

  



 

 

Příloha č. 8: 

Obchodníci s benzínem budou muset skládat dvacetimiliónovou kauci 

Datum: 19.7.2013, autor: (zr, ČTK), zdroj: Právo, rubrika: Trhy & 

ekonomika, strana: 17 

Novelu zákona o pohonných hmotách, která má omezit daňové úniky při 

obchodování s benzínem a naftou a která především zavádí dvacetimiliónové kauce 

pro distributory, včera podepsal prezident Miloš Zeman. Hrad o tom informoval na 

svých webových stránkách. Daňové úniky na pohonných hmotách se ročně 

odhadují až na osm miliard korun. Novela má zabránit zejména takovým podvodům, 

při nichž se pohonné hmoty přeprodávají v řetězci účelově založených firem. 

Distribuce pohonných hmot bude podle novely zákona koncesovaná živnost. Zápis 

obchodníka do registru distributorů už nebude automatický; celní úřad bude v řízení 

posuzovat, zda uchazeč splnil zákonné podmínky. Úřad bude mít také pravomoc 

registraci zrušit. Za obchodování s pohonnými hmotami bez registrace nebo v 

rozporu se zákonem bude hrozit postih až do výše požadované kauce. Proti změně 

zákona se však již ozvaly protestní hlasy. Společenství čerpacích stanic ČR už po 

schválení novely ve Sněmovně oznámilo, že pokud novela projde Senátem a 

podepíše ji prezident, napadne ji u soudu. „Zákon je hrubě protisoutěžní. Má 

negativní dopad na hospodářskou soutěž, kterou de facto likviduje,“ upozornil 

předseda společenství Ivan Indráček. Společnost Benzina, která s 337 čerpacími 

stanicemi provozuje nejrozsáhlejší síť v ČR, přijetí novely již dříve přivítala. Zákon 

vstoupí v účinnost první den druhého měsíce od vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

  



 

 

Příloha č. 9: 

Usekneme jednu hlavu, a hned vyroste nová 

Datum: 25.7.2013, autor: MIROSLAV PETR, zdroj: Lidové noviny, rubrika: 

Téma, strana: 15 

Boj s neplatiči daní a pochybnými obchodníky, kteří okrádají na dani z přidané 

hodnoty erár o miliardy, je nekonečný. I když stát v poslední době přitvrdil a finanční 

správě se daří dohledat víc nejen klasických daňových nedoplatků, ale i vyloženě 

kriminálních skutků. Detaily prozradil LN muž, který se pátráním po daňových 

zločinech už léta zabývá v rámci berní správy, ale nechce zveřejnit jméno s ohledem 

na citlivost údajů a riziko práce, kterou dělá. Je jedním z těch, kteří vyhledávají 

rizikové firmy, podrobně sledují jejich činnost a připravují podklady pro následný 

zákrok nebo exekuci, končící dražbou zabaveného majetku dlužníka. Útvar, který 

tuto činnost v rámci daňové správy vykonává, čítá sedmdesát lidí. Ze všeho nejvíc 

řeší daňové úniky s pohonnými hmotami, které jsou mezi překupníky a neplatiči 

nejžádanější komoditou. Na podvodech s DPH přichází stát ročně odhadem o 

25miliard korun. Z toho pak čachry s palivy tvoří až osm miliard. „Je to 

rychloobrátkové zboží, po kterém je stále velká poptávka. Trh reaguje na všechny 

jeho cenové výkyvy a dá se ho i v krizi hodně prodat,“ zdůvodňuje oblibu benzinu a 

nafty mezi podvodníky. Přestože nezdaněný dovoz benzinu a hlavně nafty od 

března značně klesl, nevzdali to podvodníci úplně. Na určitou eliminaci podvodů má 

vliv současná přísnější legislativa, účinná spolupráce daňové správy, Finančního 

analytického útvaru ministerstva financí i celní správy. „Ale také skutečnost, že mezi 

čtyřmi skupinami provázaných firem, které se u nás zabývají daňovými úniky, došlo 

k neshodám,“ popisuje lovec podvodníků situaci. Pátrači berní správy tak 

zaznamenali úbytek jízd silničních cisteren do republiky, ale týdně přijíždí do Česka 

ze zemí Evropské unie i takzvaných třetích zemí pět až šest vlaků plně naložených 

palivy (jeden veze zhruba 1,4 milionu litrů), u jejichž vlastníků vyhodnocují úřady 

vysokou míru rizika, že z následného prodeje u nás nezaplatí daň. Tyhle firmy dál 

zdokonalují trik, jak se vyhnout zaplacení daně. DPH přiznají, ale v řetězci 

propojených a účelově založených firem jedna nedlouho po vzniku z 

vykonstruovaných důvodů před platbou zkrachuje. Na každém litru z desítek milionů 



 

 

prodaných přichází stát zhruba o šest korun. „Je to boj jak s hydrou. Jednu hlavu 

usekneme, ale hned vyroste nová,“ říká finanční detektiv. 

  



 

 

Příloha č. 10: 

Celníci lovili cisterny s ilegální naftou 

Datum: 9.8.2013, autor: MIROSLAV PETR, zdroj: Lidové noviny, rubrika: 

Peníze & byznys – domov, strana: 12 

Reportér Lidových novin byl u zásahu celníků a inspektorů daňové správy proti 

nepoctivým dovozcům pohonných hmot. DRAŽENOV Na parkoviště před spediční 

službou v Draženově u Domažlic přijíždí stříbrná, ale firmou neoznačená cisterna. 

„Ta je naše,“ velí jeden z číhajících detektivů daňové správy. Ke kamionu hned míří 

celníci spolu s berními inspektory a odvádějí řidiče na zdejší celní úřad. „Mám 

všechno v pořádku,“ brání se muž v debatě se zasahujícími příslušníky celní správy 

a speciálního útvaru finanční správy. V Draženově právě vrcholí zátah na dovozce 

paliv do Česka. Kromě Draženova včera obšancovali celníci s finančními detektivy 

současně také příjezdy od hraničních přechodů v Rozvadově, Chomutově, Ústí nad 

Labem a Lanžhotě. Číhali na cisterny z rafinerie v Ingolstadtu, ze skladů v Berlíně, 

Pasově a slovinském Mariboru. „V terénu jsou dnes desítky našich lidí. Není to 

poprvé ani naposled, co se pouštíme do podobné akce,“ říká mluvčí Generálního 

finančního ředitelství Jitka Ježková. Postává ve skupince kolegů a na mobilu 

průběžně sleduje, jak si vedou berní detektivové na ostatních stanovištích. Černý 

trh nekončí, ale trvá Výsledkem je 15 zabavených plně naložených cisteren, z toho 

v Draženově čtyři. Celkem byla zabavena nafta a benzin za víc než osm 2 milionů 

korun. Jde o další z mnoha zátahů na neplatiče DPH, které finanční správa pořádá 

v terénu už tři roky. Čtvrteční kontrolní akce se jmenuje Fénix. Podobně jako bájný 

pták vstává z popela, tak i černí dovozci teď prý finišují s přepravou a prodejem 

paliv, ze kterých v rámci řetězce propojených a účelově zakládaných firem 

neodvádějí DPH. Od října totiž řada z nich s tímto byznysem skončí – podle novely 

zákona o pohonných hmotách budou moci podnikat jen ti distributoři, kteří zaplatí 

vysoké kauce a splní další kritéria, jako je nulový dluh vůči státu nebo bezúhonnost. 

Doklady řidiče, který jel z rafinerie z bavorského Ingolstadtu, jsou opravdu v 

pořádku. V pořádku ale není náklad 32 tisíc litrů nafty, jejž veze. Nafta totiž patří 

firmě, která nezaplatila takzvaný zajišťovací příkaz. Tedy jakousi zálohu na daň 

(bývá často vyměřena řádově až na desítky milionů korun) požadovanou berní 



 

 

správou v situaci, kdy u vytipovaných podezřelých obchodníků důvodně hrozí, že 

se platbě daně vyhnou. Stát pak palivo v exekuci zabaví a pokud podezřelá firma 

daň včas neuhradí, prodá daňová správa naftu v dražbě. Detektivové ze speciálního 

útvaru správy čekají při těchto kontrolách na konkrétní kamiony. Předem přesně 

vědí, kdy a z jaké rafinerie za hranicemi cisterna jede, pro jakou firmu veze palivo. 

Zřejmě i berní správa má své informátory. „Nemůžu říct, jak to víme. Zkrátka 

provádíme vlastní šetření,“ říká jeden z detektivů. Jména všichni důsledně tají s 

odkazem na citlivost informací, se kterými pracují, a lidi, proti kterým bojují. Lze 

uniknout kontrole? V Draženově během včerejška čekali spolu s celníky, kteří mají 

pravomoc jako policie – stavět a kontrolovat vozidla –, na pět předem vytipovaných 

kamionů. Od hranic přijely čtyři. I to je prý úspěch. Okamžitě po zadržení prvního si 

řidiči předávají informaci o čase a místě kontrol. A snaží se jim vyhnout. Nebo, a to 

je častější, se zkrátka zastaví před českou hranicí, případně se otočí a vrátí 

nakoupené palivo do rafinerie. „Ty sklady nebo rafinerie v zahraničí mají většinou 

nějakého člověka, který umí česky a tyhle pochybné obchody s českými distributory 

domlouvá,“ tvrdí detektiv. Berní správa rozšířila papírovou válku s neplatiči i do 

terénu před třemi lety. „Nemůžeme proti podvodníkům obstát, pokud bychom jen 

seděli v kancelářích. Organizátory podvodů naše papírové úřadování neodradí. 

Výsledky přináší až to, když jim přímo v terénu zabavíme jejich zboží,“ komentuje 

situaci generální ředitel berní správy Jan Knížek. Trik podvodníků je stále stejný. A 

osvědčený. Daňová správa tvrdí, že v Česku operují čtyři skupiny. Každá ovládá 

desítky propojených firem, kde jednatele dělají bílí koně. Naftu si už během přepravy 

několikrát mezi sebou přeprodají a některá z firem inkasuje vratku DPH, ale před 

platbou daně z vykonstruovaných důvodů zkrachuje. „Zlevněné“ palivo pak končí za 

výhodnou cenu u čerpacích stanic. Ročně takhle přijde stát o osm miliard. O byznys 

přijde tisíc firem Počet firem, které u nás obchodují s palivy, je obrovský, mnohem 

vyšší než v jiných zemích Evropy. Celní správa vede v současné době v evidenci 

distributorů 1900 společností. A přestože všechny zavedené a renomované firmy 

figurují v registru už od jeho založení před třemi lety, dosud do evidence každý 

měsíc přibývá na padesát dalších. Jeden z pracovníků skupiny, která má v rámci 

daňové správy na starosti pátrání po „rizikových“ distributorech, nedávno odhadl, že 

nová pravidla, platná od října, vyřadí z tohoto byznysu kolem tisícovky firem – 



 

 

většinou založených jen za účelem přeprodeje a podvodu. Přesto daňové správě 

od října práce tolik neubude. Část ze zbylých 900 distributorů jsou prý také 

podvodné firmy, které si však na vysokou kauci už dokázaly „vydělat“ a další nové 

podmínky pro toto podnikání umí obejít.3 Sami řidiči cisteren však skoro žádné riziko 

nenesou. Většinou ani nemusejí mít tušení, že vezou „černotu“. Jsou často z 

bezúhonných dopravních firem, které si obchodníci na přepravu najímají. V 

Draženově čekali řidiči u kávy v sousední benzince, až detektivové odchytí poslední 

očekávaný kamion. Pak se všichni čtyři seřadili do kolony, v čele a na konci s autem 

celní správy se zapnutými majáky, a dojeli do skladu státního Čepra v Třemošné u 

Plzně. Tam se obsah cisteren přečerpal do skladu, který tu má berní úřad pronajatý, 

a prázdné cisterny ihned odjely pryč. „Nevadí jim ani tak, že je zadržíme. Ale spíš 

to zdržení. Spěchají. Mají hned další kšeft,“ říká jeden z detektivů. 8milionů korun 

Finanční správa dala včerejšímu zátahu na dovozce paliv u pěti přechodů do Česka 

kódové jméno Fénix. Celníci a detektivové zadrželi předem vytipovaným dlužníkům 

DPH 15 cisteren s benzinem a naftou za 8 milionů korun. Indago je jméno dosud 

největšího zátahu na pochybné dovozce paliv. Úřady během čtyř dnů letos v červnu 

zkontrolovaly na desítkách přechodů dva tisíce kamionů a dva vlaky. Zadržely 26 

cisteren s nákladem za 15 milionů korun. 

