Měsíčník Letokruhu

Jedenácté vydání 							V Českých Budějovicích dne 31.1.2001

Vážení přátelé.

V tomto vydání se dozvíte o právním rámci činnosti Letokruhu, o členství, které se musí obnovit aby nevyprchalo a o možnosti vydávání měsíčníku.

Právní rámec činnosti Letokruhu
Během existence Letokruhu se nám pravidelně vracela otázka, jaký je právní rámec činnosti Letokruhu z daňového hlediska. Letokruh i nadále zůstává neformálním sdružením, které nemá právní subjektivitu a tudíž je každý člen Letokruhu sám zodpovědný za případné zdaňování z činnosti zprostředkované pomocí Letokruhu. Za pomoci daňového poradce se nám podařilo zjistit tyto podrobnosti:
 
Podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon“), se na jednotlivé členy Letokruhu jako na každého jiného občana vztahuje povinnost zdaňovat tzv. ostatní příjmy. Zákon však stanoví určitá osvobození od daně, která se vztahují mj. na:
 
1.	Příjmy z prodeje movitých věcí (§ 4 odstavce 1 písm. c) zákona). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku.

2.	Příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozovaná podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) do výše odpovídající 10 000 Kč ve zdaňovacím období (§ 10 odstavec 3 písm. a) zákona).

Vážení, z výše uvedeného vyplývá, že příjmy z prodeje movitých věcí nejsou vůbec zdaňovány, s výjimkou prodeje aut, letadel nebo lodí méně než rok starých. Rovněž příjmy ze služeb, které nejsou poskytovány jako podnikatelská činnost, zdanění nepodléhají, pakliže součet těchto příjmů a dalších ostatních příjmů Další typy ostatních příjmů jsou uvedeny na konci měsíčníku (podle § 10 v zákoně). za rok nepřesáhne 10 000 žaludů/korun.

K posouzení zdali někdo z nás překročil tento limit za rok 2000 Vám pomůže přehled obratu vydaný v minulém měsíčníku. Z částky evidovaného obratu se ale samozřejmně musí odečíst jak výdaje (když jste si něco za žaludy koupili nebo si nechali pomoci), tak žaludové příjmy z prodaných movitostí, které se ve většině případů nezapočítavají (viz bod č. 1). Co se týče samotných žaludových příjmů, lehce z přehledu zjistíte, že nikdo z nás zdaleka nepřekročil stanovený limit 10 000. Pro celkové posouzení se ale žaludové příjmy musí sečíst s případnými dalšími příjmy mimo Letokruh spadajícími pod kategorii ”ostatní příjmy”.
Jak už bylo dříve uvedeno, odpovědnost za daňové přiznání při případném překročení limitu má každý člen Letokruhu sám za sebe.

Obnovení členství
Ti, kteří se stali členy Letokruhu před 30. zářím minulého roku musí za letošní rok zaplatit nový členský poplatek. Členství těch, kteří nezaplatí tento poplatek do konce března, budeme bohužel muset zrušit. Nemá-li někdo ze členů možnost zaplatit nový poplatek z finančních důvodů, ale rád by i nadále zůstal členem, budeme se snažit mu vyhovět, když se na nás do konce března obrátí. Výše poplatků a další podrobnosti o členství jsou uvedeny v minulém měsíčníku.

Možnost vydávání měsíčníku
Každý člen Letokruhu má možnost vydat měsíčník za odměnu 100 žaludů. Rádi bychom zavedli postup střídání tím způsobem, že ten kdo píše měsíčník daného měsíce zároveň sežene vydavatele měsíčníku následujícího. Tohoto nového vydavatele uvede v měsíčníku. Tím budou ostatní členové vědět, kam mají zasílat nové poptávky/nabídky nebo změny. Příští autor bude Vlastimil Kocurek, větev č. 19.

