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CE se zapletl

podvodu
Stót nedostol DPH zanokoupené pouolenkg
zuzeno |(ubótovó,
lí|.os|ouo l|.9ouá
outori@economio.cz

200 MlL.tátní eneŤgetický gigant
cEZ se zapletl do obřího da-
ňového podvodu, při němž
hlozí, že st.át přiide zhruba

o 200 mi]ionů konm: PŤípad, kteÚ
už Ťadu ýclnů šetří po]icie, souvisí
s emisními povolenkami'

'ČEz nakoupil zhrubazamiliaŤdu
konm emišní povolenlq/ od společ-
nosti Tess haha. Povolenky však
do ceska dovezla další obchodní
frma, lfteláje poříďlana londíŤl-
ské burze. A pIávě tento dovozce
z obchodu zřejmě neodveď dvace.
tiprocentní DPH,.. popsal tÍansakci
z&oj z ministerstla fnancí

Lvlluvcl UEZ L.lolslav ÁI1z o.tnril
pípad ja.kkoliý komento t' Poďe
informací HNnapřípad upozomil
saln UťjZ' "t.ooezŤelulsme uz avŤeu

PřípadšeĚípolicie

E ČEz speku|ouol 5 emisními
povolenkomi: zoplotil miliordu,
ole prodeici neoduedli stótu
20procentní DPH.

s tÍm, že zŤejmě došlo ke spácháIí
fuestného činu, apodďijsme hest-
ní oznámeú.. řekl Ťeditel fnalčně
analytického útvařu ministerstva
financí Milan cícer. Jak HN potlTďl
policejní m.tuvčí Roman skřepek,
kauzou se ný'ní zabývá UtvaŤ pŤo
boj s fnalční lgiminalitou.

vyšetřovatelé fŤmě Tess zablo-
kovali účty, našli na nich ale jen

několik milionů. Tess Prahaje spo.
lečnost s nrčením omezeným a má
kapitál pouhých 200 tisíc korun.
vlastníji podnikatel z Libušína
Libo! sotnička. Firma nemá ani
webov'é shánl.y, HN se jejízástupce
nepodďilo kontal$oÝat'

Daňové únilqpři spekulatirních
Ťetězoqých obchodech s emisnÍmi
povolenkami se objevily i jinde
v Ewopě' "Povolenlv na}oupené
na spotovém tlhu některé z e!ŤoF
ských buřz 3i meá sebouv rych]ém
sledu pŤedáv4ií firmy z různých
zemí' zneuáv4ií toho 'ževri'zr.ých
sátechjsou růzÍté dďové předpi
sy,..popisqjeschémabroker, kierý
hh dobŤe zná.

Jak HN řeld ieden z fremních ob-
cnooÍuKtl' Uťj]4 K\4ur pnpaclu zcela
upustil od spel1rlací s povolenka.
mi' jimiž si do té doby ta.kjako řada
dalších hráčů v oboru wlepšoval
své hosDodďení. íienal8 ,

Rozpočet

Stavební spoření:
2000 pro vŠechny
PadesátipŤocentní daň, kterou chce
vláda zavést na stavební spoŤení,
bude platit jen příští Ťok _ pak se
pŤaviďa pro pět milionů sřadate.
lů opět anění. Ir{inisterstvo finarrcí
chce v loce 2012 daň zrušit a pod-
poru snížit, a to všem bez Ťozdflu
nejqýše na dva tisíce korun. Počítá
s tím noyý ll.á\,'t'h zákon4 kterým4ií
HN k dispozici. I(romě toho 5e také
zavádí 15procentní daň na úIoky
z vldadů.
strena 19

Antimonopo|ni úřod zkoumó,
zo-kolik b9 se dolg koupit
u Cesku iPodg pro ,,nEužši
vedeni úÍadu,,.
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Séfům UOHS s
iPady' chtějí ty

ondH tlílÚ
ondrej.mol!@economio.cz

Kouzlu Apple propad4jí v Česku
i sníttí úŤedníci' Šéfum ÚŤadu plo
ochranu hospodářské soutěže se za-
líbil noqý tabtet iPad - v nejlepš vý.
baýě včehlě anačkového pouzdra

oficiáně se tu siceještě iPadyn+
prodá\ř4ií ale UoHs už zkoumalpo-
mocí webového poÍtálu A]ly.IYa,de,
karn úřady a firmy dávaií poptáv-
ku po drobnějších produktech či
službách, za kolik a od koho by se
daly opatřit. Poďe mluvčfto lÍadu
Icistiána Chďupy by iPady měly
b:ýt mčené pťo 'nejuxí vedení"'

Jeho členoýé jsou veuce často
na pŤaco!Ťích cestách a i pň nich
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@ čestro
pondělí, 9. srpna20l0

Energpdke

Čszspadl dokolotoče
podvodů s emisemi

o ČEZ. Povolerrlq.poc}úzely z lon.
bÝnske burzy, na ČEZ došly píes
nBkolik pŤostŤedníků. Dovozce,
]<te4ý mél zaplatit daň, povinnost
nesD]ni]. státu fuozi ztráta 200 mi-
tionůtorun. "ZmÍněný 

pŤípad u nfu
není jediný svého druhu, Iozhod-
ně je to ale zatím největší známé
Dodezření související s emisními
povolenkami," Ťíkí lfuížek.. 

