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Praha 27. 4. 2018 Podnikatelské odbory jednaly s ministryní financí Alenou Schillerovou o kontrolách EET 

 

Dne 26. 4. jednali předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek a člen Podnikatelských odborů Roman 

Slavík (předseda asociace Česká trafika) na ministerstvu financí o chybách a přehnané tvrdosti kontrol EET. Za 

ministerstvo byli přítomni: ministryně paní Schillerová, zástupce g.ř. GFŘ paní Richterová, mluvčí MF pan 

Žurovec a překvapivě na straně ministerstva i zástupce Asociace českého tradičního obchodu pan Hlavsa. 

 

Předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek o jednání řekl: 

 

Máme řadu příkladů toho, jak nesprávně, přehnaně tvrdě a někdy i nezákonně se při kontrolách EET 

postupuje. Kontrolující úředníci podle nás vytvářejí, často uměle a účelově, takové situace a průběh kontroly, 

které vedou podnikatele nebo jeho zaměstnance k přestupku. Pro ilustraci jsme analyzovali dva případy, na 

kterých jsme ukázali konkrétní pochybení. Nebylo překvapením, že zástupce g.ř. GFŘ paní Richterová se 

snažila vše zobecňovat a naznačovala, že ostatní případy kontrol jsou jistě jiné a v pořádku. My jsme 

přesvědčeni, že je tomu naopak, a že většina kontrol probíhá a dopadá právě tak, jako námi předložené 

případy. 

 

Pokud reakce k naší analýze kontrol EET nebyly překvapením, pak některé další výroky zástupce g.ř. GFŘ paní 

Richterové, a především vystoupení pana Hlavsy z AČTO už překvapivé byly. 

 

Paní Richterová se v reakci na naši kritiku práce kontrolujících úředníků FS vyslovila tak, že prý Finanční správa 

se vlastně teprve učí pracovat a kontrolovat podle Správního řádu, protože oni přece vždy pracovali podle 

Daňového řádu. Navíc s pochopením pro své lidi prohlásila, že lidské pochybení se prostě může přihodit. 

Vypadalo to jako apel na nás, abychom byli k úředníkům shovívavější. 

Podnikatelské odbory se na to však dívají jinak. Zatímco FS se už rok a půl učí kontrolovat, podnikatelé musí 

vše umět okamžitě, jinak jsou tou učící se státní správou hned tvrdě trestáni.  

K lidskému pochybení úředníků se důrazně vyjádřil pan Roman Slavík, který řekl: „Vaši úředníci můžou 

chybovat a my bychom to snad měli chápat, ale pro pochybení podnikatelů a jejich zaměstnanců mají 

kontroly nulovou toleranci. A to přesto, že když v trafice obslouží zaměstnanec za den více než 1000 

zákazníků, je nemožné, aby neudělal žádnou chybu. Tu však kontrola okamžitě potrestá.“ Pan Slavík se ještě 

zeptal, jestli si paní Richterová vzpomíná na jediný případ, kdy byl úředník FS za drobnou chybu potrestán 

pokutou 25000 Kč (pokuta za nevydanou účtenku). Odpověď na to jsme nedostali, jen paní ministryně mluvila 

obecně o několika kárných řízeních na MF.   

 

Za zmínku stojí i vystoupení pana Hlavsy za AČTO. Paní ministryně jej přivedla a představila jako zástupce 

podnikatelů, prý pro vyváženost (?). Pan Hlavsa se zcela samozřejmě posadil na stranu stolu s paní ministryní 

a pozorně nás poslouchal. Téměř na konci si pak vzal slovo, aby nám vytkl, že se bavíme jen o kontrolách EET 

(kvůli kterým jsme přišli) a že prý jsou jiné problémy a kontroly, které tíží obchodníky více. Jinými slovy, pokusil 

se relativizovat naše argumenty, aniž by je mohl vyvrátit (zřejmá manipulativní figura).  Postavit se takto 

zjevně na stranu moci a hájit ministerstvo proti malým podnikatelům a živnostníkům, to chce opravdu silný 

žaludek. 
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Podnikatelské odbory prohlašují, že budou sledovat a kontrolovat práci Finanční správy při kontrolách EET. 

Podnikatelské odbory připraví další požadavky, které předají FS a budou jednat o zmírnění tvrdosti dopadů EET 

a omezení počtu i moci kontrol. 

Podnikatelské odbory prohlašují, že jednání lidí, jako je pan Hlavsa a organizací jako je AČTO je jednání proti 

zájmům podnikatelské veřejnosti. Právě takové postoje a podpora státní moci některými podnikatelskými 

spolky jsou jednou z příčin posilování moci státu na úkor podnikatelské svobody.  

Podnikatelské odbory budou vždy hájit práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu. 

 

Radomil Bábek 

předseda Podnikatelských odborů – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s. 

 

 

    

 

 


