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Prohlášení Podnikatelských odborů k návrhům ministryně financí Aleny Schillerové 

 

Praha, 10. 7.2019 

 

„Další bič na podnikatele připravuje ministryně financí Alena Schillerová v podobě změn daňového řádu. 

Podnikatelé jsou čím dál úspěšnější v soudních přích proti Finanční správě v případech nezákonné exekuce 

majetku firem, například při používání nechvalně známých zajišťovacích příkazů, kdy je majetek firmy 

podezřelé z daňových úniků okamžitě zabaven, což vede k její likvidaci. Pokud postižená firma u soudu 

uspěje, musí jí být vypláceny úroky ze zadržených peněz ve výši 32 procent. Schillerová však navrhuje 

trojnásobné snížení úroků na pouhých 10 procent. Dalším klackem na podnikatele je zvýšení sankce a 

rozšíření možnosti, kdy bude Finanční správa moci udělit pořádkovou pokutu, například až 500 tisíc korun 

za nepřesné vyplnění kontrolního hlášení DPH, což povede k trestání poctivých podnikatelů, kteří se 

neúmyslně dopustí chyby ve formuláři. Vadí nám i zrušení pravidla, že pětidenní zpoždění podání daňového 

přiznání nebo krátkého opoždění platby daně je bez rizika sankcí. Navrhované změny daňového řádu jsou 

jen dalším potvrzením, že vláda Andreje Babiše se snaží likvidovat malé a střední podnikatele a 

živnostníky,“ uvádějí Podnikatelské odbory na protest proti zvyšující se šikaně ze strany státní moci. 

 

K tématu se vyjádřil Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů: 

 

"Nástupem Andreje Babiše k moci nastal hon na malé podnikatele a živnostníky. Už šest let předchozí i tato 

vláda neustále vymýšlí, jak zhoršit podmínky podnikání na straně jedné, a jak vymoci z podnikatelů a 

živnostníků více peněz na straně druhé. Naše tvrzení, že vláda jde malému podnikání po krku, už těžko někdo 

popře. 

Stát stále posiluje svou moc namířenou proti malým podnikatelům a znevýhodňuje je ve vztahu k úřadům. 

Podnikatel nesmí udělat chybu a bez jakékoli časové tolerance je okamžitě trestán a úředník může 

beztrestně chybovat a úřady nemusí doržet žádnou lhůtu. To je neudržitelný stav nevolnictví. Podnikatelské 

odbory chtějí dosáhnout opačného trendu - stát i podnikatel musí mít stejné podmínky, lhůty i sankce.  

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