  



 

 

Příloha č. 11: 

Hranice je stále zajímavá. Kšeft se ale zdokonalil 

Datum: 9.8.2013, autor: Martin Polívka, zdroj: Mladá fronta DNES, rubrika: 

Kraj Plzeňský, strana: 02, Zápisník 

Jeli jsme se včera podívat na zátah daňových správců v Draženově, netušíc 

s jak složitou chobotnicí se v případě pohonných hmot perou. Tohle není boj s 

padělky na tržnicích, ale složitá finanční kriminalita, jíž se u nás stále jen obtížně 

šlape na paty. Obchodníci s pohonnými hmotami vymysleli důmyslný systém, 

kterým připravují stát daň z přidané hodnoty. Cisterna přiváží do republiky palivo ze 

zahraničí, tedy za cenu bez daně. Během prvních chvil pobytu na českém území 

změní přes počítače majitele až čtyřicetkrát. Než se správci daní doberou toho, kdo 

měl zaplatit, benzín je dávno spotřebovaný a poslední v řetězci obchodníků 

zkrachuje. Proto začali úředníci nejpodezřelejším dovozcům obsah cisteren 

preventivně zabavovat, než zmizí v síti obchodních vztahů a proteče stojany 

benzinek... Zaplatíš daň - dostaneš svých 30 tisíc litrů zpátky. Nezaplatíš, 

propadnou státu. Cisteren zabavili už desítky. Zaplatit přišel jediný... 

  



 

 

Příloha č. 12: 

Brusel dovolí změnit systém DPH 

Datum: 10.8.2013, autor: MIROSLAV PETR, zdroj: Lidové noviny, rubrika: 

Byznys, strana: 09 

Dočasné zavedení takzvaného režimu reverse charge má eliminovat daňové 

podvody. Česku ale nepomůže PRAHA Evropská komise koncem července 

schválila u komodity pohonných hmot možnost dočasného využití Českem roky 

požadovaného systému DPH označovaného jako reverse charge. V řetězci 

obchodníků se daň neplatí, finanční úřad tedy neproplácí vratky a DPH platí až 

snadno kontrolovatelný koncový odběratel. 3 Zázračný nástroj, který téměř 

dokonale eliminuje daňové podvody, umožní Brusel členským státům provozovat ve 

více komoditách. Žádosti mohou podávat od příštího čtvrtka. Česko však této 

možnosti paradoxně asi nevyužije. Brusel schválil dočasné zavedení tohoto 

systému v rámci takzvaného mechanismu rychlé reakce (QRM). Nejedná se tedy o 

klasický trvalý reverse charge, jaký členské země, včetně Česka, už využívají u 

jiných podvody ohrožených komodit, jako je zlato, šrot nebo emisní povolenky. 

Rozdíl je v tom, že požadavek na reverse charge pro konkrétní komoditu nemusí v 

„rychlém mechanismu“ schvalovat jednotlivě všechny členské země a Evropská 

komise musí podle právě schválené direktivy posoudit žádost velmi rychle, 

nejpozději do 30 dnů. Reverse charge však v takovém případě bude v dané zemi 

platit jen po dobu devíti měsíců. „Pokud jde o podvody s DPH, čas jsou peníze. 

Podvodníci se stali rychlejšími a chytřejšími a my se musíme snažit být o krok 

napřed. Režim QRM pomůže zachovat tolik potřebné veřejné příjmy a vytvořit 

spravedlivé podmínky pro poctivé podniky,“ pochvaloval si už před časem na adresu 

nyní schváleného systému za Evropskou komisi Algirdas Šemeta, komisař pro 

daně, cla a boj proti podvodům. V Česku to může výrazně snížit miliardové ztráty z 

podvodů s pohonnými hmotami. Tenhle problém u nás už částečně řeší nedávno 

schválený zákon, který zavádí povinné licence pro všechny distributory paliv a 

povinné zaplacení kauce ve výši 20 milionů. Dočasné zavedení systému reverse 

charge, který připomíná předlistopadovou daň z obratu, teď ale vítají jen malí 

distributoři, kteří na zaplacení tak vysoké kauce nemají a doufají, že při zavedení 



 

 

reverse charge by stát mohl kauce radikálně snížit. „Pokud to myslí stát s bojem s 

daňovými úniky u pohonných hmot vážně, měl by bezodkladně o reverse charge 

požádat,“ říká Ivan Indráček, šéf Společenství čerpacích stanic, které zastupuje 

několik desítek malých distributorů paliv. Česko o povolení trvalého režimu 

přenesení daňové povinnosti u pohonných hmot usiluje už třetím rokem. Státy jako 

Německo a Francie ale naši žádost nepodpořily. Mluvčí ministerstva financí Ondřej 

Šrámek tvrdí, že mechanismus QRM není u nás pro pohonné hmoty použitelný. 

„Schválený systém QRM nelze použít pro již známé daňové úniky a zejména na ty 

případy daňových úniků, respektive komodit k nim zneužívaných, u kterých byla již 

Evropskou komisí zamítnuta žádost,“ uvedl Šrámek. „To je absurdní. Stát v téhle 

veledůležité věci tak dlouho jedná s Bruselem o povolení reverse charge a Brusel 

nakonec nastaví pravidla, která by byla Česku k ničemu? Stát musí teď co nejdřív 

udělat vše pro to, aby změnu systému prosadil,“ reaguje Indráček. Výhrady k 

dočasné změně v účtování DPH má ale i exministr financí Miroslav Kalousek, který 

se reverse charge snažil osobně v Bruselu prosadit. „Trvalý reverse chargé je lepší 

a účinnější opatření proti podvodům než třeba ty kauce, které jsou možná poněkud 

nepříjemné pro část distributorů. Měnit účtování DPH ale jen na devět měsíců není 

šťastné. Stovky firem změní svůj účetní systém a pak se bude vracet vše do původní 

situace,“ říká Kalousek. Co je reverse charge Reverse charge (přenesení daňové 

povinnosti) funguje u přeshraničního obchodu a při vnitrostátním obchodování s 

některými komoditami. Povinnost přiznat daň má odběratel zboží nebo služby, nikoli 

dodavatel. V řetězci obchodníků je tedy plátcem DPH až poslední odběratel. 

Nemůže tak nastat situace, kdy jeden plátce přizná daň a druhý uplatní nárok na 

odpočet. Kde už u nás funguje reverse charge: od 1. 4. 2011: zlato, barevné kovy 

šrot a některé vyjmenované druhy odpadů emisní povolenky od 1. 1. 2012: 

provedení stavebních a montážních prací (inženýrské stavby, stavby silnic, mostů, 

bytových domů, vrtů, studní, demolice, výkopové práce, zednické, betonářské, 

truhlářské a další práce) 4 30 miliard korun je podle odhadu finanční správy roční 

ztráta státního rozpočtu způsobená daňovými podvody. Z toho přibližně 25 miliard 

tvoří podvody na DPH a z nich 8 miliard (podle některých údajů až 12 miliard) 

podvody při obchodech s pohonnými hmotami. 



 

 

Příloha č. 13: 

Firem se kontroluje méně, ale doměří se jim více na daních 

Datum: 19.8.2013, autor: Jitka Vlková, zdroj: Mladá fronta DNES, rubrika: 

Ekonomika, strana: 09 

Daňová správa se při kontrolách zaměřuje na velké úniky. Nejvíce ji trápí 

přeprodej pohonných hmot PRAHA Daňoví kontroloři jdou při kontrolách po stále 

větších „velkých rybách“. V roce 2009 daňovému poplatníkovi nebo podniku doměřili 

v průměru 30 tisíc korun, v roce 2012 se tento průměr dostal na téměř 200 tisíc. 

Vyplývá to z informace o činnosti daňové správy ČR za rok 2012. Loni se při 

kontrolách doměřila daň 8,4 miliardy korun, což je o 40 procent více než před pěti 

lety, kontrol přitom proběhla sotva polovina (42 tisíc v roce 2012). „Finanční správa 

se snaží cílit na ty největší daňové úniky. Firmy ke kontrole si vybíráme na základě 

podezřelých parametrů, podnětů od třetích stran anebo s pomocí analytického 

softwaru,“ říká v rozhovoru pro MF DNES finanční detektiv z Generálního finančního 

ředitelství, pod podmínkou zachování anonymity. Odbor celostátního řízení rizik při 

správě daní při Generálním finančním ředitelství (GFŘ) zaměstnává 25 analytiků, 

další padesátka pracuje na krajských finančních ředitelstvích. Odbor funguje 

druhým rokem a v analytickém oddělení podle ředitele GFŘ Jana Knížka pracují 

„mladí kluci z finanční správy, kteří mají rádi počítače“. Ti vyhodnocují rizika a určují, 

kam půjdou kontroloři v celé zemi na kontroly. Nejvíce neodvedených daní 

nacházejí u DPH – loni za 6,8 miliardy korun, druhá v pořadí je daň z příjmu firem – 

1,1 miliardy. Podvádí se však hlavně při přeprodeji pohonných hmot. Obchodníci si 

v řetězci nastrčených firem zboží přeprodávají ve snaze vylákat od státu peníze na 

nadměrném odpočtu DPH (nesprávně „vratka“). Článek v řetězci, který měl DPH 

státu odvést, najednou přestane komunikovat. 

  



 

 

Příloha č. 14: 

Kauci musí platit i kartové firmy  

Datum: 2.10.2013, autor: MIROSLAV PETR, zdroj: Lidové noviny, rubrika: 

Peníze & Byznys, strana: 13  

Celníci začali od distributorů benzinu vybírat kauce 20 milionů. Výklad zákona 

zaskočil firmy, jako je CCS PRAHA Počínaje včerejškem začíná celní správa vybírat 

od distributorů pohonných hmot dvacetimilionové kauce, určené pro obchodování s 

benzinem a naftou.  Zákon o pohonných hmotách, na jehož základě je poprvé v 

novodobé historii Česka podmíněno podnikání složením vysoké částky, má omezit 

rozsáhlé podvody s DPH. Zároveň se ale s prvním dnem účinnosti projevily i první 

komplikace.  Zákon je napsaný tak, že kauce se vztahují i na firmy, které s benzinem 

nepřicházejí do styku. Například kartové společnosti typu CCS, jejichž 

prostřednictvím řidiči tankují a palivo platí. Komplikace pro provozovatele kartových 

platebních systémů je v tom, že firma se po natankování řidičem, se kterým má 

smlouvu, dočasně a „papírově“ stává vlastníkem paliva – do doby, než danému 

dopravci cenu vyfakturuje. To trvá několik dní.  „Je to tak. Zákon z platby kaucí 

vylučuje jen čerpací stanice. Kartová firma v podstatě hmotu přeprodává dál, je tedy 

distributor,“ říká ředitelka odboru spotřebních daní na Generálním ředitelství cel 

Jitka Danielová. Podobným principem se podle znění zákona stává distributorem i 

řadový řidič nebo živnostník, který si u pumpy natočí benzin do kanystru a následně 

třeba jen část prodá například sousedovi do sekačky. „Je to pro nás nepříjemné. 

Přitom z logického pohledu žádní distributoři nejsme. Chceme o tom s celní správou 

ještě jednat,“ říká Tomáš Červinka, finanční ředitel CCS České společnosti pro 

platební karty, jejíž kreditní tankovací karty využívají tisíce řidičů – většinou v rámci 

flotil služebních osobních vozů. Povinnost distributora zaplatit kauci se vztahuje i na 

další kartové firmy, jako je třeba WAG, DKV, UTA nebo AS24. Pro kreditní tankování 

je využívají zejména kamiony dopravců. „Je to naprostý nesmysl. Domnívali jsme 

se, že když palivo jednou přeteče pistolí na stojanu čerpací stanice do nádrže vozu, 

nejedná se už o žádnou distribuci,“ reaguje Josef Paumer, někdejší šéf českého 

zastoupení společnosti AS24, který dnes působí v centrále francouzské mateřské 

společnosti Total.  Firmy teď mají měsíc na to, aby splnily požadavky nového 



 

 

zákona. Kromě zaplacení kauce musejí doložit pro získání oprávnění k podnikání i 

splnění dalších podmínek. 3 Například že nemají žádný dluh vůči státu, zástupci 

firmy mají čistý trestní rejstřík a praxi v oboru. „V tuto chvíli žádnou změnu zákona 

nechystáme, ale budeme pečlivě vyhodnocovat jeho dopady,“ uvedla mluvčí 

ministerstva průmyslu a obchodu Jana Dronská. Zákon, který zavedl nová pravidla 

pro všechny distributory, má razantně omezit bující karuselové podvody s DPH. 

