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Pan Jiří řádně zaplatil vlastnídaňovou povinnost k DPH ve \^ýši Kč 47.429,-. Přiznání k dani z přidané hodnoty zaslal datovou
schránkou, ale omylem nepřiložil soubor s přiznáním k DPH, ale soubor s Kontrolním hlášením (které v dalšízprávě poslat také),
takže ho měl finančníúřad dvakrát. Pan Jiří nic netuše si myslel, že má pro daný měsíc svoje povinnosti splněné - podal všechna

hlášenívčas, řádně zaplatil - tak se dále věnoval svému podnikání. Po roku a půl se ozval finančníúřad a žádal o dodání přiznání
k DPH za předmětný měsíc. Pan Jiří si byljistý, že vše řádně podal a tak měl chvíli pocit, že nesrovnalost musí být na úřadě. Záhy
bohužel po telefonickém rozhovoru s dámou z úřadu zjistil, že pochybil on. Přiznání odeslal, dvakrát si kontroloval, zda přiložil
v datové schránce tu správnou větu a doufal, že to tím skončilo. Neskončilo. Za dalšípůl rok přišla do datové schránky

výzva-

pokuta za opožděné podání přiznání k DPH (vlastní daňová povinnost byla řádně a včas uhrazena) - pokuta se vypočítává
z částky vlastní daňové povinnosti - pokud ta byla Kč 47.429,- - pak sazba pokuty činí0,05% za každý den prodlení, V případě, že
se na vše přijde po roce a půl tedy po 460 dnech, pak pokuta činíKč 10.908,67

Pan Michal se vrhnul na podnikání. První měsíce nebyly snadné, ale malinko ,,zadotoval" živnost z vlastních zdrojů a doufal, že se
vše brzy rozjede a on si penízky vrátí. Bohužel. Obchodu se nedařilo. Pan Michal byl nejprve s prodlením v placení DPH, pak už

neplatil vůbec, říkal si, že částky, které mu k placenívychází nejsou tak strašné,nebude z nich téměř žádný úrok a že se vše určitě
brzy zlepší a on vše doplatí. Ale bohužel to nebylo jen DPH, kde dlužil. Dlužil za zaměstnance na sociálním pojištění, na
zdravotním a tam jsou částky uýrazně vyšší.Finančníúřad poslal uýzvu k úhradě dlužného DPH. Pan Michal nereagoval a doufal,
že se vše už musí brzy zlepšit, Nezlepšilo. Nezaplatil. Finančníúřad mu obstavil účet.Nemohl už ani ke zbytku srných prostředků.
Věřitelé mu dále platili na účet,se kterým nemohl disponovat do doby, než si stát vezme, co mu patří...

Paní Věra měla slušně rozjeté podnikání, o ročnívýkazy vůčistátu - přehledy sociálního a zdravotního pojištění si zvládala
vyplňovat sama, a i na daňové přiznánísi troufla. Podnikáníse ale rozjíždělo víc a víc a na všechno už nestačila sama, a tak si
najala zaměstnance, aby nebyla nařčena ze,,Svarcsystému" a že pro ni pracují jen lidé na živnostenský list. S přib,ývající agendou,
která bohužel při zaměstnávání zaměstnanců narůstá, přestala paní Věra stíhat svoje zaměstnavatelské povinnosti. Odvody za

zaměstnance řádně platila, ale opomněla předkládat měsíčnítiskopisy o v,iši odvedeného pojistného. PSSZ ji na to samozřejmě
upozornila, že za nepředloženítiskopisu, můžebýt uložena pokuta až do rnýše 20 000 Kč za každéjednotlivé nesplněníčiporušení
povinnosti. Paní Věra ale byla agendo,u zavalená, a tak byla dále ve skluzu, Až když ji paní z PSSZ důrazněji pohrozila a sdělila, že
při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti, za jejížnesplnění byla již pokuta uložena, můžebýt uložena pokuta až do
uýše 100 000 Kč, paní Věra oslovila účetnífirmu, která se jí o mzdovou agendu postarala.

Pan Václav podnikal. Zažil ,,zlaté časy", pak už bylo práce méně až nebyla skoro žádná. Nebylještě ve věku, kdy by si řekl, že už to
do důchodu nějak,,doklepe" a tak se musel rozhodnout. Ukončil podnikánI odhlásil živnost na úřadech a nechal se zaměstnat.
Bohužel ukončenípodnikánív případě, že nenívšudevšechno doplacené, co doplacené mělo být, nezbaví bývalého podnikatele
jeho závazků. A tak se jednoho dne v datové schránce zaměstnavatele objevil exekučnípříkazze zdravotní pojišťovny - pan

Václav dlužil na pojistném Kč25.802,-. Exekučnípříkaz na srážku ze mzdy v celkové v,ýši Kč 7L.I54,-v sobě zahrnovaljednak na
dlužnépojistné, jednak na exekučnínáklady, které rnýrazně přeuíšily dlužnépojistné (činily Kč 45.352,-|, Několik měsícůpobíral
pan Václav mzdu jen ve rnýši Kč 14.405,- protože zbytek všechno ,,schramstla" přednostní pohledávka vůčizdravotní pojišťovně.

Pan Karel se dostal do druhotné platební neschopnosti. Odběratelé stále častěji platili po splatnosti, případů přibývalo, a tak i
pan Karel byl ve skluzu s úhradou svých závazků. Jednu fakturu nechal ,,v šuplíku" déle... Věřitel pana Karla upomínal, pan Karel
zase upomínal své dlužníky,ale předmětnou fakturu stále neplatil. Věřiteli došla trpělivost a dlužnou částku postoupil dál... A po
pár měsícíchpřišló panu Karlovi rozhodnutí od exekutora. Z původnídlužnéčástky Kč 29.52O,- bylo rázem k úhradě včetně

výdajů exekutorovi a úrokůKč 53.352,-. Tato částka nebyla ještě konečná, protože do zaplacenístále každým dnem narůstaly
úroky (7,05 %ročnéúrok z prodlení).

