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Otevřený dopis předsedovi vlády ČR v souvislosti se  

znevažováním práce berních úředníků 

Vážený pan 

Mgr. Bohuslav Sobotka 

předseda vlády České republiky 

Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4 

118 01 Praha 1 

 V Praze 15. května 2017 

Vážený pane premiére, 

na základě událostí posledních dvou měsíců se na Vás obracíme s žádostí, aby 

ministři Vaší vlády přestali na veřejnosti a zejména v médiích znevažovat práci 

berních úředníků a současně i zpochybňovat nezávislost Finanční správy vůči 

politickým tlakům. Hluboce se nás dotýká i současné přirovnávání úředních postupů 

Finanční správy k praktikám gestapa či kolektivizací 50. let minulého století.  

Distancujeme se také od nařčení některých poslanců a členů vlády ze zneužívání 

pravomoci Finanční správy tím, že prostřednictvím tzv. zajišťovacích příkazů likviduje 

podnikatelské subjekty. Jsme přesvědčeni o tom, že Finanční správa využívá 

zajišťovací příkazy jen v odůvodněných případech a při jejich realizaci s nimi nakládá 

co nejobezřetněji. 

Odmítáme nálepku „represivního orgánu“, kterou Finanční správě mnohá média 

přisoudila, a důrazně nesouhlasíme s tvrzením, že Finanční správa při výkonu své 

působnosti nerespektuje zákony a právní názory správních soudů.    

Nesouhlasíme ani s tvrzeními, která se v médiích objevila v souvislosti s korunovými 

dluhopisy, že Finanční správa v této věci nekoná a neprověřuje zneužití tohoto 

institutu. Naopak, touto problematikou se Finanční správa zabývala průběžně i 

v minulých obdobích. V současné době je korunovým dluhopisům ze strany Finanční 
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správy věnována značná pozornost a priorita. Jsou prováděna místní šetření a 

daňové kontroly, při kterých se prověřuje případné zneužití tohoto institutu. 

Vážený pane předsedo vlády, 

věříme, že i v současné politické situaci nebude Finanční správa považována za 

mocenskou zbraň v rukou Ministerstva financí ČR, ale že bude i nadále vnímána jako 

nezávislý a odborně erudovaný orgán státní správy, kterým nepochybně je. 

S úctou 
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