Podvodníci využívají řetězců desítek propojených firem, které si palivo, většinou 

dovezené do Česka, bleskurychle přeprodávají, jedna z firem pak v řetězci před 

platbou daně fiktivně zkrachuje. Daň přizná, ale už nezaplatí. Tímto způsobem stát 

přichází o pět až osm miliard korun ročně.  

Experti daňové správy připomínají, že v Česku je v porovnání s jinými státy 

extrémně vysoký počet distributorů paliv – ke včerejšku je v evidenci 1946 firem. Na 

jednu distribuční firmu připadají tři pumpy.  

O tom, že zákon skutečně může aktivity pochybných obchodníků omezit, svědčí 

i poznatky daňové správy. Podle nich v minulých týdnech vzrostla aktivita černých 

dovozců, do republiky se dováží na poslední chvíli velké množství paliv. Dovoz 

pohonných hmot přitom rapidně narůstá v posledních letech i přesto, že zdejší 

rafinerie mají přebytečné kapacity a největší zpracovatelé ropy se snaží pokles 

domácího prodeje co nejvíc nahradit exportem. Velké petrolejářské firmy proto 

vysoké kauce schvalují jako nejúčinnější zbraň proti podvodům. Někteří malí 

distributoři však na kauci nemají a tvrdí, že zákon tak vytlačí z trhu i malé poctivé 

podnikatele. Český pumpařský trh. Odkud se dovezlo v letošním prvním pololetí do 

Česka nejvíc rafinerských produktů (především bezinu a nafty v tunách) 6872 

čerpacích stanic (z toho 3754 veřejných) 1946 distributorů pohonných hmot 

6,7milionu osobních, nákladních aut, autobusů a zemědělské techniky 1000 Tolik 

distributorů pohonných hmot může podle odhadu berní správy vypadnout z registru 

po zavedení povinné platby kaucí. Z větší části se jedná o neplatiče DPH 

  



 

 

Příloha č. 15: 

Neplatiči daní zkoušejí nové finty 

Datum: 7.10.2013, autor: MIROSLAV PETR, zdroj: Lidové noviny, rubrika: 

Domov / Svět, strana: 15 

Prodej nezdaněných pohonných hmot finišuje. Dovozci hledají cesty, jak 

uniknout kontrolám PRAHA Aktivita dovozců pohonných hmot do Česka v 

posledních týdnech prudce narůstá. Podle zjištění daňové správy narůstá dovoz 

paliv zejména ze strany firem, podezřelých z daňových úniků na DPH. Systém, při 

kterém v řetězci propojených překupníků dochází k účelovým krachům a neplacení 

daně, se podvodníci teď snaží „vylepšit“ a snížit tak riziko odhalení. Na čachry s 

benzinem jim už totiž zbývá jen několik týdnů. „Jedná se o včleňování jinak 

poctivých firem do řetězce, zneužívání jmen firem, které podnikají v jiném oboru, o 

odklon plateb za zboží přes účty jiných firem a podobně,“ popisuje nejnovější 

pokusy, jak se vyhnout platbě DPH, mluvčí Generálního finančního ředitelství Jitka 

Ježková. Podvody v řetězci desítek propojených firem a nastrčených bílých koní 

gradují ve chvíli, kdy všem distributorům zbývá čas jen do konce října, aby zaplatili 

vysokou kauci 20 milionů korun a splnili další podmínky k udělení licence. Bez ní 

nebude možné s pohonnými hmotami dál obchodovat. Podle odhadu expertů 

daňové správy lze očekávat, že podmínkám nevyhoví možná až tisícovka z dosud 

1946 evidovaných distributorů. Především právě firem, které plní roli nastrčených 

bílých koní – před platbou daně z vykonstruovaných důvodů krachují. „Kauce a další 

podmínky pro udělení licence jsou dosud nejúčinnějším opatřením proti daňovým 

podvodům, které obírají stát ročně o pět až osm miliard korun,“ říká Václav Loula z 

České asociace petrolejářského průmyslu. Společenství čerpacích stanic, které 

zastupuje i malé distributory, však varuje, že kauce černý trh zásadním způsobem 

nezničí a naopak vyřadí i řadu poctivých obchodníků, kteří na zaplacení kauce 

nemají peníze. „Kauce určitě zaberou, ale těžko teď předem říkat, o kolik přesně 

celý trh vyčistí,“ uvedl šéf státem ovládaného distributora paliv společnosti Čepro 

Jan Duspěva, který v čele největších petrolejářských firem prosazoval vysoké kauce 

a další přísná opatření proti podvodům. Ale i Čepro čelí podezření 

z netransparentních obchodů. Podle Transparency International Čepro zbytečně 



 

 

nakupovalo paliva za víc než čtyři miliardy korun od firmy P3Chem, která 

neobchoduje s nikým jiným a jejíž většinový vlastník sídlí na Kypru. Premiér Rusnok 

bude žádat vysvětlení, ale mluvčí Čepra Lenka Svobodová podezření už teď 

odmítá. Obchodní vztah obou firem je podle ní dlouhodobý a dodávky od P3Chem 

jsou plněny podle požadavků. Palivo se nejčastěji dováží ze skladů a rafinerií v 

Bratislavě (Slovensko), Linci, Schwechatu (Rakousko), Ingolstadtu, Leuny, 

Magdeburgu, Berlína (Německo) a slovinského Mariboru. Kolik se dovezlo a celkem 

spotřebovalo pohonných hmot (miliony litrů) 1946 distributorů pohonných hmot 

eviduje v současné době celní správa. Všichni zavedení velkoobchodníci jsou v 

registru už od jeho vzniku před třemi lety. Přesto desítky dalších přibývají, jen za 

poslední dva měsíce 50. 

  



 

 

Příloha č. 16: 

Žena sehnala naftu pod cenou, je podezřelá z daňových úniků  

Datum: 12.10.2013, autor: PAVEL KROUPA, zdroj: Českobudějovický 

deník, rubrika: Jižní Čechy, strana: 04  

Při noční kontrole zajistili celníci auto s nákladem pohonných hmot. Jejich původ 

je nejasný. Českobudějovicko – Neobvykle levná nafta a vyšetřování možného 

daňového úniku. Vozidlo s podezřelým nákladem zastavili v úterý v noci jihočeští 

celníci. Když hlídkovali na hlavním tahu z Budějovic do Písku, u odbočky na 

Hlubokou upoutala jejich pozornost tmavě modrá Škoda Felicia Combi s tuzemskou 

registrační značkou. Mluvčí Celního úřadu pro Jihočeský kraj Vladimír Pešek 

popsal, že auto táhlo přívěsný vozík s deseti kovovými barely o různém objemu. 

Jeden byl dvousetlitrový, jeden třicetilitrový, čtyři šedesátilitrové a další čtyři 

dvacetilitrové. Když se hlídka zajímala o jejich obsah, řidič české národnosti řekl, že 

převáží celkem 564 litrů motorové nafty. Ta však není jeho a o jejím původu údajně 

nemá nejmenší tušení. Vzápětí tedy vypukne pátrání po skutečném vlastníkovi. 

Neznámý cizinec? „Muž nám sdělil, že není majitelem zboží, že ho pouze převáží a 

nemá k němu žádné doklady. Poté se telefonicky spojil s majitelkou, které tento 

náklad vezl,“ popisuje mluvčí Vladimír Pešek. Dotyčná žena se následně musela 

dostavit k podání vysvětlení. Při projednávání věci celníkům potvrdila, že nafta je 

opravdu její. Na otázky, kde ji sehnala, však odpovídala neurčitě. Opakovaně tvrdila, 

že pohonné hmoty zakoupila v Protivíně od jakéhosi neznámého Ukrajince. Údajně 

za ně zaplatila 11 tisíc korun. Při uvedeném množství 564 litrů to odpovídá ceně 

necelých dvaceti korun za litr. To, že nafta se v současné době normálně prodává 

skoro za dvojnásobek, jí zřejmě vůbec nepřišlo divné. Právě naopak. „Celníci od ní 

požadovali předložení dokladů, které by prokázaly původ a řádné zdanění 

vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních. Odpověď byla záporná. 

Žena řekla, že žádný doklad nemá,“ pokračoval mluvčí Pešek. Po podání vysvětlení 

celníci odebrali vzorek a celý náklad zajistili. Je možné, že majitelka se s ním už 

neshledá. Jakmile se totiž prokáže podezření na nelegální původ, propadne nafta 

státu. Její reálnou cenu celní úřad vyčíslil na víc než 20 tisíc korun. Výše úniku na 

spotřební dani je 6148 korun. „V tomto případě mají celníci důvodné podezření na 



 

 

nezákonné jednání. Pokud se toto potvrdí, hrozí majitelce propadnutí zboží ve 

prospěch státu a bude vyzvána k podání daňového přiznání a zaplacení spotřební 

daně,“ nastínil Vladimír Pešek. Výběrem spotřebních daní a cel za minerální oleje, 

lihoviny, pivo, víno, tabák a další produkty loni přispěli jihočeští celníci do státního 

rozpočtu téměř čtyřmi miliardami korun. Podle mluvčího Peška rovněž zabránili 

daňovým únikům za víc než pět milionů korun. „Největší případ skončil loni v září 

uskutečněním akce Castello. Budějovičtí celníci zajistili skoro 518 tisíc kusů 

nezdaněných cigaret a 321 litrů lihovin neoznačených kontrolní páskou,“ popsal 

mluvčí. Hodně pozornosti věnovali celníci i kontrolám ochrany práv duševního 

vlastnictví a autorských práv. Vjejich rukou skončili padělky a napodobeniny za 125 

milionů korun. „Celníci požadovali předložení dokladů, které by prokázaly původ a 

řádné zdanění vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních. Odpověď 

byla záporná...“ Vladimír Pešek, mluvčí Celního úřadu. 

  



 

 

Příloha č. 17: 

Podvodníci s PHM mají napilno  

Datum: 17.10.2013, zdroj: Haló noviny, rubrika: Z ekonomiky, strana: 06  

Naftu a benzin za 15 milionů korun a dalších 27 milionů na účtech zajistili kvůli 

možným daňovým únikům během třídenní kontrolní akce pracovníci celní a finanční 

správy. Prověrku prováděli v polovině října v souvislosti s výrazně zvýšeným 

dovozem pohonných hmot před listopadovým zpřísněním podmínek distribuce. ČTK 

to včera oznámil mluvčí Generálního ředitelství cel Jiří Barták. Od listopadu budou 

muset všichni distributoři pohonných hmot skládat dvacetimilionovou kauci a získat 

pro obchodování koncesi. Novela zákona má zabránit podvodům, kdy se nafta a 

benzin přeprodávají mezi účelově založenými firmami. Kontroloři se tak podle 

Bartáka zaměřili hlavně na firmy, které se nyní snaží do ČR dovézt co nejvíce 

pohonných hmot ještě za mírnějších podmínek. Akce se zúčastnilo 80 pracovníků 

finanční a celní správy. Kontrola probíhala v blízkosti bývalých hraničních přechodů 

Lanžhot, Petrovice, Folmava, Rozvadov a Hora Svatého Šebestiána,« sdělil mluvčí. 

Celkem prověřili kontroloři 130 cisteren, desetinu z nich zajistili. »Pohonné hmoty 

mohou být cestou následné dražby použity k úhradě nedoplatku na dani z přidané 

hodnoty,« doplnil Barták. Ředitel Generálního finančního ředitelství Jan Knížek již 

dříve uvedl, že řetězce, přes které se podvody s naftou a benzinem odehrávají, 

obsahují třeba až 70 nastrčených firem. Daňové úniky se ročně odhadují až na osm 

miliard korun. Podle médií se kvůli blížícímu se zpřísnění podmínek distribuce zvýšil 

dovoz pohonných hmot do ČR z rafinérií v okolních státech až o 40 procent. 

