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Praha, 8. listopadu 2011 
 
Věc: Podnět k zahájení daňové kontroly ve společnosti NEOGRAPH, a.s., IČ 25143468 se sídlem 
Opletalova 55, 110 00 Praha 1 podle §85 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
 
Vážení, 

 
obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již od roku 1999 principy 

transparentní samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů a korupce 
a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, a v 
neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také poskytujeme veřejnosti 
bezplatné právní protikorupční poradenství a od ledna 2011 provozujeme protikorupční linku 199. V 
rámci naší činnosti jsme obdrželi závažný podnět týkající se společnosti NEOGRAPH, a.s., IČ: 
25143468 se sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1 (dále jen „NEOGRAPH“), která dle našich 
informací neodvádí v řádné výši daň z příjmů právnické osoby. Své podezření na daňový únik 
odůvodňujeme takto:  

 
Společnost NEOGRAPH uzavřela dne 10. 8. 2007 Smlouvu o poskytnutí poradenských a 

zprostředkovatelských služeb (dále jen „smlouva o zprostředkování“) se společností COKEVILLE 
Asset, Inc., se sídlem Tortola, Road Town, OMC Chambers, P. O. Box 3152, Britské Panenské ostrovy, 
jednající v České republice prostřednictvím organizační složky COKEVILLE Asset Inc., organizační 
složka, IČ: 27587801, se sídlem Radlická 663/28, 150 00 Praha 5 (dále jen „COKEVILLE“). Podle článku 
3. 1 této smlouvy měla společnost COKEVILLE vyvíjet činnost směřující k uzavření smlouvy o dílo mezi 
společností NEOGRAPH a Dopravním podnikem Hl. Města Prahy, IČ: 00005886, se sídlem Sokolovská 
217/42, 190 00 Praha 9 (dále jen „DPHMP“), jejímž účelem bude výroba jízdních dokladů pro DPHMP. 
Z ustanovení čl. 6. 1 smlouvy o zprostředkování týkající se odměny za zprostředkování plyne, že 
společnost NEOGRAPH bude společnosti COKEVILLE odvádět 17 ha za každý jeden objednaný kus 
jízdenky v případě tzv. řádné objednávky, a v případě tzv. mimořádné objednávky 34 ha za každý 
objednaný kus. Odměna za údajné zprostředkování obchodu má být společnosti COKEVILLE  
vyplácena po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi NEOGRAPH a DPHMP, aniž by COKEVILLE 
pro NEOGRAPH vykonávala jakoukoli další činnost. Takto sjednaná smluvní odměna za 
„zprostředkování obchodu“ odporuje principům zprostředkovatelské provize, když sjednaná provize 
není ani jednorázovou ani procentní odměnou z uzavřené smlouvy, ale naopak je stanovena jako 
stálá odměna, která navíc u nejběžnějšího typu jízdního dokladu dosahuje 46% ceny, kterou za 
zhotovení jízdenky zaplatí DPHMP.  
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 Dne 11. 1. 2008 společnost NEOGRAPH uzavřela s DPHMP Rámcovou smlouvu o dílo na 
dodávky jízdních dokladů a souvisejících výrobků (dále jen „Rámcová smlouva“). Z přílohy č. 1c k této 
Rámcové smlouvě označené názvem „Cenová nabídka“ vyplývá, kolik haléřů z každého druhu 
jízdenky bude DPHMP platit společnosti NEOGRAPH za výrobu jízdenky. U nejběžnějších typů 
jízdenek (v hodnotě 26,- Kč a 18,- Kč do roku 2010, podle dnešního tarifu v hodnotě 32,- Kč a 24,- Kč) 
činí tato částka 37 ha při řádné objednávce (rozpětí u řádné objednávky je od 37 ha do 1,09 Kč). 
Z každé takové jízdenky tedy ve skutečnosti DPHMP hradí společnosti NEOGRAPH za její výrobu 
pouze 20 ha, protože zbylých 17 ha je okamžitě odváděno jako „provize“ společnosti COKEVILLE. 
 
