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TISKOVÁ ZPRÁVA

PRAHA/ Ve čtvrtek 19. 1. uspořádalo Ministerstvo financí tiskovou konferenci o
datech z EET. Andrej Babiš chválil hladký průběh fungování a sdělil, že tržby
hospod za prosinec meziročně vzrostly o 100 %. Stejná data obhajovala i
náměstkyně pro daně a cla, Alena Schillerová, a zástupce společnosti STEM Jan
Hartl.
K této tiskové konferenci a informacím, které zde zazněly, se vyjadřuje předseda
Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek.
„Ministr Andrej Babiš a jeho lidé podali na tiskové konferenci řadu nepřesných, nebo
dokonce lživých informací. Vrcholem nepřijatelné manipulace veřejností bylo vyjádření
Andreje Babiše i Aleny Schillerové o nárůstu tržeb o 100 %. Toto tvrzení je lež, kterou
ministr Babiš neobhájí, ať bude kouzlit s čísly jakkoli. Navíc je nutné připomenout, že při
prosazování EET tvrdilo ministerstvo financí, např. tehdejší náměstkyně Hornochová, že
nutně potřebují EET, protože mají od podnikatelů jen roční „data v agregované podobě“.
Podle toho, že nyní srovnávají prosinec 2015 s prosincem 2016, se zdá, že lhali i tehdy.
Ministr Babiš podle nás zneužil tiskovou oficiální konferenci státního úřadu k tomu, aby:
1. Umístil do veřejného prostoru řadu lživých tvrzení, která i když budou později
vyvrácena, zůstanou již v hlavách mnoha lidí. Tím podle nás podvádí občany ČR.
2. Vyzkoušel si, kam až může v míře manipulace a nepravd jít. Pokud mu takové
vystoupení projde, můžeme příště čekat, že nařkne živnostníky a podnikatele
třeba z krvavých orgií.
Z průběhu a vyřčeného na tiskové konferenci vyvozuji, že ministr Babiš lhal a podváděl
veřejnost.“
Radomil Bábek, předseda APM

Kdo jsme? Jsme podnikatelé a manažeři. Tvoříme ekonomiku tohoto státu a
podstatnou měrou ovlivňujeme společnost. Chceme podporovat a chránit dobré
jméno podnikatelů. Chceme pečovat o dobrou pověst českých podniků. Chceme vědět o tom, co se
pro nás připravuje a chceme to konzultovat a připomínkovat. Chceme být při tom. Jsme APM.
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