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V Praze dne 29.7.2015 

           

 

Stěžovatel:  Asociace podnikatelů a manažerů, z.s. 

    IČ: 02445701 

    se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa 

    kontaktní adresa kanceláře: Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 

zastoupená Radomilem Bábkem, předsedou 

 

 

Věc:    Stížnost proti postupu ústředního správního orgánu 

 

 

 

 

Stížnost podáváme dvojmo - osobně na podatelně a na emailovou adresu podatelna@mfcr.cz 

 

 

I. 

 

Stěžovatel podává na základě ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu stížnost proti 

postupu ministerstva financí, konkrétně jednání náměstkyně Simony Hornochové a náměstka 

Miroslava Hejny, a to z důvodu jejich veřejných výroků na podporu návrhovaného zákona o evidenci 

tržeb, které jsou v rozporu se skutečným stavem. 

 

 

II. 

 

Dne 16. 6. 2015 sdělila náměstkyně Hornochová na konferenci pořádané ministerstvem financí 

veřejnosti, že doba odezvy činí dle návrhu zákona o evidenci tržeb 2 sekundy a v případě, že se 

pokladní zařízení nespojí s technickým zařízením určeným správcem daně, jedná se o překročení této 

mezní doby odezvy a poplatník není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód. Při takto 

krátké mezní době odezvy by tedy poplatníku nehrozily ztráty na zisku způsobené prodlením a jiné 

komplikace v provozu, což je argumentem ministerstva financí podporujícím koncept elektronické 

evidence tržeb. 

 

K důkazu:  část záznamu čtvrtého bloku konference Elektronická evidence tržeb: zkušenosti a 

očekávání pořádané Ministerstvem financí ČR dne 16. 6. 2015, který se nachází pod 

následujícím odkazem v úseku od 6. minuty a 26.vteřiny do 6.minuty a 51. vteřiny: 

https://www.youtube.com/watch?v=ayajv-Fe0yo 

 

 

Slova náměstkyně Hornochové na konferenci následně potvrdil náměstek ministra financí Miroslav 

Hejna, a vyloučil tak jakýkoli jiný možný výklad vyjádření ministerstva o mezní době odezvy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ayajv-Fe0yo
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K důkazu:  část záznamu šestého bloku konference Elektronická evidence tržeb: zkušenosti a 

očekávání, pořádané Ministerstvem financí ČR dne 16. 6. 2015, který se nachází pod 

následujícím odkazem v úseku od 5. minuty a 50.vteřiny do 6.minuty a 18. vteřiny: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZSkJXv8WgM  

 

 

V rozporu s těmito tvrzeními je však ustanovení § 21 odst. 2 vládního návrhu zákona o evidenci tržeb, 

které zní:  

 

„Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení delší než 2 sekundy podle druhu a 

způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem 

k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti.“ 

 

Doba odezvy tak nebude možná v délce do 2 sekund, ale naopak časový úsek 2 vteřin je spodní 

hranicí, tedy minimální délkou odezvy. Přitom nastaví-li poplatník mezní délku odezvy při spodní 

hranici a nebude-li tato dostatečná v podmínkách provozu daného poplatníka, odpovídá za vzniklou 

situaci poplatník. 

Tato skutečnost je zcela v protikladu s opakovanými vyjádřeními náměstků Simony Hornochové a 

Miroslava Hejny a vzhledem k významu problematiky mezní doby odezvy a diskutovanosti této 

otázky, považujeme takovéto výroky za nepravdivé a manipulativní, zvláště jsou-li proneseny 

v odborné diskuzi s veřejností, kde mají zástupci předkladatelů zákona argumentovat výhradně fakty. 

Poukazujeme také na to, že argument krátkou mezní dobou odezvy byl v návaznosti na konferenci MF 

ČR medializován, což dále přispělo k dezinformování veřejnosti. 

 

K důkazu:  Články, v nichž se vyskytuje citace náměstků ministra financí o době odezvy v délce 

maximálně 2 sekund: 

1) http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/evidence-trzeb-v-cesku-ma-byt-rychlejsi-a-

rozsahlejsi-nez-v-chorvatsku-1200326 

2) http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/chorvatsky-ministr-priznane-trzby-se-

po-jejich-evidenci-az-zdvojnasobily-1200235  

3) http://www.finance.cz/zpravy/finance/445932-evidence-trzeb-v-cr-se-bude-od-

chorvatska-odlisovat/ 

4) http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2015/6/16/evidence-trzeb-v-cr-se-

bude-od-chorvatska-odlisovat/ 

5) http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Evidence-trzeb-v-CR-se-bude-od-

Chorvatska-odlisovat-379848 

6) http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/325412/evidence-trzeb-v-cr-

se-bude-od-chorvatska-odlisovat.html 

 

 

III. 

