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Netrávíte celý den na internetu,  
ale chcete být v obraze?
Odebírejte denní přehled zpráv

Jako ze špatného vtipu. Schillerová na kapotě se zakuklenci za zády vyhrožuje
restartem EET

Aelna Schillerová pózuje na kapotě služebního vozu Celní správy | FOTO: Facebook Aleny Schillerové

ŠTĚPÁN MALÁT / komentář

Alena Schillerová Andrej Babiš

Ministryně Alena Schillerová je opět pod palbou kritiky v diskuzích na
sociálních sítích. Důvodem je fotogra�e, kterou zveřejnila v pátek. V
kožené bundě se opírá o kapotu služebního vozu Celní správy. Za ní
stojí dva příslušníci této ozbrojené složky státu. V doprovodném textu
Schillerová vyhrožuje, že znovuzavede EET. A to celé je podepsané jako
předvolební kampaň, kterou �nancuje ANO 2011. Na fotogra�i a
doprovodném textu je několik skandálních záležitostí.

Předně, co je to za novinku, že politické strany angažují v předvolební
kampani příslušníky ozbrojených složek a jejich techniku? Ti dva celníci
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Dále čtěte

NOVINKA: Jak
být
konzervativec.
Kupte si knihu
legendárního
Rogera
Scrutona

evidentně nedělali svoji práci. Probíhalo focení v jejich pracovní době? Jak je
to možné? Jak je možné, že vedení Celní správy pro fotografování kampaně
jedné z politických stran uvolnilo nejen lidi, ale i techniku?

Dále, co to má ministryně Schillerová s vlasy?
Evidentně účes připravený profesionálem. V době, kdy
její vláda zakázala provoz kadeřnictví? Jak k tomu paní
Alenka přišla? Zázrak?

To nejhorší, když pomineme zneužívání techniky a
lidí z Celní správy, je sdělení, které Schillerová před
víkendem vyslala do světa. „Zvyšovat daně? My na
�nancích máme jasno. ABSOLUTNĚ NE. Je to nesmysl.
Chceme naopak dobře vybírat ty daně stávající. A
zatočit s daňovými podvody. Daňová kobra. Konec
karuselům díky kontrolnímu hlášení, nebo návrat EET,
samozřejmě, až se ekonomika vrátí do normálu. To je

jediná cesta k vyšším důchodům, investicím nebo platům učitelů,“ píše paní
Alena.

Jinak řečeno: Podnikáte? Ještě to nějak přežíváte? Vydržíte to? To je dobře,
makejtě, makejtě. Brzy vám nařídíme znovu EET. Abyste náhodou neokrádali
stát na daních za prodaný rohlík nebo jogurt. Pohádka paní Aleny o dobrém
vybírání daní je pouhým výsměchem všem obyvatelům ČR. Patrně největším
neplatičem daní v ČR je její šéf Andrej Babiš, který se pomocí různých triků
vyhýbá tomu, aby musel danit své příjmy. Ostatně tuto situaci poměrně
přesně nazval bývalý premiér Sobotka, když řekl, že Babiš „ojebává stát na
daních“. Státu by pomohlo, kdyby třeba Babiš platil daně jako kdokoliv jiný.
Kdyby dodržoval pravidla a nebral si ze státní a evropské pokladny do svých
�rem, kolik chce. Českou republiku totiž čeká jeden velký problém, bude
muset platit škody za Babiše. A tyto škody potom po Babišovi vymáhat. Ale
to už snad nebude úkol pro paní Alenku.
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