Dobrý den, vážení přátelé na Finančním úřadě pro Prahu 3,
vyzvali jste nás, abychom kvůli registraci doložili následující moře zbytečných údajů nebo informací,
které už úřady mají. Protože jsme trpěliví, odpovídáme.
1) kde je uskutečňována ekonomická činnost daňového subjektu, tj. kde se schází jeho vedení a
kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí o jeho řízení. Tato tvrzení doložte například nájemní
smlouvou, smlouvou o zajištění dodávek energií, vody a svozu odpadů, smlouvu o poskytování
telekomunikačních a dalších služeb na dané adrese atd.
Sídlo společnosti je zároveň sídlem jediného vlastníka – České pirátské strany. Na adrese se nachází
Pirátské centrum a sídlo společnosti bylo již jednou doloženo úřadům, konkrétně Živnostenskému
úřadu na Praze 8, souhlasem s umístěním sídla s ověřeným podpisem majitelky, jinak by nám ŽÚ
ani nevydal oprávnění. Předpokládám, že není další dokazování nutné. Nicméně přikládám fotku
jednatele z akce na dané adrese a odkaz na kalendář akcí v Pirátském centru. Budeme rádi, když se
přijdete na naši akci podívat. Více informací o Pirátském centru a kalendář akcí
Vedení společnosti tvořím já jako prokurista (jmenování rovněž přikládám, protože v Obchodním
rejstříku ještě nejsem zapsán a bude zřejmě trvat uherský rok, než mě tam za 2 700 Kč naše
bleskurychlé soudy zapíšou) a jednatel Ivan Bartoš. Scházíme se s Ivanem a velmi zásadní rozhodnutí
přijímáme pravidelně v sídle společnosti, voláme si také každé úterní ráno v 7:00, dále se vídáme
nepravidelně v kavárnách a restauracích v Praze i na akcích jinde v České republice.
2) kde je uloženo účetnictví společnosti a kdo jej zpracovává
Účetnictví je uloženo na Google Drive. Zpracovávám jej prozatím já, Štěpán Štrébl, s pomocí
cloudového systému, který generuje faktury a daňová přiznání pro Vás. Později, až to bude nutné,
seženu účetní, abych se tím nemusel zabývat.
3) jakými disponujete materiálními a personálními zdroji k jejímu uskutečňování (např. technické
zázemí, vlastnictví či přístup ke strojům, nástrojům a ostatním výrobním prostředkům,
odborná kvalifikace osob vykonávajících činnost daňového subjektu atd.)
Máme transparentní účet, kde si můžete prohlédnout všechny naše současné zdroje. Jakmile
naskladníme zboží z Číny, pošleme Vám vzorky našich propagačních předmětů a odkaz na náš nový
eshop. Nošením pirátských artiklů na veřejnosti a koupí produktů na našem eshopu podpoříte
Pirátskou stranu. Pomůžete tak do budoucna zajistit, že podnikatelé již nebudou touto nesmyslnou
byrokracií otravováni, když chtějí platit daně. Tím spíše jí nebudou otravováni, když je již při letmém
pohledu (např. na vlastníka firmy) zcela evidentní, že se nemůže jednat o plánovaný karuselový
podvod.
Co se týče personálních zdrojů, přikládám odkaz na svůj LinkedIn, kde naleznete veškeré podstatné
údaje o mé odborné kvalifikaci, např. informace o mém studiu na UCLA, na Cambridge a o práci
v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Pevně doufám, že mě po odborné stránce
shledáte přijatelným.

4) s jakými konkrétními obchodními partnery obchodujete nebo plánujete obchodovat (doložte
například vystavenými nebo přijatými fakturami, smlouvami o smlouvách budoucích,
závaznými nabídkami apod.)
Těší nás Váš zájem o naši obchodní činnost a rádi Vám poskytneme detailní informace o našich
plánech i obchodních partnerech včetně objemu zboží a faktur. Jsme transparentní. Jsme tak
transparentní, že se tím všude rádi chlubíme. Čeští podnikatelé určitě také rádi tyto údaje sdělují
kdekomu na požádání. Když Vás požádáme, zda Vaši rodinní příslušníci podnikají, abychom si byli jisti,
že nemůže dojít ke střetu zájmů, určitě nás také budete bez okolků takto zevrubně informovat.