Vítek Novák


Seznam rubrik 
(není samozřejmě konečný, dle Vašich nabídek a poptávek zařadíme rubriku novou)
Auto – součásti a doplňky
Doprava
Jazyky
Knihy
Nábytek
Oblečení a boty

Počítače
Poradenství
Potraviny
Práce na strojích a s nástroji
Práce v domácnosti
Půjčky 
Řemesla a umění 
Sportovní potřeby
Stroje a pomůcky
Ostatní
Výuka

 NABÍDKA (číslo odpovídá adresáři)
POPTÁVKA (číslo odpovídá adresáři)
Auto – součásti a doplňky
Auto – součásti a doplňky
2 – Starší zahrádka na auto

23- Zahrádka na auto 

22- Zahrádka na škodovku

Doprava
Doprava
4 – 2x měsíčně doprava jedné osoby na trase J. Hradec Kolín 
21 – Převážení a přenášení soch a materiálu v republice
9- Transport autem – kombi a vozíkem
20- Doprava ČK (ČB) – Praha a obráceně
4 – Doprava vozidlem Pick up (někdy)
20- nákladní – seno sláma, piliny
12- Pravidelná kyvadlová doprava Záboří u ČB – Praha, Po tam, St zpět

Jazyky
Jazyky
10- Výuka  Japonštiny
20- Výuka NJ
18- Překlady z angličtiny

9- Výuka angličtiny

9- Tlumočení z norštiny, angličtiny, polštiny

15 – Práce s anglickými texty

30- Výuka AJ, začátečníci a mírně pokročilí, v místě bydliště v ČB

KNIHY
KNIHY
18-Průvodce BAEDEKERS –New York, Schweiz, Elbe

18- Euroatlasy – Švícarsko, Francie, Německo

18- Velký česko-anglický slovník (Paldauf)

13- Knihy: Jak dobře mluvit, Jak se jmenuje tahle knížka, Umění jednat s lidmi, Květiny pro každou příležitost a další

Nábytek
Nábytek
16- Drátěná postel
8- Stoly 

8- Židle
Oblečení a boty
Oblečení a boty
5- Nové dámské pantofle od baťů (1390 Kč) č.37, černá proplétaná kůže

29- Oblečení (asi 14 kg), boty, hračky, knížky průběžně po třech dětech. V současnosti asi pro věk 6 až 10 let (zejména kluci). Cena za oblečení asi 200 žaludů, ostatní dle dohody.

POČÍTAČE
POČÍTAČE
9- Zhotovení WEB stránek na Internet
8- Program na psaní not
8- Vypalování CD
18- Starší PC Pentium
8- Scanování obrázků a fotek
22- PC Pentium 
15 – Práce s Internetem

15 – Poč. program pro organické zahradničení – plánování škůdci, rotace apod.

16- Práce na počítači (opisování textů, sazba letáků, článků, knih  atd.)

14- Grafické úpravy textu

8- Záloha dat z Vašeho PC, které jsou pro zálohu na disketu příliš velká

28- Tvorba www stránek a menších databází v MS ACCES

Poradenství
Poradenství
12- Lecjaké zkušenosti z ekonomiky

2 - Psychologické poradenství, rodinná terapie

15 – Rady pro uplatnění zásad trvale udržitelného života v praxi. Například přestavba chalupy z roku 1839 na energeticky úspornou.
18- Moštárna
15- Rady – biozahradničení

21 – Rady při utváření  dětských hřišť

Potraviny
Potraviny
3 – Topinambury
2 – Zeleninu, brambory ovoce „bio“
15 – biozelenina ze zahrady (červená řepa, topinambury, zelí, mrkev, okurky, rajčata, cukety atd...) 
3 – Biopotraviny
16- Sušená zelenina (mrkev...)
5- Meruňkový džem
6- jablka 8 žal./kg
8- Zelenina (rajčata, okurky, celer, čínské zelí,  cibule, česnek,  kapusta případně nabídněte)
8- Ořechy vlašské vyloupané přírodní 140 žaludů/kg Dovoz do ČB a ČK.
7- Celozrnné obiloviny, některé druhy zeleniny (hlavně v zimě)
8- Ořechy vlašské vyloupané v karamelu 140 žaludů/kg, Dovoz do ČB a ČK.
16- Potraviny nejlépe „bio“
8- Ořechy vlašské vyloupané pražené slané 140 žaludů/kg, Dovoz do ČB a ČK.
16- Včelí med
8- Jablka s dopravou do ČB a ČK a Pt.  Je možné dodávání během celého roku (Máme dobrý sklep). 
22- Jakékoliv maso
16- Sušené ovoce (hrušky,  jablka...)