  



 

 

Příloha č. 18: 

 Distributoři paliv mají už jen týden na složení dvacetimilionové kauce  

Datum: 25.10.2013, autor: Tomáš Čížek, zdroj: Hospodářské noviny, 

rubrika: Česko, strana: 18  

Pohonné hmoty. Stát kvůli krácení DPH distributory přichází až o osm miliard 

ročně Každý měsíc přibude do registru v průměru 30 nových distributorů. Už mohou 

pomalu stříhat metr. Distributoři pohonných hmot musí do pátku 1. listopadu složit 

k provozování své živnosti dvacetimilionovou kauci. Šéf berní správy Jan Knížek je 

pevně přesvědčen o nezbytnosti tohoto opatření. Podle Ivana Indráčka, předsedy 

Sdružení čerpacích stanic v ČR, které zastupuje především menší firmy z oboru, se 

jedná o likvidační krok, jenž výrazně omezí konkurenci. „Rozumím všem výhradám, 

které tvrdí, že především menší distributoři mohou mít problémy. Ale zároveň jsem 

přesvědčen, že trh s pohonnými hmotami se dostal do takové situace, kdy potřebuje 

radikální řešení. A jednoznačně si myslíme, že kauce je dobrý krok,“ uvedl Knížek 

pro HN. Experti odhadují, že kvůli krácení daně z přidané hodnoty od distributorů 

paliv přichází stát každoročně o pět až osm miliard korun. Kauce není jedinou 

pojistkou Podle Knížka je kauce účinný nástroj, jak tyto podvody výrazně omezit. 

„Modely všech daňových úniků, které dosud známe, jsou založeny na přeprodeji 

pohonných látek v řetězci účelově založených firem. Díky této novele budou muset 

všechny články řetězce složit kauci 20 milionů korun. To významně zvýší náklady 

organizátorů a daňové úniky se jim přestanou vyplácet,“ tvrdí Knížek. Zároveň 

upozorňuje, že kauce není jediným nástrojem, který novela zákona o pohonných 

hmotách zavádí. „Jedná se třeba o požadované vzdělání, bezdlužnost vůči orgánům 

státní správy a v neposlední řadě také o daňovou a celní spolehlivost,“ konkretizuje 

šéf berní správy. Proti zpřísnění koncesních podmínek nic nenamítá ani Indráček. 

Ovšem kauce je podle něj zbytečná. „To, že potřebujeme přijmout radikální řešení, 

ještě neznamená, že přijmeme opatření, které zlikviduje velkou část trhu,“ 

upozorňuje. Obchodníci i pumpaři už podle něj v minulosti přistoupili na podmínky, 

které v jiných oborech nejsou obvyklé. „Od roku 2010 pro ně platí záznamní 

povinnost. Každý distributor musí měsíc co měsíc posílat na berní úřad výpis, v 

němž je uvedena každá cisterna, kterou nakoupil, nebo prodal, se všemi 



 

 

podrobnostmi. To znamená, že ministerstvo financí by od roku 2010 mělo mít 

absolutní přehled o tom, jakým způsobem tady obíhá zboží,“ je přesvědčen 

Indráček. Knížek je však jiného názoru. „Při vší skromnosti musím říct, že se 

Finanční správě České republiky podařilo v uplynulých třech letech zastavit tempo 

růstu objemu daňových úniků a následně i snížit jeho celkový objem. Jsem 

přesvědčený, že při své činnosti využíváme všech nástrojů, které nám současná 

legislativa dává,“ reaguje na výtky, že jeho úřad dostatečně neuplatňuje všechny 

možnosti, které má k dispozici. Knížkovo úsilí ocenili ostatně i sami petrolejáři, kteří 

ho včera zvolili osobností roku v oboru. Trh s pohonnými hmotami je zdeformovaný. 

Díky novele budou muset všechny články řetězce složit kauci 20 milionů korun. To 

významně zvýší náklady organizátorů a daňové úniky se jim přestanou vyplácet. 

JAN KNÍŽEK šéf Generálního finančního ředitelství. Podle Indráčka nicméně kauce 

podvodům stejně nezabrání. „K tomu, aby podvodník dodržoval zákon, by ho 

donutila pouze hrozba kriminálu. Ale tady hrozí pouze pokuta 20 milionů korun, 

pokud jste distributor a nezaregistrujete se nebo nakoupíte-li od neregistrovaného 

subjektu. Ale ty účelově založené firmy mezitím stejně zaniknou a nezaplatí nic,“ 

varuje Indráček. „Kaucí vám stačí vykrýt první a poslední firmu v řetězci. Uprostřed 

můžete mít klidně sto firem, které si zboží přeprodají, ale registrované být nemusejí. 

Kauce nerozdělují trh na poctivé a nepoctivé, ale na bohaté a chudé. A ti chudí mají 

prostě smůlu,“ dodává. Těžce nemocný trh Spor vedou obě strany také o výši 

kauce. Podle Knížka byla diskutována s experty i se zástupci výrobců a distributorů 

paliv. „Z mého pohledu představuje kompromisní řešení. I když hlasy o likvidační 

výši kauce jsou více slyšet, při diskusi se nezřídka objevovaly i názory prosazující 

kauci ve výši 50 milionů korun,“ říká Knížek. „S takovým názorem jsem se nesetkal. 

Navíc bych chtěl upozornit, že kauce se platí pouze v Maďarsku a Estonsku, nikde 

jinde. Ale i tam, pokud může nějaká firma doložit svoji poctivou minulost, neplatí 

nic,“ oponuje Indráček. Takový krok by však Knížek viděl jako velmi nebezpečný. 

„Je potřeba si uvědomit, že se často ocitáme na poli organizovaného zločinu. Pak 

by se tyto poctivé firmy mohly ocitnout pod tlakem těch, kteří by je chtěli jakýmkoliv 

způsobem získat, K tomu, aby podvodník dodržoval zákon, by ho donutila pouze 

hrozba kriminálu. Bohužel, kauce nerozdělují trh na poctivé a nepoctivé, ale na 

bohaté a chudé. A ti chudí mají prostě smůlu. IVAN INDRÁČEK šéf Společenství 



 

 

čerpacích stanic v ČR aby nemuseli platit kauci,“ tvrdí. I tento argument ovšem 

Indráček odmítá. „Když chcete ukrást firmu, tak neřešíte, jestli musela, nebo 

nemusela složit kauci. Dokonce lze předpokládat, že stát by se více zaměřil na 

firmy, které kauci nemusely platit. Takže tito zločinci by raději získali firmu s vyšší 

kaucí, protože by tam byli lépe schováni.“ Podle údajů Celní správy ČR figurovalo 

ke včerejšímu dni v registru distributorů pohonných hmot 1946 subjektů, meziročně 

zhruba o čtvrtinu více. „V poslední době jejich počet sice roste, ale už ne takovým 

tempem jako loni. To se každý měsíc zaregistrovalo v průměru 50 nových subjektů, 

letos jen 30. Důvodem nových registrací je pravděpodobně potřeba organizátorů 

daňových úniků měnit prázdné schránky, a omezit tak možnosti naší reakce,“ 

připojuje Knížek. Rostoucí počet distributorů podle něj dokazuje, že na trhu s palivy 

není něco v pořádku. „Máme-li stagnující, nebo dokonce klesající poptávku, 

homogenní produkt a konstantní velikost trhu, je to jednoznačným signálem tržní 

deformace,“ upozorňuje. Pohled obou stran na to, kolik distributorů po 1. listopadu 

zůstane na trhu, se diametrálně liší. „Předpokládám, že v první vlně zanikne zhruba 

950 subjektů,“ odhaduje Knížek. Indráček počítá s podstatně větším úbytkem. 

„Firem, které skutečně obchodují, je podle mě v registru mezi 350 a 500. A kdyby 

měl jejich počet klesnout na čtvrtinu, tak se logicky sníží konkurence, což by 

znamenalo zdražení pohonných hmot,“ uzavírá Indráček. 1946 FIREM bylo ke 

včerejšímu dni uvedeno na seznamu distributorů pohonných hmot na stránkách 

Celní správy ČR. Meziročně je jich zhruba o čtvrtinu více.  

100 FIREM Pouze tolik distributorů paliv zůstane podle odhadu Společenství 

čerpacích stanic v ČR na trhu po 1. listopadu. 

  



 

 

 

Příloha č. 19: 

Distributorů paliv v Česku ubylo. Pořád jich je víc než na Slovensku 

Datum: 1.11.2013, autor: Tomáš Čížek, zdroj: Hospodářské noviny, 

rubrika: HN byznys, strana: 13 

Pohonné hmoty. Ještě v půlce října bylo registrováno 1950 distributorů, teď 129. 

Podvody zcela nevymizí, ideální by byl stav, který panuje v Německu. Pátek je 

posledním dnem, kdy mohou distributoři pohonných hmot složit povinnou kauci 20 

milionů korun nutnou k provozování jejich činnosti. Údaje Generálního ředitelství cel 

hovoří o tom, že ke včerejšímu poledni se přihlásilo 129 zájemců, oproti středě se 

jejich počet zvýšil o šest. Vše tak nasvědčuje tomu, že počet distributorů nepřekročí 

hranici 200. Ještě v polovině října jich přitom bylo téměř 1950. „V prvních měsících 

odhaduji zhruba 150 distributorů, přičemž několik set jich vyčkává. Ale pokud bude 

trh fungovat tak, jak má, tak ten počet bude ještě klesat,“ uvedl pro HN Robert Vítek, 

člen dozorčí rady společnosti KM – Prona, která se obratem 6,5 miliardy korun řadí 

mezi středně velké hráče na trhu. Jaký počet distributorů je vlastně ideální? Obvyklé 

porovnání se zahraničím v tomto případě poněkud pokulhává, pouze v malém počtu 

zemí jsou povinně registrováni. Podle dostupných údajů je jich na Slovensku 41, v 

Maďarsku 36. „Například Estonsko s necelým 1,5 milionu obyvatel má zhruba 180 

distributorů. A trh tam funguje bez daňových úniků,“ upozorňuje Ivan Indráček, 

předseda Společenství čerpacích stanic (SČS), které zastupuje především menší 

firmy. „Menší distributoři díky nižším maržím umožní menším čerpacím stanicím, 

aby mohly těm velkým cenově konkurovat. A menší distributoři navíc pokrývají 

čerpací stanice na odlehlých místech,“ doplňuje Indráček. Podle něj by se měl počet 

distributorů pohybovat kolem 400. Zhruba tolik jich podle ministerstva financí má v 

současné době příslušné technické vybavení. Ostatní jsou pouze překupníci. „Ale 

tak to funguje v každém obchodě, že někdo šikovně nakoupí a výhodně prodá. 

Zároveň to ale ještě nemusí být podvodník,“ říká Jan Mikulec, jednatel České 

asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Podle generálního ředitele 

společnosti Čepro Jana Duspěvy je zavedení kauce naprosto správným krokem. 



 

 

„Ten trh je nemocný od svého vzniku. Vždycky tady byl nějaký konkrétní problém, 

ať už s lehkými topnými oleji, nebo krácením spotřební daně. Ale tahle legislativa 

řeší komplexně trh jako celek,“ je přesvědčen Duspěva. „Naopak, je to likvidační 

záležitost. Bankovní garanci jsme nedostali, s distribucí musíme skončit. Máme sice 

čerpací stanice, ale distribuce nám dělala 70 procent obratu,“ oponuje Jan 

Bravenec, jednatel firmy Alitron.CZ. Podobně jako se liší odhady ideálního počtu 

distributorů, tak se liší i odhady, o kolik stát ročně přichází na krácení DPH u 

pohonných hmot. U spotřební daně by měl teoreticky vybrat 80 miliard korun, tam 

je ovšem výpočet dán pevnou částkou z každého litru. Daň z přidané hodnoty je 

kvůli ceně pohonných hmot značně pohyblivá. Ministerstvo financí předpokládá 

roční ztrátu ve výši pět až osm miliard korun, což je zhruba 15–20 procent plánované 

vybrané částky. „Ale ty úniky mohou být daleko větší. Možná se dostáváme k 20 

miliardám, ne-li víc,“ odhaduje Vítek. SČS odhaduje, že kvůli omezení konkurence 

v důsledku kauce vzrostou ceny pohonných hmot o několik desítek haléřů. „Ale to 

je klasická manipulace. Pokud někdo prodával o tři koruny na litr levněji a teď zmizí, 

protože byl podvodník, tak průměrná cenová hladina stoupne. Jenže ne proto, že 

by někdo zdražoval, ale proto, že se začaly platit daně. Jsme na trhu, kde je skoro 

nejvyšší počet čerpacích stanic na kilometr v Evropě. Takže bavit se o narušení 

konkurenčního prostředí je nesmysl,“ míní Petr Pražský, šéf českého zastoupení 

Shellu. Daňové podvody podle něj zcela nezmizí. „V Rakousku a Německu ten 

problém mají taky, ale tam jsou zhruba na úrovni tří až pěti procent. Pokud bychom 

se dostali na tuhle úroveň, bylo by to perfektní,“ uzavírá Pražský. 

