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Ministerstvo financí ČR  
Letenská 15  
118 10 Praha 

 V Praze dne 23. 4. 2018 

      
 Žadatel:     Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s.     

                    IČ: 05786185  
                    se sídlem Mimoňská 3223, 470  01 Česká Lípa     
                    kontaktní adresa: Opletalova 919/5, 110 00 Praha 1  
                    zastoupen Radomilem Bábkem, předsedou výboru 

 
Věc:            Žádost o snížení nadměrného množství a odstranění přehnaně restriktivního charakteru    
                    kontrol EET 
_______________________________________________________________________________________ 

 
V EET je registrováno asi 160000 poplatníků a počet kontrol už výrazně přesáhl 100000. To je kontrolní 
aktivita zcela neobvyklá a extrémně vysoká a lze z ní dovodit, že samotné kontroly a sankce za přestupky 
jsou tím pravým důvodem existence EET. Porušení kontrolovaných podmínek, (zaslání datovou zprávou 
údaje o evidované tržbě správci daně, vystavení účtenky tomu, od koho evidovaná tržba plyne, umístění 
informačního oznámení a zacházení s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby 
nemohlo dojít k jejich zneužití) jednotlivě či společně, neusvědčuje podnikatele z podvodu, krácení tržeb či 
neplacení daní. Tyto podmínky jsou samoúčelné a nemají v praxi jiný smysl, než že mohou být 
kontrolovány.  

 
Samotný průběh kontrol je důkazem toho, že státní správa postupuje vůči podnikatelům nepřátelsky. 
Úředníci jsou honorováni za zjištěné nedostatky a vystavené pokuty a kontroloři jsou metodicky vedeni tak, 
aby tvrdě trestali sebemenší provinění. Namísto polehčujících okolností hledají ty přitěžující a z jednoho 
přestupku jsou schopni dovozovat defektní chování i v budoucnosti, a tím zdůvodnit vysokou pokutu.  

 
Žádáme: 
1. Omezit počty kontrol na maximálně 1/10 dosavadní frekvence. 
2. Vytvořit pro kontroly závaznou metodiku postupu a řešení zjištěných nedostatků, a to za účasti 

podnikatelských spolků. 
3. Zrušit vyplácení odměn úředníkům za provedené kontroly a zjištěná pochybení podnikatele. 

 
Všechny body této žádosti jsou zcela v kompetenci Ministerstva financí, resp. Finanční správy. Neexistují 
tedy žádné překážky, které by bránily zlepšení postavení podnikatelů, pokud bude na straně státní správy 
dobrá vůle. 

 
V Praze dne 23. 4. 2018   

  
Radomil Bábek  

předseda výboru 
 

 


