
KŘÍŽOVKA

Od čtvrtka 17. 11. 2011 do stře-
dy 23. 11. 2011 zašlete tajen-
ku bez diakritiky SMS zprávou  
ve tvaru KRIZmezeraTA JENKA  
(např.: KRIZ Vlk ovecky nepocita) 
na telefonní číslo 900 11 07.  
Do SMS nevpisujte žádné další 
údaje, jako např. jméno a adresu. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč až do 
počtu pěti výherců vyhrává kaž-
dá třístá doručená SMS se správ-
nou odpovědí.
V případě dotazů volejte na 
bezplatnou telefonní infolinku 
800 165 894. SMS službu poskytuje 
Happy People s.r.o. Cena odesla-
né SMS zprávy je 7 Kč včetně DPH.  
www.platmobilem.cz

Všem luštitelům  
přejeme hodně !

Tajenka z novin č. 43/11:
Nevybírej ženu v tanci, 
ale v poli mezi ženci.

Cenu vyhrává:
• František Hodač, Loučeň
• Marie Jeřábková, Suchohrdly
• Lenka Krejčová, Pelhřimov 
• Martina Tůmová, Nová Včelnice 
• Ludmila Ďurická, Ostrava
 
K výhře srdečně blahopřejeme.

,

OSOBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI

Za tiskové chyby neručíme

Pokud byste doručování našeho týdeníku považovali 
za nevyžádané a pokud by to vedlo k Vašim 
výdajům, nebo pokud by Vás doručování našeho 
týdeníku obtěžovalo, kontaktujte nás prosím laskavě  
na bezplatné telefonní lince 800 165 894.
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Zpověď sympatického ševce z Vršovic, 
ale také rodiny, která ze svých výplat 

odevzdá na daních více než 60 procent 
příjmů. Že to není možné? Ale ano, a mož-
ná se to týká i vás. To vše  uvidíte v pořadu 
Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze 
ve čtvrtek 24. 11. 2011 na ČT 1 ve 21 ho-
din.

Robert Večeřa je švec, který má svou práci 
moc rád. Vyučil se a u řemesla také zůstal. 
Měl rád pohádky, a tak po vyučení zamířil 
do filmových ateliérů Barrandov. Nevydržel 
tu ale dlouho. „Měl jsem romantické ideály, 
že budu v prostředí, které voní šminkou, že 
se tam budu podílet na výrobě kostýmů 
pro různé filmové zakázky. Jenže jsem byl 
naivní a i když jsem byl zaměstnanec, což 
pravda skýtalo řadu výhod, tak jsem v ko-
lektivu „starých mazáků“ nedokázal obstát. 
Moje sny o pohádkovém prostředí se roz-
plynuly a já jsem se rozhodl raději zarisko-
vat. Odešel jsem na „volnou nohu“. Nejprve 
jsem si našel maličkou provozovnu v praž-

ských Vršovicích, zařídil si živnost a všech-
ny potřebné náležitosti k samostatnému 
podnikání a vsadil jsem na . Jsem totiž 
optimista.“

Daně, jak na ně?
„Povedlo se a po čase jsem měl řadu stálých 
zákazníků a pracoval jsem od rána do veče-
ra. Jen mě trochu začala unavovat papírová 
stránka věci – a to účetnictví a daně. Proto-
že mám rád všechno v pořádku, tak jsem 
se v bezesných nocích převaloval v posteli, 
zda mám skutečně vše tak, jak má být. Kaž-
dý dopis od finančního úřadu mne dokázal 
hodně znepokojit. Jako maličký podnikatel 
nesmí člověk udělat žádnou chybu, to po 
vás hned jdou. Když to někdy vidím v te-
levizi, co se u nás děje, všechny ty daňové 
úniky, korupce, jak všichni kradou, tak je mi 
z toho smutno. Ale co, říkám si, zase jsem 
svým pánem! Nakonec jsem pro klid nocí 
i těhotné manželky najal paní účetní, která 
se mi o moje daně dobře stará.“
Drahota na prodej a ukradené boty
„Řekl jsem si, teď mám čistou hlavu, co 
kdybych si najal učedníka a firmu maličko 
zvětšil. Měl bych čas na rodinu, která se mi 
rozrostla o druhé dítě. Žena na mateřské, 
plínky taky něco stojí, tak znovu zariskuji 
a najdu šikovného ševce do party. Obešel 

jsem pár obuvnických firem a se zlou jsem 
se vrátil,“ říká pan Večeřa. A pokračuje: „Ne-
dělej to, říkali mi všichni okolo. Platíš daně? 
Platíš. Odvádíš sociální a zdravotní? Odvá-
díš. Platíš pronájem? Materiál?  Platíš. Už to 
přece něco stojí! Stát tě okrádá na dvojitých 
daních, zaplatíš daň ze všeho, co koupíš, 
a pak ještě jednou finančáku, vše se zdra-
žuje, nevíš, co bude zítra. Dorazili mě ševci, 
kteří svou živnost nikdy raději nerozšířili. 
Řekl mi jeden: Učedník byl u mě týden, 
a najednou jsem zjistil, že mi chybí materi-
ál. Prostě kradl jako straka. A proč taky ne? 
Stát krade přece veřejně! – rozčílil se době-
la starší podnikatel, o kterém jsem si myslel, 
že mě v rozšíření podnikání povzbudí. Byl 
jsem z toho smutný, ale co dál?“

