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RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ – JE MOŽNÉ STANOVIT CENU OBVYKLOU 

U POHONNÝCH HMOT? 

LIABILITY FOR UNPAID TAX – IS IT POSSIBLE TO DETERMINE THE USUAL 

PRICE OF FUEL? 

Pavel Semerád
3
 

ABSTRAKT:  

Tento příspěvek se zabývá problémem u paragrafu 109 daně z přidané hodnoty - ručení za 

nezaplacenou daň. Dle tohoto paragrafu ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou 

daň v případě, kdy je úplata za toto zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela 

zjevně odchylná od obvyklé ceny. Hlavním předmětem zkoumání jsou pohonné hmoty. Jejich 

prodejní cena se může u různých společností měnit denně nebo týdně. z tohoto důvodu Je 

navržena metodika a postupy ke stanovení ceny obvyklé.   

ABSTRACT:  

This paper deals with A problem with article 109 of value added tax - liability for unpaid tax. 

According to this article The Recipient of A Taxable supply shall be liable for unpaid tax IF 

THE payment for A taxable SUPPLY is clearly divergent from the usual price without any 

economic justification. The main subject of research is fuels. Their selling price may change 

at different companies daily or weekly. For this reason A methodology and procedures for 

determination of the usual price are proposed. 
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 Úvod  1

Daňové úniky jsou poměrně závažnou problematikou, která připraví státy světa o významné 

části národních rozpočtů. Jednou z oblastí, kde dochází k daňovým únikům, je i daň z přidané 

hodnoty. Také Česká republika je zasažena machinacemi s touto daní a dle odhadů 

Ministerstva financí České republiky přijde o 5 až 8 miliard korun ročně (Senát, 2011). Mezi 

nejobtížněji zdaňované komodity patří pohonné hmoty (Kalousek, 2011). Česká republika 

bojuje s daňovými úniky u pohonných hmot
4
 (dále jen „PHM“) od kauz lehkých topných 

olejů; spíše neúspěšně. Z tohoto důvodu navrhla v roce 2010 režim přenesené daňové 

povinnosti u dodávek PHM nad 1500 litrů. Tento návrh však nebyl Evropskou komisí přijat 

(Kalousek, 2011). Doporučení komise bylo, aby Česká republika využila jiných možností.  

Směrnice Rady 2006/112/ES v důvodu číslo 44 uvádí, že členské státy by měly mít možnost 

stanovit, že za odvod DPH ručí společně a nerozdílně jiná osoba než osoba povinná odvést 

                                                 

 
3
 Semerád, Pavel, Ing. et Ing. – Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1,  

61300, Brno, +420 545 132 335, pavel.semerad@atlas.cz 
4
 PHM jsou omezeny pro účely tohoto příspěvku jen na automobilový benzin natural 95 a motorovou nafta.  
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daň. Novelou zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.) vstoupil 1. dubna 

2011 v účinnost institut ručení za nezaplacenou daň (§109). Na základě tohoto paragrafu 

dochází částečně ke vzniku daňové odpovědnosti a možnému přesunu daňové povinnosti 

z poskytovatele zdanitelného plnění (prodávajícího) na příjemce zdanitelného plnění 

(kupujícího). Za zákonem stanovených podmínek může správce daně požadovat úhradu daně 

po kupujícím. Pokud by prodávající nezaplatil daň, ručil by kupující za neodvedenou daň 

z plnění, pokud byla úplata za toto zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela 

zjevně odchylná od obvyklé ceny.  

Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu 

vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu (např. stav tísně 

prodávajícího), osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby 

(zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.) 

Stanovení obvyklé ceny je velice obtížnou částí znalecké činnosti. Na rozdíl od např. 

oceňování nemovitostí neexistuje žádný zákonný předpis, který by upravoval metodický 

postup ocenění PHM. Postup oceňování komplikuje také fakt nezveřejňování prodejních cen 

jednotlivými společnostmi. Nikdo proto zatím není schopen přesně stanovit cenu obvyklou  

u této komodity. Možná i z tohoto důvodu nebyl institut ručení za nezaplacenou daň do října 

2011 uplatněn (Kulková, 2011). 