  



 

 

Příloha č. 20: 

Kauce pročistily trh s pohonnými hmotami 

Datum: 4.11.2013, autor: Jan Stuchlík, zdroj: E15, rubrika: Titulní strana, 

strana: 01 

Čistka mezi distributory pohonných hmot státu vyšla. Z dvou tisíc firem, které 

ještě v září byly v registru obchodníků s naftou a benzinem, jich zbyla desetina. 

Zhruba dvě stovky společností sehnaly 20 milionů korun na povinnou kauci a splnily 

další podmínky, které jim předepsala novela zákona o pohonných hmotách. Z firem, 

které v poslední době opravdu aktivně na trhu pohonných hmot působily, tak skončí 

více než polovina. „V pátek jsme evidovali 176 přihlášek, 132 složených kaucí a 194 

firem, které si požádaly o vystavení koncesní listiny. Distributoři měli až do pátku do 

půlnoci možnost se přihlásit a složit kauci, nebo dodat potvrzení o bankovní záruce. 

Konečný počet distributorů, kteří nové podmínky splnili, bude znám na konci týdne. 

Bude se pohybovat nejspíš kolem dvou set,“ říká mluvčí Generálního ředitelství cel 

Martina Kaňková. Jak se tvrdší pravidla, která měla za cíl snížit miliardové daňové 

úniky z nelegálně dovážených pohonných hmot, projeví na výběru daně z přidané 

hodnoty, bude jasné až ke konci roku. „Kauce nejspíš zaberou rychle. Bojím se 

však, že prostor pro vytváření řetězců firem, ve kterých se daň ztrácí, se novelou 

úplně nezavřel,“ říká předseda Společenství čerpacích stanic Ivan Indráček. V říjnu 

se podle některých odhadů objem pochybných dovozů pohyboval kolem 20 milionů 

tun pohonných hmot, což je zhruba třetina dlouhodobého měsíčního průměru. 

Celníci se teď vydají na kontroly distributorů, jestli opravdu podnikají dál jen ti, kteří 

splnili nová kritéria. „Kontroly budou celoplošné. Konkrétní výběr kontrolovaných 

společností bude záležet na jednotlivých celních úřadech,“ říká Kaňková z 

Generálního ředitelství cel. Podle Indráčka by celníci měli nová pravidla tvrdě 

vymáhat, aby na trhu panovaly rovné podmínky pro všechny. Výkonný ředitel České 

asociace petrolejářského průmyslu Jan Mikulec očekává, že nezdaněné dovozy 

pohonných hmot výrazně klesnou. „Zákon má výrazný preventivní charakter. Kromě 

kaucí budou distributoři muset splnit kvalifikační kritéria, získat potvrzení 

bezdlužnosti. Zmizí z trhu firmy, které prodávaly extrémně levně, protože 

neodváděly daně,“ dodává Mikulec. Už při zavádění kaucí zástupci menších 



 

 

distributorů tvrdili, že malé firmy si na kauci nikdy nevydělají. „Trpět tak budou třeba 

stavební firmy nebo zemědělci, kterým malí dodavatelé vozili naftu přímo na stavby 

či na pole,“ vysvětluje Indráček. Podle výkonného ředitele České asociace 

petrolejářského průmyslu Jana Mikulce se však tyto podniky mohou sloučit do jedné 

společnosti a dál podnikat společně. 

  



 

 

Příloha č. 21: 

Prodejců paliv zbyla desetina  

Datum: 7.11.2013, autor: MIROSLAV PETR, zdroj: Lidové noviny, rubrika: 

Peníze & Byznys, strana: 13  

Kauce osekaly počet distributorů pohonných hmot v Česku z 1950 na 147. 

Benzina je ve sporu s celníky. Stát se konečně dopočítal k novému počtu 

distributorů, kteří mohou v Česku obchodovat s pohonnými hmotami. Z původního 

seznamu 1950 firem zbylo v registru vedeném celní správou po zavedení nových 

pravidel pouze 147 společností. Jen ty zatím zaplatily v termínu do konce října 

povinnou kauci 20 milionů korun a mohou po splnění dalších podmínek dál 

nakupovat a prodávat paliva. Není však mezi nimi největší maloobchodní síť 

Benzina, provozující vlastní tankovací kartu. Benzina v rozporu s výkladem celní 

správy tvrdí, že se na ni podmínky zákona nevztahují. Z trhu zmizelo na 1800 firem, 

především pochybných bílých koní, zapojených do řetězových daňových podvodů 

s palivy, ale zčásti i poctivých malých distributorů, kteří na kauci nemají peníze nebo 

ji nechtějí z jiného důvodu platit. Povinná úhrada kauce se týká podle výkladu 

zákona nejen obchodníků, kteří přeprodávají benzin a naftu (s výjimkou čerpacích 

stanic), ale i kartových firem, které umožňují řidičům a firmám tankování 

prostřednictvím kreditních karet. A v tom je právě spor mezi Benzinou a kartovými 

firmami na jedné straně a požadavky celní správy na straně druhé. Kartové 

společnosti, jako je třeba CCS nebo AS 24, označují nutnost platit kauci za 

diskriminaci. Na daňových podvodech se nijak nemohou podílet, ale kauci zaplatily 

a splnily zákonné podmínky. Jiní, jako třeba česká pobočka německé kartové 

společnosti DKV nebo největší tuzemský prodejce paliv Benzina, kauci dosud 

nezaplatili. Prý tak ale učiní co nejdříve. Na rozdíl od tvrzení celní správy soudí, že 

nejsou distributory a kauce se na ně nemají vztahovat. „Prodej přes platební karty 

u veřejných čerpacích stanic je výdej hmoty přímo do nádrže vozidla, a nejde tedy 

o distribuci pohonných hmot tak, jak ji definuje nová legislativa,“ argumentuje za 

Benzinu mluvčí mateřského Unipetrolu Mikuláš Duda. Celní správa to vidí jinak. 

Benzina totiž prostřednictvím svých tankovacích karet fakturuje řidičům (podobně 

jako jiné kartové firmy) nákup paliva natankovaného řidičem nejen u vlastních pump, 



 

 

ale i u některých cizích. A v takovém případě dochází ke změně vlastníka paliva 

(byť jen na papíře). To může podle výkladu celní správy naplňovat znaky distribuce. 

„V případě, že společnost vydávající fleetovou (kreditní) kartu nakoupí pohonné 

hmoty z čerpací stanice, i když budou fyzicky natankovány do vozidel přepravců, 

stane se jejich vlastníkem a následně je prodá držiteli karty – přepravci. Tím je 

naplněna definice distributora pohonných hmot,“ říká mluvčí celníků Jiří Barták. Za 

porušení tohoto pravidla může být firmě vyměřena pokuta 20 milionů korun. V 

podobné situaci je kartová společnost DKV, která prostřednictvím svých karet 

umožňuje kreditní tankování u desítek tisíc pump v Evropě a Česku. Ani ta se do 

registru dosud nepřihlásila. „Tvrdíme, že žádný distributor nejsme. Ale rozhodli jsme 

se podmínky zákona co nejdřív splnit. A pak neprodleně podáme podnět soudu na 

neplatnost této části zákona,“ říká šéf české pobočky DKV Ondřej Pavlík. Velké 

petrolejářské firmy tvrdí, že nový zákon je potřebný a má zásadní vliv na omezení 

daňových podvodů s palivy. „Chápu, že pro některé subjekty mohl být problém kauci 

zaplatit, ale takové razantní opatření bylo nezbytné,“ říká Jan Mikulec, ředitel České 

asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, která sdružuje největší firmy, jako je 

Benzina, Čepro nebo Shell. Mezi společnostmi, které vypadly z registru distributorů, 

jsou i desítky takových, které se distribucí paliv vyloženě nezabývaly a nechtěly teď 

platit vysokou kauci. Například stavební firmy, jako je Strabag. Nebo různá 

zemědělská družstva. Ale i řada malých soukromých firem, které na kauci 

nesehnaly peníze. „Je to smutné, ale splnilo se naše varování, že kauce zdecimují 

trh distributorů,“ říká šéf Společenství čerpacích stanic v ČR Ivan Indráček, který 

zastupuje i malé distributory. Co musí splnit distributor pohonných hmot podle 

nového zákona doložit, že nedluží státu (na daních, odvodech, pojištění...) nesmí 

mít vydaný zákaz činnosti (např. kvůli trestné činnosti...) nesmí být v likvidaci nebo 

úpadku musí mít od živnostenského úřadu koncesi na distribuci pohonných hmot 

(vzdělání a praxe v oboru, čistý trestní rejstřík...) zaplacení kauce 20 milionů korun 

(v hotovosti nebo bankovní záruka) 5 až 8 miliard korun je suma, o kterou připravují 

ročně státní kasu neplatiči DPH při podvodech v obchodech s pohonnými hmotami 

říjen 2013. 1947 distributorů* bylo v registru zapsáno na začátku října. Ke dnešku 

tedy vypadlo 1800 firem. Z toho zhruba 1500 jsou podle odhadu Společenství 

čerpacích stanic ČR pochybné společnosti zapojené do řetězců karuselových 



 

 

podvodů s DPH. Zbylých 300 firem jsou takové, které na kauci 20 milionů neměly 

peníze nebo nepovažovaly za nutné se za cenu kauce na obchodování s palivy 

podílet. *40 firem měsíčně přibývalo v posledním období do registru distributorů 

paliv, přestože všichni zavedení a dlouhodobě fungující distributoři se zaregistrovali 

už v roce 2011. listopad 2013,147 distributorů pohonných hmot splnilo podmínky 

zákona a bylo celní správou ke včerejšku zapsáno do registru oprávněných 

distributorů paliv. 

  



 

 

 

Příloha č. 22:  

Pardubičtí celníci odhalili gang podvodníků s naftou  

Datum: 8.11.2013, autor: (jah), zdroj: Mladá fronta DNES, rubrika: Kraj 

Pardubický, strana: 01  

Únik daní v hodnotě zhruba 20 milionů korun zachytili celníci. Vážné problémy 

stovkám řidičů vozů s dieslovými motory mohla nadělat organizovaná parta 

podvodníků, kteří místo nafty prodávali do čerpacích stanic olej. Pardubičtí celníci 

odhalili organizovanou skupinu dovozců a distributorů pohonných hmot, která 

připravila stát na daních nejméně o 20 milionů korun. Z Polska totiž dováželi naftu, 

kterou deklarovali jako ochranný olej, který nepodléhá spotřební dani. Celníci 

zaznamenali nelegální dovoz přibližně 60 cisteren oleje prodávaného jako pohonné 

hmoty během akce nazvané „konexe“. Slovo znamená vlivná spojení či výhodné 

známosti, a právě proto celníci tak svou operaci nazvali, protože tyto atributy 

podvodníkům měly pomáhat. „Akce s názvem Konexe mapovala činnost gangu od 

počátku roku. Celníci zjistili, že několik českých firem dovezlo do České republiky z 

Polska téměř 1,5 milionu litrů kapalin deklarovaných jako takzvaný ochranný olej, 

který nepodléhá spotřební dani,“ uvedl mluvčí Celní správy Pardubického kraje 

Václav Kánský. „Přes účelově uměle založenou společnost jej však prodali 

čerpacím stanicím v Pardubickém kraji jako motorovou naftu, aniž by odvedli státu 

příslušnou daň,“ doplnil Kánský. Podle něj celníci zmapovali přibližně 60 cisteren 

oleje distribuovaného u benzinek, což je rozsah mimořádný. „Při prověřování se 

může únik a tedy výsledná škoda ještě zvýšit,“ dodal mluvčí Kánský. Za zkrácení 

daně, poplatku a podobné povinné platby hrozí členům skupiny pět až deset let 

vězení. Podvody s pohonnými hmotami jsou časté, ale ne tak velké. Machinace s 

pohonnými hmotami nejsou v Pardubickém kraji ojedinělé, bývají ale výrazně 

menšího rozsahu. Za první polovinu roku bylo celníky zajištěno 81 tisíc litrů 

minerálních olejů, které je možné využít pro pohon motorů a nebyly řádně zdaněny. 