 

Dále paní náměstkyně Hornochová dne 12. 3. 2015 v pořadu DVTV na otázku, zda finanční úřady 

nemají v současné době dostatek údajů k efektivní správě daní, odpověděla: „Samozřejmě, že nemají. 

V okamžiku, kdy úřad má ta data v agregované podobě, to znamená jedno číslo za celý kalendářní rok 

u plátců daně z příjmu, pokud je plátce DPH, tak většinou to má po kvartálech, a je to skutečně jedno 

číslo za celé období, nevidí v tom detail těch tržeb, s takovými daty se pracuje velmi obtížně.“  

Není však pravda, že stát má k dispozici jediný údaj, jedno číslo, neboť množství dat, které finanční 

úřad sbírá prostřednictvím přiznání k dani z přidané hodnoty a přiznání k dani z příjmu, je výrazně 

větší. Paní Hornochová tak uvádí veřenost v omyl.  

https://www.youtube.com/watch?v=fZSkJXv8WgM
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/evidence-trzeb-v-cesku-ma-byt-rychlejsi-a-rozsahlejsi-nez-v-chorvatsku-1200326
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/evidence-trzeb-v-cesku-ma-byt-rychlejsi-a-rozsahlejsi-nez-v-chorvatsku-1200326
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/chorvatsky-ministr-priznane-trzby-se-po-jejich-evidenci-az-zdvojnasobily-1200235
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/chorvatsky-ministr-priznane-trzby-se-po-jejich-evidenci-az-zdvojnasobily-1200235
http://www.finance.cz/zpravy/finance/445932-evidence-trzeb-v-cr-se-bude-od-chorvatska-odlisovat/
http://www.finance.cz/zpravy/finance/445932-evidence-trzeb-v-cr-se-bude-od-chorvatska-odlisovat/
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2015/6/16/evidence-trzeb-v-cr-se-bude-od-chorvatska-odlisovat/
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2015/6/16/evidence-trzeb-v-cr-se-bude-od-chorvatska-odlisovat/
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Evidence-trzeb-v-CR-se-bude-od-Chorvatska-odlisovat-379848
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Evidence-trzeb-v-CR-se-bude-od-Chorvatska-odlisovat-379848
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/325412/evidence-trzeb-v-cr-se-bude-od-chorvatska-odlisovat.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/325412/evidence-trzeb-v-cr-se-bude-od-chorvatska-odlisovat.html


 

  

▪  tel. +420 774 201 399 

▪  mail info@asociacepm.cz 

▪  web www.asociacepm.cz 

 

Kancelář asociace 

Hvožďanská 2053/3 

148 00 Praha 4 – Chodov 

 

Sídlo asociace 

Mimoňská 3223 

470 01 Česká Lípa 

 

kontakty 

 

K Důkazu: Část záznamu rozhovoru Martina Veselovského se Simonou Hornochovou a 

Radomilem Bábkem v pořadu DVTV z 12. 3. 2015, který se nachází pod následujícím 

odkazem, v úseku od 10. minuty a 6. sekundy (pozn. - resp. 9. minuty a 36. sekundy)  

do 10. minuty a 26. sekundy: 

http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-12-3-2015-online-evidence-trzeb-sjezd-cssd-

sul/r~0e375ea8c8cd11e496f2002590604f2e/r~7cdb155ac8ca11e485d7002590604f2e/  

 

 

IV. 

 

Vzhledem k tomu, že Stěžovatel sdružuje podnikatele z celé ČR napříč všemi obory činnosti, tedy 

adresáty navrhovaného zákona o evidenci tržeb, je v této věci bez pochyby dotčeným subjektem a jako 

takový podává na základě výše uvedeného stížnost na postup ministerstva financí. 

 

 

 

 

Za Asociaci podnikatelů a manažerů, z.s. 

Radomil Bábek, předseda 

http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-12-3-2015-online-evidence-trzeb-sjezd-cssd-sul/r~0e375ea8c8cd11e496f2002590604f2e/r~7cdb155ac8ca11e485d7002590604f2e/
http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-12-3-2015-online-evidence-trzeb-sjezd-cssd-sul/r~0e375ea8c8cd11e496f2002590604f2e/r~7cdb155ac8ca11e485d7002590604f2e/