 Tvorba cen pohonných hmot 2

2.1 Dělení trhu 

Obchodní společnosti, které působí na trhu s PHM v České republice lze dělit dle různých 

ekonomických kritérií – dle velikosti obratu, množství zahraničního kapitálu apod. Pro účely 

tohoto příspěvku jsou tyto společnosti děleny na ty, co se zabývají: 

 pouze distribucí PHM mezi skladem a čerpacími stanicemi (velkoobchodní prodej) 

 pouze provozem čerpacích stanic – lze je dělit na veřejné, neveřejné a s vymezeným 

přístupem 

 distribucí PHM mezi sklady a čerpacími stanicemi a současně provozují čerpací 

stanice pod vlastní značkou nebo pod značkou jiné společnosti (franchising)  

V České republice působilo v říjnu 2011 965 subjektů registrovaných dle zákona  

o pohonných hmotách jako distributoři PHM a bylo provozováno 6 674 čerpacích stanic 

(Beran, 2011). Český trh je diferencovaný na velké množství subjektů, přesto je od nich téměř 

nemožné získat údaje o prodejních cenách. Společnosti je úzkostlivě tají před konkurencí. 

Jediným zdrojem cen, se kterými je pracováno i v tomto příspěvku, jsou základní týdenní 

ceny společnosti ČEPRO, a.s. 

2.2 Specifika tvorby ceny 

2.2.1 Způsob stanovení cen 

Spotřebitelské ceny ovlivňuje řada faktorů, z nichž nejdůležitějším je nákupní cena ropy Brent 

v amerických dolarech (USD), dále pak kurz české koruny (CZK) k americkému dolaru 

(USD). Doplňující avšak neméně významná je také strategie daného prodejce, vliv 

konkurence na trhu a geografická poloha (např. vzdálenost od skladů). Nákupní ceny ropy 

Brent jsou většinou nasmlouvané na tříměsíční období dopředu (David, 2007). 
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Ceny benzinu a nafty určují prodejní ceny rafinerií. K těmto si potom distributoři připočítávají 

své marže. Všechny rafinerie v Evropské unii prodávají svoje produkty za stejnou cenu 

stanovenou na komoditní burze v Rotterdamu. Konečná cena závisí na daních – zejména 

spotřebních a na dani z přidané hodnoty (Kurzy, 2011). 

Většina českých společností stanovuje pro prodej zboží tzv. týdenních cen, čímž kopírují 

některé tuzemských skladů. Týdenní ceny jsou v platnosti zpravidla od úterý do pondělí. 

Některé společnosti však vyhlašují ceny na kratší období (např. denní ceny), čímž se snaží 

pružněji reagovat na aktuální vývoj světových cen. 

2.2.2 Rozlišení zákazníků 

Prodej PHM se nijak neliší od prodeje jiných komodit. Prodejci se snaží prodat co nejvíce 

litrů a vyprodukovat co největší zisk. Dle informací získaných od některých distributorů není 

nezveřejňování prodejních cen jen z důvodu obavy z konkurence. Společnosti mají své 

zákazníky rozděleny dle odebraného množství za sledované období a významným ukazatelem 

je splatnost. Pro názornost lze uvést rozdíl cen mezi distributorem, který odebere 100 000 litrů 

denně při platbě před uskutečněným fyzickým stočením zboží na místě dodání a jinou cenu 

má malá čerpací stanice s měsíční splatností a odběrem 10 000 litrů. 

2.2.3 Dopravné náklady 

Nezanedbatelnou položku v nákupních cenách tvoří dopravné náklady. PHM se dopravují 

v cisternách, jejichž objem může být i 36 000 litrů. Cena dopravy je závislá na množství 

přepravovaných PHM a tzv. kilometrických pásmech (vzdálenost od místa nakládky a místa 

stáčení). Obvyklým přepravovaným množstvím bez přirážek je cca 6 000 litrů, což odpovídá 

jedné komoře cisterny. Přeprava menšího množství je dražší. Také ceny přepravy jsou těžce 

zjistitelné. Většina dopravců jezdí pro konkrétní distributory za smluvní ceny.  

2.3 Zahraniční obchod 

Distributoři mají možnost s ohledem na kilometrické vzdálenosti pořídit zboží z jiného 

členského státu nebo dovézt zboží z třetích zemí. Využívají nižších nákupních cen, které 

mohou být způsobeny odlišnými sazbami nepřímých daní. Tento typ obchodování proto nelze 

přehlížet zvláště v příhraničních oblastech. 

 ceny pohonných hmot 3

3.1 Cenová politika čerpacích stanic 

Je-li probírána problematika ručení za nezaplacenou daň, je její význam určen pro distributory 

PHM, nikoliv čerpací stanice jako takové. Ceny na čerpacích stanicích se mohou výrazně lišit. 

Na jedné straně stojí světově uznávané značky, jejichž předmět podnikání může zahrnovat 

také zpracování a těžbu ropy, a na druhé straně jsou tu čerpací stanice obchodních řetězců 

(např. nákupních center), které využívají čerpací stanici jako marketingový nástroj umožňující 

získání nových zákazníků. Nezanedbatelnou částí trhu jsou ostatní čerpací stanice, kde záleží 

na četnosti konkurenčních stanic v okolí a jejich složení (Hejkrlík, 2011).  