Celkový daňový únik dosáhl téměř 900 tisíc korun. 

  



 

 

Příloha č. 23: 

Pašeráci nafty okradli stát o více než dvacet milionů korun  

Datum: 8.11.2013, autor: (jap), zdroj: Hradecký deník, rubrika: Východní 

Čechy, strana: 04  

Pardubice – Organizovanou skupinu dovozců a distributorů pohonných hmot, 

kteří svým jednáním způsobili škodu dvacet a půl milionu korun krácením spotřební 

daně a DPH, rozkryli pardubičtí celníci při akci pod krycím názvem KONEXE. 

„Celníci během prověřování zadokumentovali, že od začátku tohoto roku několik 

českých firem dovezlo do České republiky z Polska téměř jeden a půl milionu litrů 

kapalin deklarovaných jako tzv. ochranný olej, který není zatížen spotřební daní. 

Přes účelově založenou společnost jej však prodali čerpacím stanicím v 

Pardubickém kraji jako motorovou naftu, aniž by odvedli státu příslušné poplatky,“ 

uvedl Václav Kánský, tiskový mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj. Za zkrácení 

daně, poplatku a podobné povinné platby hrozí pachatelům trest odnětí svobody v 

délce 5 až 10 let. 

  



 

 

Příloha č. 24: 

Obchodníků s benzinem dramaticky ubylo  

Datum: 11.11.2013, zdroj: Profit, rubrika: Top události, strana: 06  

Státu, který chce snížit miliardové úniky z nelegálně dovážených pohonných 

hmot, se podařilo pročistit trh distributorů benzinu a nafty. Ze dvou tisíc firem, které 

byly ještě v září v registru, jich zbylo jen kolem dvou set. Jen malý zlomek 

společností totiž dokázal složit dvacetimilionovou kauci, kterou nově nařizuje zákon. 

V listopadu skončilo období nutné k získání koncese na prodej pohonných hmot, 

pro niž je kauce nezbytná. Pokud by firmy podnikaly bez koncese, hrozila jim 

dvacetimilionová pokuta, a tedy likvidace. „K 1. listopadu jsme evidovali 132 

složených kaucí a 194 firem, které požádaly o vystavení koncesní listiny. Distributoři 

měli možnost se přihlásit a složit kauci nebo dodat potvrzení o bankovní záruce,“ 

uvedla mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kauce měla zabránit 

účelovému zakládání společností, kvůli kterým stát na krácení DPH ročně přichází 

o pět až osm miliard korun. Přiměřeností výše kauce se ovšem ještě bude na popud 

Senátu zabývat Ústavní soud. V září a říjnu se dovoz benzinu a nafty do Česka z 

rafinérií v okolních státech výrazně zvýšil. Podle expertů jsou za tím právě 

podvodníci, kteří chtěli rychle odprodat co největší množství dovezeného benzinu. 

Poznámka Profitu: Přes stížnosti některých distributorů jde o krok, který zabrání 

značným daňovým únikům. Přesto není možné očekávat, že se podvodníky podaří 

zcela eliminovat. 

  



 

 

Příloha č. 25: 

Za nezdaněný minerální olej 10 let vězení  

Datum: 15.1.2014, autor: (zav), zdroj: Zlínský deník, rubrika: Černá kronika, 

strana: 04  

Zlín – Celkem dvanáct obhájců v soudní síni krajského soudu ve Zlíně se snažilo 

dokázat nevinu svých třinácti klientů při úterním hlavním líčení v kauze daňových 

úniků za dovoz a distribuci nezdaněného minerálního oleje místo nafty. Podle 

obžaloby měli obvinění v letech 2011 a 2012 dovézt do České republiky téměř dva 

miliony litrů nezdaněného minerálního oleje z rakouské společnosti Petroleum. Ten 

měli dodat nejen na český, ale i na polský trh. Podle slov státní zástupkyně Pavlíny 

Nesvadbové byl tento minerální olej odběratelům dovážen jako nafta, aniž byla 

přiznána a uhrazena daň. „Tímto vznikla škoda státu na spotřební dani v částce 

20,6 milionu korun a na DPH 14,6 milionu korun,“ znělo z obžaloby. Obviněným za 

toto konání hrozí trest odnětí svobody v délce 5–10 let. Organizátorem těchto 

nelegálních obchodů měli být podle žaloby Jan Koudela se svým synem 

Radoslavem. Ti měli prostřednictvím svých firem Tollmi a Zlinexpress spedition 

provádět nelegální obchody s nezdaněným minerálním olejem, který vydávali za 

naftu. V současné době podle státní zástupkyně je jedna z těchto firem v insolvencia 

druhá v likvidaci. Obžalobě také čelí i lidé, kteří vyráběli falešné tankovací lístky pro 

odběratele této „nafty“. Při pondělním líčení Jan Koudela popřel svou vinu. Uvedl, 

že obchod s minerálním olejem řídili jeho zaměstnanci, spoluobžalovaní Zdeněk 

Marek a bratři Arnošt a Radovan Topičovi. Na úterní jednání se však Jan Koudela 

omluvil a k soudu se nedostavil. Jeho syn Radoslav Koudela se však v úterý 

výslechu před senátem zlínského krajského soudu podrobil. „Dělal jsem jen svou 

práci,“ byla jeho první svědecká slova. „Cítím vinu jen zčásti, s většinou bodů v 

obžalobě však nesouhlasím,“ řekl. Připustil, že pro společnost sháněl klienty, avšak 

popřel, že by se jakýmkoliv způsobem podílel na jejich podvádění. Jak přiznal, 

dovoz minerálního oleje organizoval, dovážel ho do ČR, ale i jako minerální olej ho 

distribuoval. „Budu se vyjadřovat dál v další fázi řízení, nyní bych chtěl využít svého 

práva a výpověď ukončit,“ sdělil senátu krajského soudu. Další z obžalovaných, 

bratři Arnošt a Radovan Topičovi, popřeli před soudem svou vinu, Radovan Topič 



 

 

se dokonce utápěl v lítosti a kapaly mu slzy. „Nemá cenu plakat nad rozlitým 

mlékem, je potřeba se dívat dopředu,“ utnul výlev předseda senátu Radomír 

Koudela. Jak Radovan Topič, tak i jeho bratr Arnošt Topič tvrdili, že neměli ponětí 

o tom, že se jedná o topný olej. Oba dva však podle výpovědi své i ostatních svědků 

olej rozváželi k odběratelům, nebo tím úkolovali závozníka. Od odběratelů měli 

inkasovat peníze a zároveň jim předávat falešné tankovací lístky za naftu od 

různých čerpacích stanic v částce a množství litrů, které měly odpovídat 

dovezenému a předanému minerálnímu oleji. Před soudem také vypovídal 

opatrovník firmy Zlínexpress spedition Petr Fišer. Vyjadřoval se k vozidlu Fiat 

Ducato, kterým měla být údajná „nafta“ rozvážena. „Toto vozidlo, se kterým měla 

být prováděna trestná činnost, nepatřilo společnosti Zlínexpress spedition a 

závozník Plhák nikdy pro tuto společnost nepracoval,“ vysvětlil soudci Petr Fišer. 

  



 

 

Příloha č. 26:  

Akce „Goliáš ústeckých celníků“ odhalila pašeráckou síť  

Datum: 18.1.2014, autor: FRANTIŠEK ROČEK, zdroj: Liberecký deník, 

rubrika: Černá kronika, Strana: 04  

Ústecký kraj – Celníci na Mostecku ukončili zátahem dlouhodobé sledování 

pilného pašeráka minerálních olejů. Způsobil únik na spotřební dani ve výši nejméně 

dvou milionů korun. „Ústečtí celníci z oddělení Odhalování trestných činů pracovali 

na případu několik měsíců. Na základě operativních informací sledovali muže, jak 

vozí v plastových barelech z Německa stovky litrů minerálního oleje s obchodním 

názvem Heizöl. „Minerální olej načervenalé barvy určený původně v Německu k 

topení a v zemědělství muž ukrýval v garáži. Potom olej na Mostecku prodával spolu 

s komplici. Už to ale nebyl minerální olej, ale motorová nafta,“ uvedl Jiří Nejedlý z 

ústeckého celního úřadu. S lacinější „červenou“ německou naftou byli zákazníci na 

Mostecku spokojeni, protože ušetřili. Trpělivé číhání. Celníci pětatřicetiletého Čecha 

dlouhodobě sledovali spolu s kolegy z Německa, aby rozkryli pašeráckou a 

distribuční síť. Akci s krycím názvem „Goliáš“ ukončili celníci na Mostecku závěrem 

roku domovními prohlídkami a prohlídkami pozemků. Pašeráka zatkli ve chvíli, kdy 

dovezl do utajovaného skladu dalších 725 litrů minerálního oleje. „Celníkům se 

podařilo odhalit celkem 104 nelegálních přeprav minerálních olejů. Od května do 

prosince muž dovezl na území ČR osobním vozem nejméně 117 tisíc litrů 

minerálních olejů. Proto daňový únik dosáhl dvou milionů korun,“ zdůraznil Nejedlý. 

Dodal, že na případu úzce spolupracovalo mostecké státní zastupitelství. S celníky 

také spolupracovali němečtí kolegové z celního a pátracího úřadu v Drážďanech. 

Případ předají ústečtí celníci v nejbližších dnech policejnímu vyšetřovateli. „Muž čelí 

podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné 

platby. Hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let,“ dodal Nejedlý. Případů 

přibývá. Kromě rozsáhlého případu z Mostecka celníci stále častěji odhalují v 

příhraničí i drobné pašeráky. Například tento týden ve středu 15. ledna při běžné 

silniční kontrole na silnici E55 u Cínovce směrem na Dubí bylo hlídkou celníků 

zastaveno ke kontrole dodávkové auto Ford Tranzit. Celníci odhalili v autě plastovou 

nádobu (IBC kostku) a v ní 999 litrů „olejovité kapaliny s červeným nádechem a 



 

 

zápachem nafty“. I tak lze popsat minerální olej označený v Německu jako Heizöl. 

„Protože řidič neprokázal řádné zdanění nebo oprávněné nabytí za ceny bez daně, 

byl minerální olej zajištěn. Daňový únik na dovezeném oleji by dosahoval bezmála 

jedenáct tisíc korun,“ doplnil. Načervenalý kontraband Příliš velké zdanění 

tuzemských pohonných hmot láká k utajenému dovozu oleje načervenalé barvy, 

pachem připomínající naftu. Jde o minerální olej určený v Německu na topení a také 

představuje zlevněnou naftu určenou pro německé zemědělce. Takto zbarvená 

látka představuje dotované pohonné hmoty a palivo. Kdo neužije speciálně 

zbarvený minerální olej k vytápění nebo pro zemědělskou výrobu, bude mít v 

Německu vážné problémy. S tímto palivem v nádržích nesmí motorista v Německu 

vyjet s autem na silnici, jinak následuje vysoká pokuta. Pokud ale Němec koupí 

„červenou“ naftu a potají ji prodá českému překupníkovi, vydělá na daních a také 

vydělá na prodeji českému zájemci. Pokud není přistižen celníky... 

