
Pražská finanční správa přivolala
na pomoc dvacítku Východočechů
Více než dvacet východočeských
kontrolorů finanční správy stráví tři měsíce
v hlavnímměstě, aby v rámci akcePomoc
Praze společně s kontrolory z dalších regionů
vypomohli pražským kolegům.

IVANA VITOVSKÁ

Východní Čechy/Praha – Ge-
nerální finanční ředitelství
tímto opatřením reaguje na
trend poslední doby. Podle něj
firmy účelově mění sídla
svých společností a nově se
usídlují v hlavním městě v do-
mnění, že na ně žádná kontro-
la z finanční správy nepřijde.

Úřady to neoslabí
Do Prahy v pondělí nastoupilo
celkem sto pracovníků finanč-
ních úřadů z osmi krajů. Z Hrad-
ce Králové pražské kolegy posí-
lila desítka kontrolorů, ale zdej-
ší podnikatele žádné zvýhodně-
ní v podobě menšího počtu pro-
věrek nečeká. „Provedli jsme
optimalizaci, abychom pomohli
Praze, ale aby to nijak neovliv-
nilo naši činnost,“ řekl Jiří
Grünseisen z Finančního úřadu
pro Královéhradecký kraj.

Povoláni byli i pardubičtí

kontroloři. Deníku to potvrdila
jejich mluvčí Hana Patočková:
„Tato akce se týká i našich za-
městnanců. Finanční úřad pro
Pardubickýkrajvysílázesvých
územních pracovišť do Prahy
dvanáct pracovníků. Činnost
celého úřadu nebude nijak na-
rušena,“ sdělila mluvčí.

Kontroloři z regionů se za-
měří zejména na nadměrné
odpočty DPH, virtuální sídla
společností a sídla na hro-
madných adresách.

Virtuální sídla
„Díky této akci bude v první fá-
zi nově prověřeno 800 daňových
subjektů, následně pak dalších
500, u kterých má finanční sprá-
va podezření na daňový únik,“
uvedla mluvčí Finanční sprá-
vy ČR Petra Petlachová.

Podle mluvčí pražské úřady
často nemají dostatečný časový
prostor ani personální kapaci-
tu, aby pokryly nápor firem,

které přesídlují do hlavního
města. Finanční správa proto
prý bude navazovat na tuto ča-
sově omezenou akci dalšími
systémovými kroky, které sou-
visejí hlavně se změnou le-
gislativy v této oblasti.

Zkušenosti s přesídlováním
firem mají i východočeské fi-
nanční úřady. „Jde o virtuální
sídla. Firmy působí u nás, ale
administrativně jsou v Pra-
ze,“ vysvětlil Jiří Grünseisen.

Podle některých podnikatelů
však správci daně přistupují k
těmto firmám se zbytečnou ne-
důvěrou, protože pro řadu spo-
lečností virtuální sídlo není
možností, jak uniknout kontro-
le, ale ekonomicky výhodnější
variantou. Pro řízení firmy už
v mnoha případech totiž kan-
celář není potřeba.

Praha je žádaná
Podnikatelé pro sídlo své firmy
nejčastěji volí hlavní město. Praž-
skou adresu má více než 43 pro-
cent, tedy 174 500 tuzemských
společností. V Praze žije asi 12
procent obyvatel ČR, na stovku
Pražanů tak připadá 14 společ-
ností. V ostatních regionech při-
padá 2,4 firmy na 100 obyvatel.

Zdroj: společnost Bisnode

Středy doktora Středy: Jak hubne zdravotní sestra
Východní Čechy – Při shazo-
vání nadbytečných kilogra-
mů je velmi důležitá motiva-
ce. Proto jsme rádi, že se naši
čtenáři nestydí podělit se o
svůj příběh s ostatními. Tím,
že se veřejně pochlubí s vý-
sledky svého hubnutí, pomá-
hají ostatním. A další se pak
rozhodnou skoncovat s nad-
bytečnými kilogramy. Proto-
že správné a úspěšné příklady
přitahují. Vzorem správného
hubnutí může být naše čte-
nářka Lucie Tomašovičová z
Třebovice.