3.2 Cenová politika distributorů 

Distributoři diferencují své zákazníky. Z důvodu velkého množství subjektů se však i oni 

snaží konkurovat především cenou. Aby mohli jejich odběratelé (např. čerpací stanice) 

konkurovat ostatním, je pro ně pořizovací cena PHM často nejdůležitějším kritériem.  

Ve skutečnosti jsou ceny na skladech PHM podobné a nabídka distributorů se liší v závislosti 
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na tom, kolik dalších prodejců je mezi skladem a konečným prodejcem. Je proto obtížné (ale 

nikoliv nemožné) získat výrazně nižší cenovou nabídku legálním způsobem.  

Na trhu se objevují skupiny společností, které neodvedením např. daně z přidané hodnoty, 

získávají konkurenční výhodu (Semerád, 2011). Následně ale nedostojí svým daňovým 

povinnostem a stát připraví o finanční prostředky. Právě z tohoto důvodu byl zaveden institut 

ručení za nezaplacenou daň.  

3.3 Možnosti na trhu s pohonnými hmotami 

Je možné dosáhnout nižších cen i legální cestou. Sklady umožňují distributorům nakoupit 

PHM a dle skladovací smlouvy je ponechat naskladněné do doby, než se je rozhodnou prodat.  

Tabulka č. 1 – Měsíční vývoj nákupních cen u Naturalu 95 

Table No. 1 – Month-long purchase prices development of Natural 95 

Období ČEPRO, a.s. Spotřební daň DPH Cena s DPH 

15.12.-21.12.2009 21,06 11,84 4,00 25,06 

22.12.-28.12.2009 21,13 11,84 4,01 25,14 

29.12.-31.12.2009 21,68 11,84 4,12 25,80 

1.1.-4.1.2010 22,68 12,84 4,54 27,22 

5.1.-11.1.2010 23,19 12,84 4,64 27,83 

12.1.-18.1.2010 23,54 12,84 4,71 28,25 

Zdroj: Základní týdenní ceny společnosti ČEPRO, a.s., vlastní zpracování 

Tabulka č. 2 – Měsíční vývoj nákupních cen u motorové nafty 

Table No. 2 – Month-long purchase prices development of Diesel 

Období ČEPRO, a.s. Spotřební daň DPH Cena s DPH 
15.12.-21.12.2009 20,09 9,95 3,82 23,91 

22.12.-28.12.2009 20,30 9,95 3,86 24,16 

29.12.-31.12.2009 20,62 9,95 3,92 24,54 

1.1.-4.1.2010 21,62 10,95 4,32 25,94 

5.1.-11.1.2010 22,24 10,95 4,45 26,69 

12.1.-18.1.2010 22,52 10,95 4,50 27,02 

Zdroj: Základní týdenní ceny společnosti ČEPRO, a.s., vlastní zpracování 

Ceny pohonných hmot se mění. Pokud je predikován nárůst cen, může distributor nakoupit 

ještě za aktuálně platnou cenu, ale prodat může dráž. Tímto vydělá za krátkou dobu (např. 

během jednoho dne) i 0,50 – 1,- Kč/litr.  

Dne 1. ledna 2010 došlo ke zvýšení spotřební daně u pohonných hmot o 1,- Kč a současně 

došlo ke zvýšení daně z přidané hodnoty o 1%. Během jednoho měsíce došlo ke zvýšení 

základních prodejních cen společnosti ČEPRO, a.s. Naturalu 95 o 2,48 Kč/litr (tabulka č. 1)  

a u motorové nafty o 2,43 Kč/litr (tabulka č. 2). Jestliže informovaný distributor nakoupil 

PHM do půlnoci 21. prosince 2009, mohl je prodat 12. ledna 2010 i o 2 Kč levněji než jeho 

konkurence, aniž by porušil zákon. Jaká byla cena obvyklá v tomto období? 

 Náhradní metodika pro stanovení obvyklé ceny pohonných hmot 4

4.1 Obvyklá cena 

Obvyklá cena se obvykle zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi 

obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto 

informace nejsou od statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných věcí, 

používá se náhradní metodika (Bradáč a kol, 2004). 
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Problémem ocenění PHM pro daňové účely není stanovit aktuální tržní neboli obvyklou cenu, 

která je dána trhem, ale stanovit nejnižší možnou cenu legálně dosažitelnou na trhu. Daňové 

úniky na DPH probíhají dle dostupných informací u právnických osob (omezené ručení), 

které jsou z pravidla čtvrtletními plátci DPH (Kulková, 2011). 