Čeští bemí ríře<lníci se s "kolo.
toči" setkávali ve velkém hla\'ně
u Dohonných hmot. ŠidÍ se i pň
tránsakcich s baÍel'nými kow,
ene!Éiemi a dalšími komoditarni'
Emisní povolenlry jsou v tom čím
clal oDlroenelsr.

obtíbené pouot3nkg
PoÝolenky vznikly jako nástloj
pIo Ťegulaci pru$tslových emisÍ.
EiŤopská unie je přidělqje ý ome-
zeném mnoŽství státům, jejich
vládyje pak Ťozdělui na podniky'
ElektŤámv či huté musí mit každou
tmu co, puštěnou do olzduší lory-
tou povolenkami: Pokud wpusti
méně emisí, než kolik povolenek
dostaly, mohou pŤeb}'tek prodat.
Komu oíděl nestačí, nakupqje'

Z oovolenek se ďe stal i běžný
investiční nastŤoj. obchodde se
s nimi na E)ecíalizo!,aných 'karbo-
no\'rých" burách, jako je londýnska
Ecx, climex v AmsteŤdamu ci Gre'
enmarket v MnichoÝě. Fimy spe-
kulqjí na rust či poldes ceny. 'Jen
ve sDotov.ích (okamžiqých) obcho-
decir s oóvolenkami se v E!Ťopě
denně protočí nejméně'sto miuonů
eul. zabí.vqjí se tím ďóvl$. fuem'.
wsvětlqie Jan PŤavda z calbon
Wa.rehouse, jednoho z největších
hráčův oboru.

spoto\|ý tŤh s povolenkanije pŤo

..calousel fŤauds" zvláLsť Ýhodné

DŤostředí' Podvodníkům who\,'u-
]e. Že ide o virtuá]nr zboŽi, kteŤé lze
přesóuvat klikem na počitači. Mi-.|iardový 

b"lrk muze změnit během
dne několik majitelů z různých

shát"

chg5tó 5e nouÚ zókon
s obŤími daňol']jmi úni]v na povo-

Ienko!']ých obchodech bojuje Ťada
státu' Tieba némeckápolicie pŤed

Důl ťokem proveďaŤazii, při níž ob-
vini1a z podobých machinací asi

15o lidí Špalělskápolicie vbŤeznu
zatk]a deÝět obchodníó, podezŤe-

lÝch z "kolotočového. 
daňového

irniku za 50 milionů eur. V pípadu
fiquŤova.li plostÍednici z FŤancie
a Éritánie. Ve stejnorr dobu Ťeši]o

Dodobnou kauzu No$ko.
.Daňo\4Ím únikům pii prodeji

oovolenek v Česku by méla zabrá.

nit ch}Etanánovela ákona o DPH,..
Ťekl HN l(nížek. Poďe úpmw, plď-

né od příŠhlto ledna, nemápÍi třch-
to obc}rodeď prodríqiícíplatit dan
TrpŤizi ákupující, který jiwúčtuje

a na.rokqie ji od statu zpěL
Skupina ČEz po špatné zkuše-

nosti s květnol4ýln 'caÍouselem..
sDelorlace s Povolenkami omezil4
poďe infornací HN zcela skonči]a
ie spotor'ýrni obchody. Doba' kdy
na ro4íždějicím se povolenKovem
tŤhu wděláva,la velké peníze' je

ostatrě dá\'Íro pryč' Zátímco v roce
zo06 Čoz vydctat na povolenkách

tři miliardy korun, o rok později to

bvla zhruba milia.rda, před dvěma
l;ty necelé dvě miliaxdý Loni ale
'i.i. ČEZ 

" 
tě"hto op"Ťací klesljen

.Íra 305 miuonú.

Emisní povolenk9 jsou
pro ,,corousel frouds"
zv|ášť.uhodné zboŽi

No těchto poduodech
ztrócí česko stomiliong
K0run
zuzono Kubótouo'
MtÍos|ouo l|Í5ouó
outori@economio.tz -

\ ,l ezi obchodnííy sejim říká
l\r/l ,,carousel frauds", neboli
! w I kolotočové podÝody. Jsou
I I noční můrou e\,aopských
daňo\.Ých úředníl.u' A jak se letos
přěsv8dčil č.eshý ČEZ, v "kolotoči..
;e Hidně může octnout i respekto-
vaná' na burze obchodovalá a stá.
te-m konholovaná bohaťá fiima.

v',kolotočo{ých podvodech"
česko ztrácí ročně stovtry milionů
korun' Jde o hansa.kce s nejrůzÍtěj-
šími komoditami, jež se nakoupí
obwkle na někteťé z buŤz a pak
se piódávají mezi různ:imi hŤáČi
vrámei Ewopské unie. vzemi ulče-
ní obchodrrft naúčtuje kupqjícímu
DPH, }deŤou ziíkasr'.ie, ale slím ji
neodvede. "Je to fenomén, ktelé
mu říkáme Ťnissing trader . fiŤma
pŤostě zTnizí. Nebo ji konta]dljete'-ďe 

naraz íte na klasického bílého
koně' Ataflrrna je bez maietku,.
popisuje šéf České daňové správy
Jan I(nÍžek.

Podobně se zřejmě odehrál
obchod s emisními povolenkami
za miuaxdu korun, }derý letos kou-

zlsKY Z E Bektrórng ČEz potň l
emi5í co,. tirmo o]e zóroueň no obchod
povolenkomi v9dělóvá - loni 305 milion

lrearoo*ilro


