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Kontroloři Finančního úřadu odmítli účtenku v malé kavárně s cukrárnou v Dobřichovicích, 

a to byl začátek nesmyslné kauzy, která ukazuje na aroganci a šikanu ze strany státních 

úředníků. Majitelé dostali pokutu, i když tržba byla správně zaevidována a nikomu žádná 

škoda nevznikla. Podle předsedy Podnikatelských odborů Radomila Bábka, který podal na 

jednání kontrolorů stížnost, se úředníci dopustili při kontrole EET nesprávného, 

nezákonného a svévolného postupu, proto žádá vyšetření a zjištění celého průběhu místního 

šetření včetně postupu a chování konkrétních úředních osob a jejich potrestání. 

 

„Na první pohled bohužel dnes zcela běžná kauza, kdy drobní podnikatelé jsou strojově a hromadně 

trestání za různé podivné "pseudopřestupky", nabrala na obrátkách zveřejněním videa paní Černé 

na facebookové stránce Podnikatelských odborů 15. března 2019. Paní Pavla Černá v něm popsala 

kontrolu na místě, chování úředníků, slovní potyčku, do které se dostali s jejím zákazníkem. Těžko 

považovat za náhodu, že dne 18. března 2019 začali najednou konkrétní úředníci vytvářet a 

přidávat do spisu různá svá vysoce subjektivní vyjádření a hodnocení kontroly, která popírala 

skutečnosti uvedené ve videu. Nutno doplnit, že dodatečná vyjádření a hodnocení úředníků nijak 

neodpovídají původnímu protokolu z kontroly,“ prohlásil právník Mgr. Petr Bauer, který se 

případem zabývá. 

 

Vyjádření předsedy Podnikatelských odborů, Radomila Bábka: 

"Úřady a úředníci si v poslední době zvykli vystupovat při kontrolách jako nedotknutelná moc. 

Tento případ ukazuje, jak dokážou zkreslit kontrolu a její výsledky. Dokonce se úředníci neštítí 

manipulace a vyhrožování. Když se kontrolované prodavačky jeden zákazník zastal, tak kontroloři 

přenesli odpovědnost za to na obsluhu kavárny a vyhrožovali, že „bude hůř“, když se nepřestane 

zákazník obsluhy zastávat. 

Je jediná možnost, jak přimět úředníky, aby se chovali podle práva a s ohledy k podnikatelům – je 

nutné se bránit.  

Podnikatelské odbory převzaly zastupování podnikatelky a podaly stížnost na jednání kontrolujících 

úředníků. Není překvapením, že se Finanční správa ze všeho snaží vykroutit, ale to Podnikatelské 

odbory nepřipustí." 

 

Podnikatelské odbory shrnují: 

Žádná škoda státu ani nikomu jinému nevznikla. A najednou bez jakéhokoliv odůvodnění a 

vysvětlení Finanční správa ruší příkaz vydaný na místě pro jeho (možnou) nezákonnost a vydává 

klasický příkaz, kterým chce svůj postup zhojit. Ve věci byl podán odpor proti příkazu a nyní i 

stížnost proti chování a postupu konkrétních úředních osob i Finančního úřadu jako 

rozhodujícího orgánu. Cílem je určení nezákonného postupu kontroly a řízení i samotného 

rozhodnutí o pokutě. 

Podnikatelské odbory, zastupující poškozenou podnikatelku, budou trvat na vyšetření 

případu a potrestání kontrolujících úředníků i jejich nadřízených, bez jejichž vědomí by celý 

případ nemohl vzniknout. 

Zveřejněné video p. Černé na fb Podnikatelských odborů 

 

Stížnost proti chování a postupu konkrétních úředních osob i Finančního úřadu 

 

Pozn.: 

https://www.facebook.com/watch/?v=616953068717379
https://www.facebook.com/watch/?v=616953068717379
https://www.podb.cz/files/uploads/Tiskovky/K9_St%C3%AD%C5%BEnost%20ve%20v%C4%9Bci%20pan%C3%AD%20%C4%8Cern%C3%A9_PODB_final.pdf
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Všechny dokumenty a případný popis a vysvětlení případu jsou samozřejmě k dispozici. 

 

Radomil Bábek 

Předseda výboru Podnikatelských odborů 

 

 