4.2 Databáze cen 

Základním výchozím prvkem nechť jsou stanoveny základní týdenní ceny společnosti 

ČEPRO, a.s. Tyto ceny jsou nejsnáze zjistitelné na českém trhu a umožňují tak sledovat vývoj 

cen PHM v čase. Nelze paušalizovat ceny a ani předpokládat, že budou pro všechny 

společnosti stejné; nebudou. Není však účelné tyto ceny zjišťovat, neboť z důvodu 

hospodářské kriminality nejsou přesná čísla důležitá. Tato metodika slouží jako pomocné 

kritérium ke stanovení, co ještě je nebo může být cena obvyklá. 

4.3 Sledované období 

Z hlediska vývoje cen a způsobu daňových úniků by mělo být sledované období nejméně 

měsíční a nejdéle čtvrtletní. Dle zjištěných údajů stanovují některé sklady paušální částku  

za měsíční skladovací období. Delší období je dražší a tím se omezuje také výhodnost 

naskladnění.  

Čtvrtletní období je nabídnuto z důvodů kvartálního placení DPH některými společnostmi.  

Po skončení období údajně končí podnikaní s nesplněnými daňovými povinnostmi (Kulková, 

2011).  

Těžko lze předpokládat u nějaké společnosti, která bude chtít spáchat daňový únik, že nakoupí 

zboží a prodá je až za tři měsíce od nákupu. Proto nechť je sledované období v délce 6 týdnů. 

Tato délka je dle autora příspěvku nejvhodnější proto, aby byly přiměřeně implementovány 

vlivy na cenu způsobených výkyvy např. živelnými katastrofami, občanskými nepokoji nebo 

válečnými konflikty ve světě. Toto tvrzení vychází ze sledování vývoje těchto cen v období  

od 1. listopadu 2009 do 31. prosince 2011. 

4.4 Stanovení přípustné odchylky 

Sledováním vývoje týdenních cen v čase vznikne odchylka od jednotlivých období. Tyto 

odchylky nechť jsou zaznamenány v čase a je vybrána největší odchylka (nejnižší cena) 

v období - 6 týdnů. Takto variabilně stanovená cena nechť je základní cenou pro zjištění 

přípustné odchylky. 

4.5 Porovnání s aktuální týdenní cenou 

Maximální přípustná odchylka (ơ) nechť vznikne rozdílem mezi aktuální týdenní cenou (Pakt) 

a nejnižší cenou nejdéle 6 týdnu nazpět (Pmin.1-6). 

ơ = Pakt – Pmin.1-6 

Tímto postupem je získán interval: < Pakt – ơ; Pakt + ơ > 

Pro daňové účely je směrodatná nižší hodnota, která bude použita k porovnání. 

4.6 Zveřejňování minimální obvyklé ceny 

Daňoví poplatníci by měli vědět, že se vystavují riziku ručení za nezaplacenou daň, protože 

nakupují PHM pod cenou obvyklou. Nebudou-li o této hodnotě informováni, potom není 

možné je sankcionovat za porušení zákona z důvodu právní nejistoty. Měla by být vyloučena 

svévole správce daně. Protože se ceny mění, nabízí se jako možnost např. zveřejněním 
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v cenovém věstníku na webových stránkách Ministerstva financí České republiky. Pak již 

bude záležet jen na poplatníkovi, zda zboží s nižší cenou nakoupí či nikoliv.       

 Závěr  5

Boj s daňovými úniky je obtížný a komplikovaný. Každé (dílčí) řešení pomáhá omezovat toto 

společensky nebezpečné chování, které demotivuje ostatní poplatníky od placení daní. Ručení 

za nezaplacenou daň je v českém zákoně o DPH krátkou dobu, proto se obtížně hodnotí. 

Jestliže však nebyl do (nejméně) října 2011 ani jednou využit, přestože se objevují nové 

případy podvodů na DPH u PHM, je nutné se zamyslet nad efektivitou takovéhoto řešení. 

Tento příspěvek přináší novou metodiku stanovení ceny obvyklé. Protože společnosti 

obchodující s PHM nezveřejňují svoje prodejní ceny, využívá nová metodika základních 

týdenních cen společnosti ČEPRO, a.s., jejímž akcionářem je Ministerstvo financí České 

republiky. Ani tato metodika však neumožňuje přesné stanovení obvyklé ceny.  

Na základě vývoje cen pouze vymezuje interval hodnot a přípustnou odchylku, která by 

mohla být akceptována jako pomůcka nikoliv jako řešení. Mohla by správcům daně pomoci 

uplatnit ručení za nezaplacenou daň v praxi. Překážkou může být příliš veliká odchylka  

ve sledovaném období, protože tímto by zahrnovala i ceny, které dle odborníků jednoduše 

nejsou dosažitelné legální cestou.  
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