StředaForm a pohyb
Paní Tomašovičová přišla do
naší ordinace poprvé na jaře
letošního roku, kdy její váha
byla 83 kg. Při letní kontrole už
měla krásných 74 kg. Shodila
devět kilogramů, aniž se trá-
pila hladem.

Pracuje jako zdravotní sest-
ra na urologii. Mívala vyšší
krevní tlak a ví, že si ho musí
hlídat. V rodině se také obje-

vila cukrovka. Protože pracu-
je jako zdravotnice, uvědo-
muje si dobře, jak je obezita
nebezpečná a právě proto se
rozhodla navštívit naši ordi-
naci.

Po vstupní prohlídce jí byla
doporučena dieta Středa-
Form. Tuto dietu sestavil
MUDr. Leoš Středa právě pro
ty, kterým při hubnutí vadí
počítání kalorií. Základem di-
ety je dostatečný přísun
vlákniny a to jak rozpustné,
tak nerozpustné. Rozpustná
vláknina v žaludku nabobtná
a způsobuje tak pocit sytosti.
Nerozpustná má příznivé
účinky na trávicí trakt a cel-
kově pročišťuje organismus.
Důležité je také omezit příjem
rafinovaných cukrů a živo-
čišných tuků. Také je doporu-
čován pohyb. Za minimum se
považuje ujít 10 tisíc kroků
denně. Dieta je bohatá na bíl-
koviny, takže si klidně po-
chutnáváte na biftecích či gri-
lovaných kuřatech, a stejně
hubnete.

Co se nesmí, je pšeničné pe-
čivo a přílohy. Rohlíky se bo-
hužel staly naší denní drogou
a málo si uvědomujeme, jak
jsou nezdravé. Pšeničná mou-
ka s lepkem je jednou z příčin
současných alergií. Podívejte
se, jak se rozrůstají koutky s
bezlepkovou dietou v super-
marketech. Kdyby neměly
dost zákazníků, asi by takové

koutky nevznikaly. Pravidel-
nou konzumací pečiva a ná-
vykem na jeho chuť si způso-
bujeme více a více potíží.

Úspěch motivuje
I paní Tomašovičová měla z
počátku pocit, že by pro rohlík
vraždila. Dieta StředaForm ji
ale naučila dělat si ráno chle-

ba s lněnou vlákninou, který
se peče 2 minuty v mikrovlnce
a který je bez mouky. Ona si ho
dělábezžloutku,jinaksealedo
něj přidává celé vejce. Recept
na něj najdete na stránkách
www.nadvaha.cz v rubrice
Top recepty. Možná není chle-
ba s lněnou vlákninou tak dob-
rý jako rohlík, ale jeho účinek
na naše trávení je doslova bla-
hodárný. Co ještě pomáhá pa-
ní Tomašovičové hubnout?
Místo cukru sladí inulinem z
lékárny, ve zdravé výživě si
kupuje žitnou vlákninu. Ob-
čas si dá jogurt s borůvkami a
chuť na sladké zahání colou li-
ght, ta je bez cukru a její slad-
ká příchuť je díky nekaloric-
kým sladidlům. Večeří kolem
osmnácté hodiny a dá si vajíč-
ko či salám.

A výsledek? Cítí se lépe, ne-
zadýchává se do schodů. Dob-
ře hubne a je spokojená se svý-
mi úspěchy. Shodila 9 kilo-
gramů a obvod pasu se zmen-
šil o 6 centimetrů. Body mass
index, který byl na počátku

mezi obezitou 1. a 2. stupně,
klesl na hodnotu pouhé nad-
váhy. Jak jí to nyní sluší, mů-
žete vidět na fotografii, kde je
společně s panem doktorem.