8- Ořechy vlašské ve šlupce dobře vysušené bez plísně. Vydrží do příští sezóny 40 žaludů/kg. Dovezeme do ČB a ČK.

6- Vlašské ořechy 35 žaludů/kg

Práce na strojích a s nástroji
Práce na strojích a s nástroji
12- Použití hoblovky s protahem
18- Moštárna
2 – Pomoc kosení kosou

8- Umožníme práci s hrnčířskou hlínou – modelování a točení na hrnčířském kruhu. Vypálíme Vaše výrobky v keramické peci.

Práce v domácnosti
Práce v domácnosti
9- Výroba tvarohových dortů
11- Úklid domácnosti (umýt okna atd.)
9- Pomoc při vaření
11- Vymalovat byt
9- Hlídání dětí 

8- Hlídání dětí (u nás na vesnici přes víkend)

5 – Pohlídám kočku zanechanou v bytě

2 – Příležitostné krátkodobé pohlídání dětí vzdálenějších větví při vyřizování jejich záležitostí v ČB

Půjčky
Půjčky
8- Půjčování knih (duchovní literatura, psychologie a jiné)
8 – Půjčit si knihy (barvení látek přírodními barvivy)
6- Zahrádku na auto
9- Půjčit kolečkové brusle
6- Nosič na kola (na auto)

9- Dámské brusle

2- Maflik – ruční kotoučová pila

2- Soustružnické nože na dřevo

2- Horní frézka – ruční

29- Vysušovač zdiva (vlhké zdivo, havárie vody, stavební a malířské práce) výkon asi 15 l za 24 hodin. Cena 70 žaludů/den.

Řemesla a umění
Řemesla a umění
11- Nabízím užitou a uměleckou keramiku z vlastní dílny
21- Rámování a paspartování
9- Fotografování (portréty, svatby atd.)
29 – Řemeslné práce (truhlářské, zednické, natěračské atd.) potřebné při rekonstrukci domu. 60 žaludů/hod.
12- Nabídka obrázků a grafiky z vlastní dílny

16- Ozdoby tkané z korálků (i na zakázku)

14- Vypalování keramiky

14- Oprava historických fasád

21- Portrétování 

26- Živá muzika při různých příležitostech (country, folk, chansony aj.) – banjo, dvě kytary, baskytara, zpěv

22- Zkomponování písně (skladby) k jakékoliv příležitosti nebo pro konkrétní osobu.

9- Výtvarně inspirovaná přáníčka

Služby ostatní
Služby ostatní
4 – Stavební práce nekvalifikovaná (časem)

7- Pomoc při zemědělství (pouze rostlinná výroba) a v lese
4 - Občas pobyt na horách – běžky, koupání, lesy (nebo na statku) – lze spojit s mojí nabídkou
10- Pomoc při různých pracích
9 - Tip na koupi domu na venkově
4- Pomoc v zahradnictví 
8 – Stavební práce i pomocné
8- Obecná výpomoc 
5 - Pánský kadeřník
5 – Naučím Shankaprakšalánu
5 – Spravování aut
16- Práce na poli, zahradě a v lese
15 – Občasná pomoc v lese, na zahradě, na chalupě
16- Pomocné stavební práce
22- Přepisování notových záznamů s využitím počítače (vlastního) 
Zn. Začínající skladatel disgrafik
14- Příprava dětí na talentovky, umělecké školy
22- Textaře písní, styl chansony a podobné.
8- Uskladnění zeleniny ve studeném sklepě, skladování věcí (například přívěsného vozíku nebo i auta ve stodole).
21- Zpracování keramické hlíny
20- Hlídání psů
23- Opravit skříňku 
22 - Tupá fyzická síla
23- Odhad stylového nábytku 
21- Práci rukama i hlavou (nenápadně)
20- Vymalování obchodu
23- Obecná výpomoc
20 – Natření okenic
23- Vřelé lidské slovo
8- Hrubou fyzickou práci při rekonstrukci vejminku (škrábání zdí atd.)