Přikládám faktury, třeba tu za založení firmy. Trvalo nám to tři týdny a napakoval se na nás notář,
který neznal zákony, jako třeba zákon o elektronických úkonech. Musel jsem mu poslat odkazy a
zákony mu vysvětlit. Dle jeho slov jsme ho „trápili“, když jsme chtěli takový „nadstandard“ jako
dodržování deset let starých zákonů. Co naplat, stejně si musel výpis z katastru vytisknout a
naúčtovat, místo toho aby do něj nahlédl elektronicky. Takže jsme za toto a další zbytečné úkony
zaplatili o dva tisíce víc, než bylo nutné. Na Živnostenském úřadě jsem měl pro změnu tu čest zaplatit
tisícovku a dvě hodiny tam vysvětlovat naše zmatené zákony a judikáty, abych dosáhl vykonání
úředního úkonu. Těší nás, že za tyto peníze dostáváme od státu takový skvělý servis.
Dále sděluji, že odebíráme reklamu na Facebooku (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, DIČ: IE9692928F) a Google (Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, DIČ: IE6388047V). To už jsem Vám jednou sdělil při registraci,
protože jsem tušil, co Vás bude zajímat. Ale jak se říká, opakování matka moudrosti.
5) předložte objednávky deklarovaného propagačního zboží z Číny v hodnotě 200 tisíc korun
českých
Protože opravdu nemám kapacitu na to prohrabávat mé emaily a nahrávat si telefonáty ohledně asi
deseti produktů a přeložit vše z angličtiny do jazyka českého, jak po mně níže žádáte, předkládám
radši rovnou fakturu. Angličtině, navíc tak primitivní jako na té faktuře, dnes rozumí každý jouda, ale
přeložil jsem Vám ji. Tuším totiž, jak jste mě informovali po telefonu, že jedete prostě podle nějakého
předpisu Andreje Babiše a přes ten nejede vlak. Že je nelogický, nikoho nezajímá, změnu nikdo
neiniciuje.
6) Uveďte adresu skladovacích prostor a prokažte vlastnictví nebo pronájem těchto prostor.
Skladovací prostory se krom sídla nachází také na adrese v Karlových Varech. Abychom nakrmili
úředního šimla, elektronicky podepsaný dokument s patřičným svolením majitele přikládám.
7) předložte doklady a písemnosti v jednacím jazyce dle § 76 daňového řádu.
Jinými slovy nám tímto pokynem krásně lidsky říkáte, že chcete dodat dokumenty od nás v češtině.
Co je § 76, jsem si musel dohledat. Ale co by Finanční správa pro uživatelský komfort neudělala, že?
Dal jsem si tu práci a přeložil Vám fakturu dle Vašeho požadavku do češtiny. Doufám, že když máte
fakturu a na našem transparentním účtu vidíte převod do Hong Kongu, že už se s tímto spokojíte a
konečně nás k DPH registrujete, abychom mohli normálně fungovat, spustit náš eshop a těšit se
z povinnosti podávat Vám každý měsíc přiznání a kontrolní hlášení.

Andrej Babiš udělal Finanční správu extrémně nepřívětivou. Nejdříve zavedl EET, kontrolní hlášení, z
registrace k daním udělal byrokratické cvičení pro grafomany, celý proces patřičně znepříjemnil. A
díky jeho ministrovi Pelikánovi platíme absurdní poplatky za nepotřebné úkony notářům. Teď po
čtyřech letech šikany Andrej Babiš sní o tom, jak mávnutím proutku vytvoří přívětivé prostředí.
Nevím, proč to za ty čtyři roky neudělal. Vždyť všechna ministerstva, která to udělat mohla,
kontroluje on! Budu rád, když České pirátské straně na podzim hodíte hlas, čímž nám umožníte to
přívětivé prostředí skutečně vytvořit. U nás u Pirátů totiž věříme, že po úřadech mají obíhat data, ne
lidé.
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Rozhodnutí soudu o jmenování prokuristou
Svolení s užíváním prostor
Fotka z Pirátského centra
Odkaz na transparentní účet
Odkaz na LinkedIn prokuristy
Faktura za založení firmy
Faktura za zboží z Číny
Překlad faktury za zboží z Číny do češtiny