Sám voják v poli
„Vrátil jsem se zase zpátky na zem. V maličké 
provozovně v Praze 10 mám klid, slušný ná-
jem a věrné zákazníky, kteří se mi vracejí se 
slovy, že nejsem nejdražší. Rodina mě sice 
moc neužije, ale máme svou jistotu, sám 
sobě nic neukradnu a daně, které se pořád 
na všem zvyšují, mě nutí šetřit. Ale co? Mám 
zdravé krásné děti, bezvadnou manželku, 
řemeslo, které mě baví,“ dodává Robert Ve-
čeřa, který už na ideály nevěří. Jeho verpá-
nek se točí, opravna voní kůží a on si libuje, 
když ho zákazníci pochválí. Vyskakovat si 
nemůže, sny odsouvá do budoucna a jen 
přemýšlí nad tím, proč všechny vlády jen 
slibují a skutek utek´. Malý podnikatel jen 
platí státu za svou šikovnost. To je ale moc 
divná daň. Jak to mají velcí podnikatelé? To 
si neumí pan Večeřa raději ani představit. 
Vlastně ano, někteří už  žijí a nebo mají fir-
my v daňových rájích, tak, aby státu nedali 
vůbec nic. Jsou jen rozervaní z toho, aby 
o své zlaté cihly vlivem krize nepřišli. „Mám 
se vlastně lépe než oni, kteří se každý den 
třesou, aby jim někdo jejich peníze nevy-
foukl,“ směje se švec a usedá k šicímu stro-
ji, aby zašil rozpáranou průmyslovou botu. 
Více na www. sumasumarum.cz a

Daně a poplatky Odpovídá Mgr. Jakub Němec,  
daňový poradce

Pohádky nás provázejí po celý život. 
Jenže někdy se stane, že trošku poza-

pomeneme text či si pleteme hlavní hrdiny. 
I z tohoto důvodu byly souborně vydány 
pohádkové příběhy největších českých sbě-
ratelů a vypravěčů lidových báchorek a po-
věstí předminulého století – Karla Jaromíra 
Erbena, Boženy Němcové a Elišky Krásno-
horské. V jejich odkazu najdeme všechny 
známé pohádky, ale i ty, které zapomenuty 
čekaly v starých knižních vydáních. Ani si 
nedovedete představit, kolik verzí Pope-
lek, Sněhurek či Perníkových chaloupek lze 
najít v archivech. Nejhezčí z nich – a je jich 
téměř devadesát – na vás čekají v souboru 
s oprávněným názvem Zlatá kniha pohá-
dek. A ještě něčím je nové vydání pohádek 
jedinečné. Pro zachování dobové podoby 
byl vybrán jako ilustrátor Artuš Scheiner, 
který řadu z nich ozdobil právě v historic-
ky cenných vydáních v počátku minulého 
století. Vznikla tak ojedinělá sbírka nejkrás-
nějších pohádek, nejvýznačnějších českých 
vypravěčů s osobitými ilustracemi.

Zlatá kniha 
 pohádek

Zdeněk Srstka: „Já bych daně rozlišoval, chudí by měli mít rozhod-
ně nějaké výhody, odpočty. Rodiny s více dětmi také. Vždyť děti 
jsou budoucnost národa a koho jiného podpořit než rodinu?“
 

Na jaký příjem a od jaké výše je nutné 
dělat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2011 je povinen podat každý, 
jehož roční příjmy, které jsou předmětem 
daně, přesáhly částku 15.000,- Kč. Před-
mětem daně tak zejména nejsou příjmy 
získané zděděním a darováním nebo pří-
jmy z rozšíření, zúžení, případně vypořá-
dání společného jmění manželů. Do limitu 
15.000,- Kč se dále nezahrnují a daňovému 
přiznání pak nepodléhají příjmy osvobo-
zené od daně. Výčet osvobozených příjmů 
v zákoně o daních z příjmů je značně roz-
sáhlý, v praxi se v nejběžnějších případech 
jedná např. o pojistná plnění, náhrady ško-
dy, různé sociální dávky, příjem v podobě 
vyživovací povinnosti, příjem z prodeje 
movitých věcí a příjem z prodeje nemo-
vitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím 

a prodejem 2 roky (měl-li zde prodávající 
bydliště) nebo 5 let (v ostatních případech). 
Dále není povinen podat daňové přiznání 
poplatník, který měl v uplynulém roce jen 
příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec), 
pokud měl v roce příjmy pouze od jednoho 
zaměstnavatele, nebo od více zaměstna-
vatelů postupně za sebou. Podmínkou je, 
aby podepsal u všech zaměstnavatelů tzv. 
prohlášení k dani a aby neměl žádné další 
příjmy přesahující částku 6.000,- Kč.
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