Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7,
117 22 Praha 1
_______________________________
V Praze dne 20. 5. 2019
Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.
IČ: 057 86 185
se sídlem: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa
(dále případně jen „PODB“)

Věc: Veřejná výzva k úplnému a transparentnímu zveřejnění informací o kontrolách
elektronické evidence tržeb, pokynů k chování a povinností úředníků při těchto
kontrolách a Etického kodexu Finanční správy ČR
Vážení,
tímto se na Vás obracíme jako právní entita a spolek, z jehož samotného názvu vyplývá, že hájí
práva a zájmy všech podnikatelů České republiky, a to zejména proti nezákonným a nekalým
postupům a praktikám státu, jeho orgánů a úřadů. Z ustanovení § 324 zákoníku práce vyplývá, že
odbory a odborové organizace jsou veřejně prospěšnými právnickými osobami, to
samozřejmě tedy platí i v našem případě.
V uplynulých týdnech a měsících jsme s Vámi vedli rozsáhlou diskusi a osobní jednání o
kontrolách elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“). Ve Vašem závěrečném písemném
vyjádření jste nám poděkovali za rozsáhlou osvětu a informování českých podnikatelů a
živnostníků v oblasti jejich stále se rozšiřujících povinností a požadavků, které na ně klade
stát. Bohužel z Vaší strany k ničemu takovému nedochází, svůj čas a naše peníze utrácíte raději
za reklamy na EET či zvrácenou a nezákonnou účtenkovou loterii.
Je výsostným a velmi důležitým zájmem podnikatelů, společnosti, tedy přirozeně i státu a jeho
úřadů a institucí, aby kroky a úkony státní moci byly naprosto transparentní a v souladu se
zákonem.
Společně jsme došli k jasným závěrům, že to se v oblasti EET neděje. Mj. při kontrolách plnění
povinností podnikatelů v souvislosti s EET dochází ze strany úředníků k porušování
procesních postupů, zákona a často i k naprostým excesům chování nejen z hlediska
právního, ale i etického a společenského. Opakuje se manipulativní jednání kontrolorů,
jejich arogance a ignorace právních předpisů. Úředníci se dostávají do nepřípustných hádek
a sporů s podnikateli, jejich rodinnými příslušníky, dokonce i zákazníky. Je vaší povinností
zajistit nápravu.
Popsané má jediné řešení. Musíte okamžitě úplně a transparentně uveřejnit, jak mají kontroly
EET probíhat, jaké povinnosti musí kontroloři dodržovat a co mají podnikatelé dělat, když
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je porušují. Podnikatelé musí vědět, že excesy a nezákonné jednání úředníků bude potrestáno a
musí získat jistotu, že když se budou bránit, uspějí. To vše musí přijít od Vás a musí poté být pod
Vaší záštitou.
Vyzýváme Vás tedy, abyste zveřejnili veškeré informace a data ke kontrolám EET a
kontrolám samotných úředníků, kteří konají kontroly EET. Musíte konkrétně:
1) Zveřejnit Etický kodex Finanční správy ČR, který vznikl po jednání s námi.
2) Zveřejnit a zcela důkladně vysvětlit metodické pokyny úředníků ke kontrolám EET a
jejich povinnosti při těchto kontrolách.
3) Zveřejnit jak probíhají kontroly kontrolorů na místě kontrol a kdo je vykonává.
4) Zveřejnit výstupy a výsledky těchto kontrol s důrazem na excesy úředníků.
5) Zveřejnit, jak excesivní jednání úředníků v každém konkrétním případě trestáte.
Tím, že tyto informace a výstupy nejsou veřejnosti a podnikatelům známy a Vy se chováte tak, že
jen fabulujete a zkreslujete předmětné informace o jednání a praktikách Vašich úředníků,
porušujete mj. dvě základní a klíčové zásady činnosti správních orgánů – zásadu dobré a
transparentní veřejné správy a zásadu otevřenosti úřadu.
Mohli byste namítat, že nemáte prostředky, jakými byste vše zveřejnili, že je to složité a nesnadné.
Takové námitky, pokud by zazněly, by podnikatelská veřejnost musela odmítnout, jako zcela
neopodstatněné, protože máme dostatek příkladů, že dokážete zveřejňovat informace
v dostatečném množství, dokážete vést propagační kampaně, a dokonce využívat masivně reklamu.
Příkladem toho jsou aktivity ve prospěch zavádění EET a podpora „Účtenkovky“. Podobně
intenzivně a cíleně nyní informujte veřejnost.
Vyzýváme Vás tedy též k tomu, abyste současný stav napravili a jednali v plném souladu
s uvedenými zásadami. Zveřejnění informací a stanovisko k věci očekáváme bez zbytečného
odkladu.
S pozdravem,
…..………………………………
za PODB
Radomil Bábek, předseda výboru
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