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Zaklekávání na podnikatele
S nástupem Andreje Babiše na ministerstvo financí v roce 2014 prudce vzrostl počet zajišťovacích příkazů na majetek
a účty firem, které finanční správa podezírala, že by v budoucnu mohly mít problém s placením daní. Stát si od těchto
společností předem zajistil peníze, s tím, že jim může zmrazit účty a znemožnit další podnikání. S rostoucím počtem
zajišťovacích příkazů přibylo také žalob podnikatelů na stát. Podle statistik finanční správy ve 30 % případů byly příkazy
z rozhodnutí soudu zrušeny jako neoprávněné. K tomu však dochází až zpětně, zajištěné prostředky tak zůstávají
finančnímu úřadu i roky, což má pro firmy fatální následky, které mohou vést až jejich likvidaci. 

Finanční správa tímto způsobem v roce 2016 zaklekla třeba na Petra Hoška a jeho společnost Hopr Trade:
Zaměstnanci mi volali, šéfe, vraťte se, jsou tady ozbrojení zakuklenci, celníci, finanční správa, popisuje den, kdy na jeho
firmu dopadly zajišťovací příkazy. Vrazili sem a začali si brát klíče k náklaďákům, osobákům, vysokozdvižným vozíkům.
Volat odtahovky, aby nás zbavili věcí a my nemohli podnikat. Ze dne na den tak podnikatel přišel o veškeré finanční zdroje,
byl nucen propustit většinu zaměstnanců a rozprodat vybavení. Stát mu svým neoprávněným zásahem způsobil škody
ve stovkách milionů korun. V případě náhrady škody leží důkazní břemeno na samotných podnikatelích,
což pro postižené firmy může znamenat nekonečný boj.

Daňové peklo podle Babiše a Schillerové

Celospolečenskou diskusi o výběru daní v Česku za éry Andreje Babiše a později také Aleny Schillerové, odstartovala
série reportáží Ve stínu daňového pekla, kterou přinesla redakce Seznam Zprávy. Finanční úřady musí plnit kvóty
na uvalené zajišťovací příkazy a dražby zabaveného majetku, podle toho jsou pak jednotlivé úřady hodnoceny. Tato
informace zazněla v červnu 2020 z úst vedoucí vymáhacího oddělení ve Valašském Meziříčí Taťány Zmydlené. Její
svědectví bylo prvním přímým potvrzením toho, co finanční správa a ministerstvo financí do té doby popíraly.

Andrej Babiš staví výběr daní mezi hlavní priority státu. Dalším příkladem je třeba jeho elektronická evidence tržeb.
V kontextu toho, že sám premiér Babiš je podezřelý z daňových úniků, se jeví jeho důraz na správný výběr daní až
absurdně. 
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