  



 

 

Příloha č. 27: 

14 miliard  

Datum: 20.1.2014, autor: MIROSLAV PETR, zdroj: Lidové noviny, rubrika: 

Peníze & byznys, strana: 13  

Daňová správa vyčíslila, že loni vzrostla kumulovaná suma daňových 

nedoplatků o závratných více než 14 miliard na téměř 149 miliard korun. Jde hlavně 

o díru v kategorii daně z přidané hodnoty. Přitom právě u DPH se berňák loni činil, 

seč mohl. Pro srovnání – podle odhadu finanční správy přichází ročně stát vlivem 

daňových podvodů o minimálně 30 miliard. Těch 14 miliard jsou peníze, o kterých 

stát ví, že je měl dostat, a ví také konkrétně, kdo je dluží. Že by tedy měl erár přesné 

informace o nemalé části černého trhu? To by možná byl úspěch. O úspěchu úřadů 

ve vybírání daní to však nic neříká. Kumulovaná částka nezaplacených daní sama 

o sobě vypovídací hodnotu nemá. Takže její nárůst si můžeme teoreticky vykládat 

dvojím způsobem. Jako průšvih i jako úspěch. Na každém je pravdy trochu. Díra ve 

výběru daní je větší, to znamená, že stát dokázal vyždímat z dlužníků méně než v 

předchozím roce. Státu dluží šejdíři i ti, kteří nezaplatili daň kvůli pochybení, 

neznalosti nebo vlastním finančním problémům z objektivních důvodů. Na druhé 

straně vysoký nárůst nedoplatků ukazuje, že berňák vypátral víc neplatičů a snaží 

se z nich dluh vymoci. Loňský rok byl skutečně ve znamení nebývalé štvanice na 

podvodníky s DPH. Detektivové finanční i celní správy pochytali desítky kšeftařů s 

tabákem, pohonnými hmotami a lihem. A vůbec poprvé se dařilo chytat i větší ryby, 

nejen malé čudly na konci provázaných řetězců nastrčených bílých koní. Smůla je, 

že majetek těchto odhalených eseróček, vhodný ke zpeněžení, zdaleka nestačí na 

zalepení daňového dluhu v erární kase. Stamiliony a miliardy, vydělané v 

podvodech, leží na účtech, ke kterým se úřady těžko dostanou. V téhle situaci lze 

tedy těžko čekat, že kumulovaný daňový nedoplatek začne klesat. Bude to úspěch, 

pokud aspoň přestane růst. 

  



 

 

Příloha č. 28:   

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY (akce Pavučina) 

Generální ředitelství cel, v Praze,  19.11.2013 

V průběhu akce "PAVUČINA" byly rozkryty daňově úniky ve výši téměř 750 

milionů korun.   

Ve dnech 15. a 16. 11. 2013 vyvrcholila pod názvem "PAVUČINA" společná 

dvouměsíční akce Finanční správy ČR, Celní správy ČR a Finančně analytického 

útvaru Ministerstva financí ČR. Jejím výsledkem bylo rozkrytí struktury 

organizovaného daňového úniku v celkové částce téměř tři čtvrtě miliardy korun. 

Z celkově zajištěné sumy bylo prozatím exekuováno 33 miliónů korun na 

bankovních účtech, 270 tisíc litrů pohonných látek, dále nemovitosti v odhadované 

tržní ceně v hodnotě přes 30 milionů korun, luxusní automobily v hodnotě 8 miliónů 

korun, nákladní automobily v hodnotě téměř 1,5 miliónů korun a další movité věci v 

tržní hodnotě téměř 2 milióny korun. 

Celní správě, která asistovala finanční správě, se podařilo zajistit 700 litrů nafty. 

K této pohonné látce nebyly předloženy doklady, které by svědčily o tom, že byla 

zaplacena spotřební daň. 

Jednalo se o další ze série akcí zaměřených na odhalování daňových úniků na 

DPH, k nimž dochází při obchodování s pohonnými látkami. Tentokrát se však 

pracovníci finanční správy zaměřili na prověřování firem, které v podezřelých 

obchodních řetězcích vystupují jako organizátoři a příjemci výnosů z daňových 

úniků.  

  



 

 

Příloha č. 29: 

Rozhovor s Janem Knížkem, generálním ředitelem Generálního finančního 

ředitelství. 

Datum: 19.11.2013, autor: Ondřej Golis, zdroj: Lidovky.cz, rubrika: Domov 

Krácením daní u pohonných hmot si podvodníci přicházejí na stamiliony. V 

rozhovoru se serverem Lidovky.cz to uvedl šéf Generálního finančního ředitelství 

Jan Knížek, jehož lidé proti nim o víkendu uspořádali letošní největší zátah, při němž 

zabavovali i celé pumpy. "Nepamatuji si nic podobného," komentuje akci Knížek. 

Lidovky.cz: V čem byl víkendový zásah tak výjimečný? 

Dokázali jsme, že v řetězci kromě bílých koní figurují také firmy, které z trestné 

činnosti profitují a přitom se tváří jako slušné společnosti platící daně. Někdo před 

nimi za jejich vědomí ale daň zkrátil. Teď skutečně po konečných firmách, před 

nimiž jsou další tři, čtyři, daň se ztratí v řetězci. 

Lidovky.cz: Jak řetězec funguje? 

Většinou bílí koně na sebe vezmou povinnosti platit daně, přiznají ji, místo toho 

ale zkrachují a nikdy je nezaplatí. Potom přijdou s tím, že jsou beztrestní, jelikož 

přece chtěli zaplatit, ale kvůli jiným závazkům nemohli. Buď je k tomu žene nouze, 

nebo si neuvědomí, o co jde. S vidinou výdělku podepíší cokoliv, aniž by si uvědomili 

důsledky. Organizátoři se potom tváří, že je vše v pořádku. Jsou to inteligentní lidé. 

Vymyslet takovou síť a řídit ji není jednoduchá záležitost. Lidovky.cz: O jak velkém 

problému se bavíme? 

O ohromném. To ale není jen problém Česka. Obecně celá Evropa má problém 

s podvody na DPH a nejde jen o pohonné hmoty. Organizované skupiny to vždycky 

zkouší na různých komoditách - dřevu, mědi nebo oceli. Jde v podstatě o mafie a 

dobře organizované zločinecké struktury.  

Lidovky.cz: O kolik peněz stát kvůli krácení daně u pohonných hmot přichází?  

Mluvíme o sumě 5-8 miliard korun ročně. Masivně to začalo v roce 2009. Teď 

se nám to ale podařilo srazit až na půlku.  

Lidovky.cz: Proč jste proti podvodům nezasáhli už dříve? 



 

 

Věnujeme se tomu od samého začátku, ale museli jsme se to naučit, to trvá půl 

roku až rok. Jen změny v zákoně stály obrovské přesvědčování, některá opatření 

nám nepovolila Evropská unie.  

Lidovky.cz: Nesuplujete v tomto práci policie? 

Částečně ano, jim jde o potrestání viníků, nám o návrat peněz do státní kasy. 

Jsem ale dokonce přesvědčen, že by bylo vhodné mít u berní správy policejní týmy 

nebo část kompetencí přešla na celní správu.  

Lidovky.cz: Při akci jste zabavili kromě pohonných hmot dokonce celé pumpy, 

to je běžné? 

Nepamatuji si nic podobného, rozsahem zabavených komodit byla velká. 

Zabavili jsme i luxusní vozy, zboží na prodejnách. 

Lidovky.cz: Dotýká se akce i velkých firem? 

Velcí hráči na trhu to rozhodně nebyli, spíše jde o menší až středně velké firmy. 

Rozhodně nejde o bezvýznamné hráče. Více to ale v tomto stádiu nemohu 

komentovat.  

Lidovky.cz: Na kolik peněz si krácením daní přijdou? Bavíme se o stamilionech? 

Určitě, jsou to jedinci disponující takovýmto majetkem, i když ne v Česku. 

Peníze z těchto obchodů ve většině případů vůbec nejdou přes účty českých bank, 

ale třeba přes účty inkasních společností, nebo se pohybují jen v zahraničí, kde 

nakupují pohonné hmoty. Víte, jak podvod probíhá, ale těžké peníze z něj chytit, 

protože nikdy nebyly v České republice.  

Lidovky.cz: Je možné, aby někdo prodával palivo o 3,4 koruny levněji než je 

průměrná úroveň? 

To je nesmírně podezřelé a dá se říct, že pokud nejde o dumpingovou cenu proti 

konkurenci, musím mít velké zázemí, abych to unesl. Pakliže mám jednu malou 

pumpu, je to podezřelé. 

  



 

 

Příloha č. 30: 

Mlátil jsem lidi na objednávku funkcionáře ODS, vypověděl recidivista 

Dne 22. 7. 2013 v 7:32, zdroj: www.parlamentnílisty.cz, rubrika: Aréna - 

Monitor 

"Zastrašoval jsem lidi, kteří jim stáli v cestě. Násilím jsem řešil jejich obchodní 

spory, ale i třenice, které mezi sebou měli," řekl Sivák deníku Právo. Výstražnou 

lekci měli údajně dostat i plzeňský primátor Martin Baxa nebo člen výkonné rady 

ODS Roman Jurečko. 

Sivákovo tvrzení podle deníku koresponduje s jeho výpovědí, kterou učinil na 

policii v případě stamilionových úniků, ve kterém figurují i další jména členů 

plzeňské ODS Radka Mráze, Adama Soleha a Tomáše Vlčka. 

Recidivista také přiznal, že sháněl bílé koně jako jednatele do společností, které 

obchodovaly s pohonnými hmotami, ale neplatily daně. Jako svého zaměstnavatele 

označil Mráze, v té době člena regionální a oblastní rady strany. "Mlátil jsem pro 

něho lidi, nebo jim alespoň vyhrožoval," tvrdí Sivák. 

Nyní si Sivák odpykává trest za to, že zbil plzeňského podnikatele Michala 

Sičáka. A to prý na objednávku spolumajitele konkurenčního podniku a člen 

místního sdružení ODS Radka Nováka. 

7 Novák s Mrázem vše popírají 

"Sivák? To jméno mi nic neříká. Možná bych ho poznal podle vidění, stýkám se 

spousty lidmi," reagoval na dotaz Práva Novák. Že byl ale se Sivákem v kontaktu 

Mráz, potvrdila Právu Sivákova družka. Chodil za ním údajně i do věznice a přispíval 

na balíky, které mu posílala. Naposledy ji prý kontaktoval s tím, aby Sivák proti němu 

nevypovídal a nechal v tom jen Vlčka, bývalého asistenta náměstka primátora Petra 

Runda. 

"Je to hloupost. Sivák je kriminálník a sleduje tím svůj prospěch," popírá slova 

Sivákovy družky Mrázův advokát Jan Brázda. Podrobněji o případu hovořit nechtěl 

s odvoláním na to, že nemá souhlas klienta. 

  



 

 

Příloha č. 31: 

Náhled do judikatury českého soudnictví 

Dalo by se očekávat, že protiprávní jednání, ať už v rovině přestupkové, či v 

rovině trestně-právní odpovědnosti, budou následně poté, co jsou zjištěna, i 

potrestána. Bohužel zde významnou roli hraje způsob tvorby legislativy, zejména 

v oblasti daňového práva. Právní řád ČR s podporou judikacie českého soudnictví 

sdílí myšlenkový názor takový, že je-li možné se na skutkovou podstatu 

protiprávního stavu dívat z vícero pohledů, vždy je nutno použít jako legislativně 

správný ten, který je nejméně k tíži daňovému subjektu. Důkazní břemeno je v 

těchto případech plně na berdech daňového subjektu, nicméně pokud on nabídne 

správci daně některou z několika možných variant řešení, je pak právě na správci 

daně, aby případný rozpor za pomoci relevantních důkazních prostředků vyvrátil a 

nepodaří-li se mu to, nezbyde, než se s vyjádřením daňového subjektu ztotožnit. 

Nemusí tomu tak být vždy, když správní orgán rozhoduje v rámci svých kompetencí 

v prvoinstančním řízení, nicméně v hierarchicky vyšším stupni, či přímo v soudním 

řízení, jehož závěrečné výsledky pak už málokdo zkoumá, je na presumpci neviny 

a právní zásadu „in dubio pro reo“ ve všech jejích podobách pravidelně odkazováno. 

Příkladem může být jen nepatrná níže uvedená část výtahu z judikatury českého 

soudnictví, nutno však dodat, že podobných judikátů dnes již existuje nesčetné 

množství. 

1) Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 10. 

2008, sp. zn. 7 Afs 54/2006:  

Odst. 52: 

„…v oboru daňového práva je proto nutno dbát určitých základních principů, 

kterými v projednávané kauze jsou zejména princip právní jistoty a princip 

předvídatelnosti právní regulace, z nichž plyne zákaz analogie v neprospěch 

daňového subjektu a zásada, že v případě, že daňový zákon z důvodu své 

nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo "mezery v zákoně" umožňuje 

vícero rovnocenně přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z nich, který je 

vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své daňové 

zákony natolik jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval 



 

 

výkladové nejasnosti; v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli 

zákonodárce)“. 