Inspirace pro druhé
Na našich stránkách veřejně
hubnou známé osobnosti: re-
žisér Tomáš Magnusek, Ilona
Csáková a také naši čtenáři,
kteří se nebojí podělit se o své
výsledky v hubnutí s dalšími.
Jak zhubnout jim pomáhá
MUDr. Leoš Středa a jeho spo-
lupracovníci z 1. lékařské fa-
kulty z Prahy a Fakulty bio-
medicínského inženýrství,
kteří jezdí do ordinace v Čes-
ké Třebové. V současné době
vás zatím nezveme k dalšímu
přihlašování, protože ambu-
lancejebohuželpřeplněná. (re)

Soud potvrdil podmínku za vydírání exekutorky
Jiří Bezděk z Brna dostal za vydírání
hradecké exekutorky dvouletý podmíněný
trest. Verdikt včera potvrdil Vrchní soud.

Hradec Králové/Praha –
Královéhradecký Krajský
soud 43letého Bezděka uznal v
květnu vinným, že poslal ženě
do datové schránky dva dopi-
sy, v nichž jí vyhrožoval bru-
tálním násilím, pokud neu-
končí exekuci, kterou proti ně-
mu vede. Hrozil jí obřízkou,
vyříznutím oka, prsu a dělohy

a požadoval, aby mu odbloko-
vala jeho bankovní účet a pře-
vedla na něj 25 milionů korun
jako náhradu ušlé mzdy a pe-
něz zajištěných exekucí. Oba
dopisy poslal i různým úřa-
dům a prezidentu republiky.
Hrozilo mu až 12 let vězení.

Bezděk přiznal, že dopisy po-
slal, ale odmítl, že by ženu chtěl

vydírat. „Nevěděl jsem, jak ji-
nak upozornit na exekuční te-
ror,“ prohlásil u soudu. Vý-
hrůžky byly podle něj výsled-
kem zoufalství. V dopisech prý
chtěl dostat na veřejnost roz-
bor exekučního řádu, aby bylo
jasné, že je protiústavní.

Královéhradečtí soudci mu
neuvěřili, při udělování tres-
tu však byli mírní a rozhodli,
že v jeho případě postačí pou-
ze pohrůžka vězením.

Stejně Bezděk pochodil i
včera u pražského Vrchního
soudu, kam se proti rozsudku

odvolal. Podle tamních soud-
ců šlo o poměrně jednoduchý
případ. „Byly rozeslány jisté
dopisy a skutek se stal,“ uvedl

soudce. Bezděk po jednání ře-
kl, že chce podat dovolání k
Nejvyššímu soudu v Brně.

Muž měl dvacetitisícový

dluh. Ačkoli jej pravidelně
splácel, exekutorka zařadila
do exekuce i jeho družstevní
byt. Od té doby už Bezděk nic
nezaplatil. Začal propagovat
myšlenku „exekuční do-
mobrany“a chtěl s ní vstoupit i
do politiky.

Dříve byl nezaměstnaný, ale
včera soudu předložil smlouvu
o spolupráci s časopisem, kte-
rý prodávají bezdomovci, a
diecézní charitou v Brně. Pro-
šel také právním kurzem a
rekvalifikací pro práci v soci-
álních službách. (vit. čtk)

Chtěl kandidovat
Jiří Bezděk přišel s myšlenkou
„exekuční domobrany“. Nátlakem
stejně postižených lidí chtěl do-
sáhnout změny zákona o exeku-
cích. Hnutí Aktiv nezávislých ob-
čanů ho navrhlo jako kandidáta do
Sněmovny za jižní Moravu, nako-
nec tam však do voleb nešlo.

Jiří Bezděk. Foto: ČTK

NA HOUBY? KLIDNĚ S KOSOU!

SEZONAVRCHOLÍ. Houby nyní rostou skutečně všude, už nejen na horách. A je jich tolik, že by se
na ně dalo chodit s kosou! „Včera jsem uHlinska a za hodinu a půl nasbírala dva košíky. Jen,
pravda, po deštíchmají tendenci k plesnivění,“ řeklaMartaKovářová. Houbaři nynímají podle
ohlasů čtenářůDeníku žně i v okolí Hradce či Pardubic. Foto: Deník

BAROKNÍ
KOVÁRNA
V TĚŠANECH
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