29- Pomocníka při rekonstrukci domu, 40 žal/hodinu za řemeslnou práci příplatek 20 žaludů/hod.
Sportovní potřeby
Sportovní potřeby
8- Dětské brusle chlapecké č 32-33
8- Dětské brusle chlapecké č 36
13- Pánské kolo Cyklon, kompletní vybavení
8- Dětské brusle dívčí č 36
6- Kimono na karate, velikost 160
9- Dvojkolo
18- Lyže+ hůlky+ lyžáky č. 9

6- Lyže běžky 180 cm - 300 žaludů

6- Hůlky 130 cm - 150 žaludů

6- Boty na běžky č. 51- 250 žaludů

6- Boty sjezdovky ALPINA č.3 – 100 žaludů

Stroje a pomůcky
Stroje a pomůcky
5 - Čerpadlo Malyš
9- Šicí stroj (může být starší)
16- Zahradní plastová umývadla (i do dílny)

18-Foťák ZENIT TTL poloautomat + fotoblesk

Ostatní 
Ostatní 
18-PILON- Hra ze dřeva pro chytré hlavy (vlastní výroba), vhodné jako vánoční dárek
5- Prkna na police délka 2-3m, tloušťka 2-3 cm
12- Jednoduché účetnictví
8- Semena a sazenice
13- Ekologické čistící a kosmetické prostředky tuzemské produkce – omezené množství
12- Palivové dříví
2- Demižón asi 15 l?
13 – skleněné kelímky od krémů, skleněné lahvičky nejlépe s rozprašovačem od firmy NIVEA apod.
2- Zavařovací sklenice omnia (symbolická cena)
13 – starší i novější nahrávky M. Tučného, V. Neckáře, M. Kubišové a dalších
2- Starší zadní duralový ráfek na kolo (cestovní Favorit?) s „cvrkem“ 
8- Starší tašky bobrovky (do 20-ti let stáří- dobrý stav)
16- Garnýže na záclony
8- Staré linoleum od 1m2 výše
20- Koňský hnůj
8- Sudy umělohmotné i plechové použitelné na dešťovou vodu určenou k zalévání

17- klavírní  křídlo, anglická   mechanika, zachovalé – studentka konzervatoře

18- Nevydělané kůže – koza srnčí a jiné

18- Zdravé dřevo průměr 20 cm a více – ořech a jiné

20- Seno

20 – Valník za koně

20- Nářadí

8- Lahve od okurek 3,5 l

22- Jakékoliv hudební nástroje v jakémkoliv stavu a množství
Výuka
Výuka
22- Naučím na flétnu, různé strunné nástroje a hudební nauku
8 - Výuka lidových řemesel
5 - Naučím malovat na hedvábí
8 - Naučit naklepat kosu
14- Kurzy modelování, keramika, kreslení
20- Výuka NJ
20- Výuka jízdy na koni  150 žal./hod
13- Kurz aromaterapie a masáží
9- Výuka angličtiny
9 – Hra na kytaru a české písničky
10- Výuka  Japonštiny


-------------------------------------------------

Ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

§ 10
Ostatní příjmy
Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména 
	příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), 

příjmy z převodu vlastních nemovitostí, movitých věcí a cenných papírů s výjimkou uvedenou v § 4, 
příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti nebo podílu na základním jmění družstva včetně majetkových podílů na transformovaném družstvu13) s výjimkou uvedenou v § 4, 
	příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému,10) 
	přijaté výživné, důchody11) a obdobné opakující se požitky s výjimkou uvedenou v § 4, 
podíl společníka obchodní společnosti s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti nebo podíl člena družstva na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti nebo družstva, 
vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, nebo při zániku členství v družstvu a další podíl na majetku družstva, 13) 
	výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží a slosování s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4, 
ch) ceny veřejných soutěží a ze sportovních soutěží s výjimkou uvedenou v § 4.

Plné znění tohoto zákona může být nalezeno na internetových stránkách
www.afin.cz/dane/prijmy.htm 