Odst. 56:  

„V konfliktu dvou výkladů, z nichž oba jsou možné, z určitých úhlů pohledu 

rozumné a nikoli nepřesvědčivé, a přitom vedou k odlišným závěrům, nutno 

vzhledem k okolnosti, že se jedná o výklad norem daňového práva hmotného, 

zakládajících povinnost soukromé osoby poskytnout státu plnění bez protiplnění, 

dát z důvodu ochrany ústavních principů právní jistoty a předvídatelnosti právní 

regulace přednost tomu z nich, který je ve prospěch soukromé osoby, a to přesto, 

že se v daném případě nepochybně jedná o výklad jdoucí proti základním 

strukturálním principům a ekonomickým funkcím DPH a stěžovatele neodůvodněně 

zvýhodňující oproti jiným plátcům DPH“. 

Odst. 66: 

„Zákaz neodůvodněně nerovného zacházení je v daňovém právu velmi 

důležitým korektivem, který může v určitém případě vést k ulehčení situace 

daňového subjektu, srovná-li se jeho postavení s jinými subjekty v postavení z 

relevantních hledisek srovnatelném, nemůže však - jakoby dodatečně, nad rámec 

zákona - založit daňovou povinnost legálně nezakotvenou, a to ani tehdy, jestliže 

tuto legálně nezakotvenou "povinnost část jiných daňových subjektů ve srovnatelné 

pozici z určitých právně irelevantních důvodů (např. ze strachu z kolaterálních 

dopadů či z nechuti vést dlouhé právní spory) plní.“ 

V tomto rozsudku řešil rozšířený senát interpretaci dnes již zrušeného zákona 

č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Navzdory tomu, že konečný výklad 

zákona byl v rozporu s jeho principy, tak v rámci proporcionality převážil výklad 

gramatický hovořící ve prospěch daňového subjektu. Nepřesnost a 

nesrozumitelnost ústící v mezeru v zákoně Nejvyšší správní soud dal zcela k tíži 

státu. Nejvyšší správní soud tak konstatoval, že je to vždy daňový subjekt, jehož 

práva je nutné prioritně chránit a do nichž lze zasahovat jen v nezbytných případech 

daných zákonem.  

Mimo výše uvedené Nejvyšší správní soud také ukázal, jak je pro daňové 

subjekty nezbytné hájit si svá práva dle zásady vigilantibus iura scripta sunt. Tato 



 

 

zásada pak může, stejně jako v tomto případě, zdánlivě převážit nad zásadou 

rovnosti, kdy daňovému subjektu, který si dostatečně svá práva chrání, je 

poskytnuta „větší“ ochrana. 

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 643/06-1 ze dne 13. 09. 2007-1, třetí 

odstavec právní věty: 

„V právním státě je třeba tvorbě právních předpisů věnovat nejvyšší péči. Přesto 

se však nelze vyhnout víceznačnostem, což plyne jak z povahy jazyka samotného, 

tak z abstraktnosti právních norem, jakož i z omezenosti lidského poznání, stejně 

jako z dynamické povahy sociální reality. Je-li k dispozici více výkladů veřejnoprávní 

normy, je třeba volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do toho kterého 

základního práva či svobody. Tento princip in dubio pro libertate plyne přímo z 

ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR, nebo čl. 2 odst. 3 a čl. 4 

Listiny a viz i stanovisko menšiny Pléna NSS v usnesení ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. 

in 215/2004 Sb. NSS). Jde o strukturální princip liberálně demokratického státu, 

vyjadřující prioritu jednotlivce a jeho svobody před státem. Pravidlo in dubio pro 

libertate je vyjadřováno uplatňováním různých maxim ve všech oblastech veřejného 

práva. Má např. podobu pravidla in dubio mitius nebo pravidla in dubio pro reo.“ 

V tomto nálezu Ústavní soud připomněl význam obecné právní zásady in dubio 

pro libertate, která ve věcech daňových mívá zejména podobu in dubio mitius, tj. v 

pochybnostech mírněji. Na základě této zásady nelze nejasným a nejednoznačným 

ustanovením zákona přisuzovat význam pro daňový subjekt méně výhodný. Je to 

totiž osoba daňového subjektu, která je středem pozornosti Listiny základních práv 

a svobod a kterou ochraňují práva zde uvedená.  

S ohledem na současnou obsáhlou a nepřehlednou právní úpravu daní tak 

Ústavní soud dal jasně najevo, že nebude stát na straně státu, jelikož je to právě 

on, komu svědčí zákonodárná moc a kdo je odpovědný za současný stav. 

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 705/06-1 ze dne 01. 12. 2008, odst. první 

právní věty: 

„Státní moc si při stanovení a vybírání daní a poplatků musí počínat v mezích 

stanovených zákonem, který již svou povahou představuje zásah do základního 

práva na vlastnictví, jejž zároveň legitimuje. V podmínkách materiálního právního 



 

 

státu je navíc nezbytné toto ustanovení vykládat nikoliv pouze v tom smyslu, že 

orgán veřejné moci je oprávněn uplatnit vůči jednotlivci zákonem konstituovanou 

pravomoc jakýmkoliv způsobem, nýbrž je třeba jej vykládat v materiálním smyslu, 

tj. tak, aby orgán veřejné moci při výkonu své pravomoci co nejvíce respektoval 

ochranu základních práv jednotlivce, v daném případě autonomní sféru jednotlivce, 

jejíž součástí je též tzv. informační autonomie jednotlivce.“  

Zde Ústavní soud ve věci způsobu provádění daňových kontrol dochází ke 

stejným závěrům jako již v minulosti Nejvyšší správní soud. Ten judikoval, že na 

postupy správce daně je třeba aplikovat požadavek profesionality a patřičné 

odborné péče, se kterými jsou povinny každé řízení vést. Tento požadavek je tak 

silný, že v určitých případech může i zcela znemožnit další pokračování v daňovém 

řízení, a to ke škodě státu (jelikož ten ztratí možnost vybrat daň z titulu doměrku).  

Nález má zajímavý „výchovný“ závěr pro správce daně, jelikož Ústavní soud 

jednoznačně konstatoval, že pokračování v daňovém řízení je již nepřípustné. 

  



 

 

Příloha č. 32: 

Výroční zpráva Celní správy České republiky za rok 2007, str. 10 

„…Celkovou výši nedoplatků ovlivňuje zejména zvýšení účinnosti následné 

kontroly ze strany celních orgánů, tj. zvýšení počtu vydaných platebních výměrů z 

moci úřední a stále nedostatečná platební morálka dlužníků. Celní správa využívá 

všechny možnosti k vymáhání - uplatňuje celní dluh na ručiteli, zjišťuje bankovní 

účty dlužníků, zjišťuje majetek dlužníků prostřednictvím katastrálního úřadu, v 

evidenci motorových vozidel, ve středisku cenných papírů a spolupracuje s 

finančními úřady v případě přeplatků evidovaných u poplatníka. Převážná část 

nedoplatků je uplatněna v rámci konkurzního řízení nebo je vymáhána soudní 

cestou. Nemalou část nedoplatků tvoří pohledávky vůči Kreditní bance, a.s., a Union 

bance, a.s., na které byl prohlášen konkurz...“ 

„…V porovnání s rokem 2006 došlo v roce 2007 v této oblasti pouze k nárůstu 

počtu zjištěných případů porušení platných předpisů (index 115). Naproti tomu došlo 

k výraznému poklesu odhadovaného úniku na cle a daních (index 45,2). Zmíněný 

pokles je dán především tím, že v hodnoceném období roku 2007 nebyl v rámci 

trestního řízení realizován žádný případ. Jako v minulých letech, tak i v roce 2007, 

bylo základním trendem porušování celních a daňových předpisů v této komoditě 

provádění neregistrovaných obchodních operací, aniž by z těchto výrobků byla 

řádně odvedena spotřební daň. Dalším trendem je míchání a přimíchávaní 

pohonných hmot s jinými minerálními oleji a ostatními chemickými látkami 

nezatíženými spotřební daní. Zcela novým trendem bylo uskutečňování obchodních 

operací v rámci tuzemského zdanitelného plnění, kdy je akumulována ztráta na 

nepřiznané a neodvedené DPH u jednoho z článků/účastníků předmětného řetězce 

zdanitelných plnění. V hodnoceném období proběhla mezinárodní akce „MINOL“, 

kde celní správy Polska, Slovenska a ČR monitorovaly vzájemný obchod s touto 

komoditou. V rámci této akce však nebyla zjištěna žádná zásadní porušení 

předpisů. Další akcí byla týdenní kontrolní akce „OLEJ – MORAVA“ zaměřená na 

kontrolu přeprav minerálních olejů a kvalitu pohonných hmot na předem 

vytipovaných stáčištích a úložištích a dalších rizikových místech. Na základě 

analýzy odebraných vzorků bylo možné rozpracovat další případy v oblasti pátrání 



 

 

a daňového řízení. Vzhledem k enormně vysokým daňovým únikům souvisejícím s 

touto komoditou, byla vedle pátrací činnosti realizována i jiná konkrétní opatření s 

cílem eliminovat předmětnou trestnou činnost. Mezi nejpodstatnější z těchto 

opatření lze uvést stále probíhající dlouhodobou kontrolní akci, která je zaměřena 

na kontrolu přeprav minerálních olejů v rámci ČR. Kontroly byly zaměřeny nejen na 

silniční, ale i železniční přepravu a byly prováděny útvary dohledu. Výstupy těchto 

kontrol jsou dále zpracovávány a analyzovány speciální skupinou analýz. Cílem je 

včasná identifikace konkrétních rizikových subjektů (dopravce, příjemce, atd.) a 

přijetí následných opatření k zamezení předmětné trestné činnosti. Pro potřeby 

útvarů mobilního dohledu a správce daně byla na intranetu CS vyhotovena aplikace: 

„Úložiště a stáčiště minerálních olejů“ a aplikace „Veřejné a neveřejné čerpací 

stanice pohonných hmot. …“  



 

 

Příloha č. 33: 

Výroční zpráva Celní správy České republiky za rok 2012, str. 47 

„…Jedná se zejména o nelegální dovoz minerálních olejů, které jsou předmětem 

spotřební daně, kdy povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká pouze při použití těchto 

vybraných výrobků pro pohon motorů nebo výrobu tepla na území České republiky. 

Minerální oleje jsou dopravovány z jiných členských států EU pod různými 

obchodními názvy (například BASE OIL, RUST CLEANER, BIOSEPAR, FORMEX, 

apod.) s deklarovaným využitím jako formovací, šalovací či základové oleje KN 

27101999 či KN 27101991, které jsou dále administrativně (fakturačně) 

zaměňovány za minerální oleje KN 27101941 podléhající spotřební dani. Za využití 

různých druhů přeprav (automobilová nebo železniční) a různých přepravních obalů 

(například 1000 l plastové nádoby) jsou následně minerální oleje dodávány do sítě 

čerpacích stanic nebo výdejních míst pohonných hmot velkokapacitních přepravců, 

aniž by z těchto minerálních olejů byla řádně odvedena spotřební daň. Konkrétně 

se jedná o nelegální dovozy minerálních olejů původem z Polska, Litvy, Slovenska, 

Rakouska či Německa. Dalším trendem bylo v roce 2012 míchání pohonných hmot 

s jinými minerálními oleji a ostatními chemickými látkami nezatížených spotřební 

daní.  

Významně narůstající tendenci při porušování předpisů má dovoz minerálních 

olejů z členských států EU a následné záměrné neodvedení daně z přidané hodnoty 

finančním úřadům jako správcům této daně. I přes věcnou nepříslušnost celní 

správy k dani z přidané hodnoty docházelo i v roce 2012 mezi jednotlivými správci 

daní k intenzivní výměně informací tak, aby bylo možné eliminovat důsledky 

neodvádění daně z přidané hodnoty. Příkladem vzájemné kooperace bylo několik 

společných kontrolních akcí, při nichž došlo v rámci výkonu exekucí k zajišťování 

automobilových a železničních cisteren pohonných hmot. Významnou měrou k 

odhalování a zmapování rizikového chování daňových subjektů také napomáhá 

mimořádně dobrá součinnost s Finančním analytickým útvarem Ministerstva 

financí...“ 

 