 Nahlédnutím do výročních zpráv DPHMP z let 2008 až 2010 (dostupné na webových 
stránkách DP) lze dovodit, kolik jízdenek DPHMP v letech 2008-2011 prodal svým zákazníkům, a tedy 
kolik si jich v daných letech musel objednat od svého výhradního výrobce společnosti NEOGRAPH. 
Z těchto čísel následně zjistíme, o jakou částku si NEOGRAPH v rozporu se zákonem snížil svůj daňový 
základ pro výpočet daně z příjmů, když společnosti COKEVILLE poukázal desítky milionů Kč jako 
„provizi“ za zprostředkování obchodu v roce 2008, aniž by společnost COKEVILLE poskytla společnosti 
NEOGRAPH jakoukoli protihodnotu. Konkrétně v roce 2008 dle Výroční zprávy DPHMP čítaly tržby 
DPHMP za prodej jednotlivých jízdenek 1.671.986.000,- Kč vč. DPH. Počet konkrétních druhů jízdenek 
není DPHMP uváděn, tudíž lze k tomuto počtu dospět pouze odhadem. Ten oznamovatel dovodil 
pomocí ceny jednotlivé jízdenky stanovené na základě průměru z cen nejprodávanějších jízdenek 
(tedy z částek 26Kč, 18 Kč, 13 Kč a 9 Kč) a dospěl k počtu 101.332.000 ks jízdenek prodaných DPHMP 
v roce 2008. Stejně tak postupoval oznamovatel i v roce 2009, kdy uvedené tržby byly 
1.598.622.000,- Kč a tedy předpokládaný počet jízdenek čítal 96.886.000 ks a v roce 2010 při tržbách 
DPHMP 2. 397. 643. 000,- Kč bylo prodáno 145.311.000 kusů jízdenek. V letech 2008-2010 činily tržby 
z plnění Smlouvy o dílo společnosti NEOGRAPH a.s. odhadem dohromady 127.105.730,- Kč a z této 
částky bylo poukázáno odhadem nejméně 58.399.930,- Kč společnosti COKEVILLE.  

 
Pro přehlednost uvádíme odhad tržby a neoprávněně sníženého daňového základu pro 

výpočet daně z příjmů pro roky 2008-2010 v níže uvedené tabulce: 
 

rok Tržba DPHMP za 
jízdné dle 
výroční zprávy 

Odhadovaný 
počet 
jízdenek 

Odhadovaná 
tržba NEOGRAPH 
za jízdenky 

Odhadovaná tržba COKEVILLE za 
„provizi“ = snížený základ 
NEOGRAPH pro výpočet daně z 
příjmů 

2008 1.671.986.000 101.332.000 37.492.840 17.226.440 

2009 1.598.622.000 96.886.000 35.847.820 16.470.620 

2010 2.397.643.000 145.311.000 53.765.070 24.702.870 

2011 Není k dispozici  Nelze odhadnout Nelze odhadnout 

Součet    127.105.730 58.399.930 Kč (r. 2008-2010) 

 
Z výše uvedených důvodů máme důvodné podezření, že společnost NEOGRAPH jen v letech 

2008-2010 uhradila společnosti COKEVILLE „provizi“ za „poskytnutí příležitosti“ uzavřít Rámcovou 
smlouvu s DPHMP ve výši nejméně 58.399.930,-Kč, aniž by zároveň společnost NEOGRAPH obdržela 
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od společnosti COKEVILLE odpovídající protihodnotu. Tím společnost NEOGRAPH  záměrně snížila 
svůj daňový základ pro výpočet daně z příjmu právnické osoby a neodvedla daň ve správné výši. Na 
základě výše uvedeného činí odhadovaný daňový únik společnosti NEOGRAPH za roky 2008-2010 
nejméně 11.095.000,- Kč. Nad rámec výše uvedeného oznamovatel upozorňuje, že Smlouva o dílo 
byla uzavřena na dobu neurčitou a její plnění bude daňové úniky nadále zvyšovat v čase.    

 
 Na základě výše uvedeného žádáme Finanční úřad pro Prahu 1, aby provedl daňovou 
kontrolu ve společnosti NEOGRAPH k prověření výše uvedených skutečností, popřípadě k doměření 
daně z příjmu právnické osoby. Pro Vaši informaci dále uvádíme, že ve výše uvedeném jednání 
odpovědných osob společnosti NEOGRAPH spatřujeme rovněž podezření na spáchání zvlášť 
závažného zločinu Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 3 trestního 
zákoníku, a proto zároveň podáváme i trestní oznámení. 
 
 Zároveň zdvořile žádáme o sdělení, jakým způsobem byl z Vaší strany tento podnět vyřízen. 
  
 S pozdravem     
    
   
 

Oživení, o.s. 
 
 

                                                                                            
                                                                                              Oživení, o.s.  

         Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 
 

 


