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Vážený pane řediteli,
jako každým rokem jsem i letos podával jako fyzická osoba daňové přiznání. Zatímco v minulosti
vše probíhalo bez problémů, letos tomu tak nebylo. Někdy koncem února mi zazvonil v kanceláři
telefon a proběhl následující rozhovor:
„Dobrý den, tady je finanční úřad, Janurová. Vy jste pan Milan Krejčiřík?“
„Ano, u telefonu.“
„Pane Krejčiříku, vy jste si podal daňové přiznání, kde nárokujete vrácení přeplatku na daních, ale
já vám ten přeplatek nemohu vrátit, protože máte v registraci uveden jiný bankovní účet.“
„A já jsem u vás registrován? To jsem vůbec netušil...“
„Ano, jako podnikající fyzická osoba.“
„Ježišmarja, ale já už nejmíň dvacet let jako fyzická osoba nepodnikám. Teď už máme es-er-óčko.
Až do teď jsem si myslel, že jsem tu živnost pozastavil… Moc se omlouvám… Určitě to dám co
nejdříve do pořádku.“
No, nebudu to moc protahovat. Požádal jsem přes datové schránky živnostenský úřad o ukončení
živnostenského podnikání a ten mi okamžitě vyhověl. Již 27. 2. 2019 jsem obdržel jeho rozhodnutí,
že moje živnostenské podnikání končí 28. 2. 2019.
Dne 4. 3. 2019 jsem požádal FÚ o ukončení registrace a zrušení v registraci uvedeného bankovního
účtu. Učinil jsem tak opět přes datové schránky k rukám paní Janurové. Tím jsem považoval věc za
vyřízenou.
K mému překvapení ale záležitost neskončila. Dne 3. 4. 2019 dorazila „výzva k odstranění závad“
podepsaná Ing. Marií Kloboučníkovou. Závada měla podle paní inženýrky spočívat v tom, že „podání bylo učiněno neoprávněnou osobou z datové schránky právnické osoby“.
Aha, tak paní inženýrka si zřejmě nepřečetla průvodní dopis a rozhodla šmahem jen podle odesílatele. Kdyby tak učinila, dozvěděla by se, že podání neučinila právnická osoba, ale fyzická osoba
Milan Krejčiřík, který je shodou okolností také jednatelem. No, mávnul jsem nad tím rukou a ty tři
dokumenty jsem poslal 5. 4. 2019 elektronicky paní Janurové, protože paní Kloboučníková jí nic
nepředala. Také tentokrát jsem považoval věc za vyřízenou.
Ale opět jsem se zmýlil, protože 30. 4. 2019 dorazila druhá výzva k odstranění závad, tentokrát
podepsaná Ing. Alenou Greschlovou, která spatřovala závadu v tom, že „v žádosti o vrácení přeplatku není v souladu s usn. § 155 odst. 3 daňového řádu určen pro vrácení přeplatku účet uvedený
v registraci, ale jiný účet“.
Zbláznili se tam všichni? Vždyť já už 20 let jako fyzická osoba nepodnikám a od 28. 2. 2019 je to
dokonce veřejně dostupné na internetu v živnostenském rejstříku. Jediné o co žádám je, aby to
úředníci finančního úřadu vzali konečně na vědomí.
Nakonec jsem 6. 5. 2019 všechny 3 dokumenty poslal elektronicky do podatelny FÚ – průvodní
dopis, ze kterého je patrné, že žádost o zrušení registrace podává fyzická osoba Milan Krejčiřík,
rozhodnutí o ukončení živnostenského podnikání ke dni 28. 2. 2019 a změnový list, kterým jsem
zrušil registrovaný bankovní účet.

Teď už jsem byl opravdu přesvědčen, že jsem učinil maximum a že už mohu jen čekat, až přeplatek
dorazí na můj bankovní účet. Ale nedorazil… Tak jsem se paní Janurové dne 24. 6. 2019 dotázal,
zda na mě nezapomněla, že mi na účet zatím nic nedošlo. Její odpověď byla překvapivá:
„Ani Vám na účet nic nepřijde, protože jste nereagoval ani na jednu výzvu. Pošlete novou
papírovou žádost Vámi osobně podepsanou, nikoliv z datové schránky právnické osoby. Takovou
žádost nemůžeme akceptovat, protože jste jim nedal plnou moc, že mohou za Vás odesílat
písemnosti. Ze stejného důvodu Vám v registraci nezrušili účet.“
Moje odpověď:
„Vy se mýlíte… Za prvé jsem jedním z jednatelů společnosti..., takže nepotřebuji od nikoho souhlas
k tomu, co mohu nebo nemohu odesílat. Odeslaná korespondence 4. 3. 2019 přes datové schránky
(průvodní dopis, rozhodnutí živnostenského úřadu, změnový list) se zcela jednoznačně týká mé
osoby (IČ 14925907), nikoliv právnické osoby... Navíc je opatřena mým elektronickým podpisem.
Za druhé není pravda, že jsem na výzvy FÚ nereagoval. Korespondenci, kterou jsem poslal přes
datové schránky a která Vám nebyla z formálních důvodů doručena, jste dostala mailem 5. 4. 2019.
Na Vaši „Výzvu k odstranění vad v podání" jsem zareagoval 6. 5. 2019 zasláním této korespondence do podatelny FÚ. Tak já opravdu nevím, proč bych to měl znovu tisknout a posílat. Vždyť
už to tam máte nejmíň pětkrát…
Osobně si myslím, že nemusím dělat vůbec nic, že konat musí FÚ. Asi bude nejlepší, když požádáme
o stanovisko Vašeho nadřízeného. Souhlasíte?“
Paní Janurová nesouhlasila, ale požádala mě, abych se nadále v této záležitosti obracel přímo na
paní Ing. Kloboučníkovou, do jejíž kompetence registrace patří. No tak, nemusel jsem, ale zkusil
jsem to. A výsledek se dostavil. Dne 25. 6. 2019 bylo vydáno Rozhodnutí o zrušení registrace.
Teď už čekám jen na ty peníze. Občas kouknu do banky, jestli tam něco nepřibylo.
Naše poslední konverzace s paní Janurovou – 29. 7. 2019:
„Paní Janurová, mně ty peníze ještě na účet opravdu nedošly. Už je mi to trapné Vás neustále
urgovat. Vůbec tomu nerozumím...“
„Musíte si poslat novou žádost Vámi osobně podepsanou, ne z datové schránky.“
„...ale paní Janurová, vždyť já už jsem dostal písemně od paní Kloboučníkové, že »rozhodnutí o
zrušení registrace bylo vydáno« a dal jsem Vám to na vědomí. Vůbec nechápu, o co Vám jde. Už
mám sto chutí si na Vás stěžovat. “
Je čtvrtek 1. srpna 2019. Reakce na můj poslední mail nepřišla. Před chvíli jsem se díval přes
internet do banky. Peníze také nedošly. Pohár mé trpělivosti přetekl. Děj se vůle Boží...
V hluboké úctě se skláním před majestátem Ministerstva financí České republiky.
Ing. Milan Krejčiřík, CSc.

