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Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016
Kontrolní hlášení jako další výkaz k DPH (daně z přidané
hodnoty) přinese dodatečnou administrativní zátěž i poctivým
firmám. Firmy se nejvíce obávají nepřiměřených lhůt a sankcí za
chybu nebo nedodržení povinnosti.
Zavedení kontrolního výkazu zjednodušeně řečeno znamená,
že každý plátce DPH bude muset každý měsíc odevzdat
kompletní přehled všech vystavených a přijatých faktur od
jiných plátců (včetně čísla každé faktury, data, identifikace
protistrany atd.), a to bez ohledu na své zdaňovací období.
Pro živnostníky (fyzické osoby) se podařilo uhájit
čtvrtletní periodu odevzdávání výkazu. Prosadit se
podařil i komunikační kanál přes datovou schránku, které
mají podnikatelé (právnické osoby) povinně zřízeny – původně
vládní návrh počítal jen s elektronickým podáním přes EPO.
Problematické jsou zejména velmi krátké lhůty a sankce bez
možnosti jakékoli úlevy v krizových momentech, do nichž se
firma může dostat, když například účetní náhle onemocní.
Zastupitelnost některých profesí je v malých a středních firmách
obecně značný problém.
Sankce za opožděné podání (bez výzvy správce daně)
je 1000 Kč, po výzvě v náhradní lhůtě pak již 10 tisíc Kč.
Nepodáte-li vůbec, pak zaplatíte 50 tisíc Kč. Úlevu ani
prominutí současné znění zákona neumožňuje, správce daně
tak pokutu vlastně musí vyměřit, ať byl důvod zpoždění jakýkoli.
Proto se zahájila s Ministerstvem financí ČR jednání
o odstranění zbytečné tvrdosti, prokáže-li se, že se jedná
o firmu, která jinak plní vůči státu své povinnosti.
Všem našim členům zašleme podrobné informace.
Pavel Žatečka, sekretář cechu

Elektronicky podepsáno
20. 11. 2015
Ing. Naděžda Kolářová
ředitel odboru

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!
Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová
povinnost podávat tzv.

Kontrolní hlášení
Nový druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH.
Založeno z velké části na údajích ze současné evidence pro účely DPH.
Za nepodání kontrolního hlášení hrozí sankce.

Boj proti daňovým podvodům
Jedná se o zcela zásadní nástroj, který Finanční správa využije v boji proti rozsáhlým daňovým (zejména karuselovým) podvodům na DPH.
Předpokládá se, že po zavedení kontrolního hlášení dojde ke zvýšení daňových příjmů v řádech miliard korun ročně.

Kdy to začne
Prvním obdobím, za které se podává první kontrolní hlášení, je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016.

Fyzické osoby

Právnické osoby

měsíční plátci DPH

čtvrtletní plátci DPH

zvláštní případy

podávají každý měsíc

podávají každý měsíc

podávají čtvrtletně

například vstup do insolvence,
úmrtí plátce

první kontrolní hlášení
do 25. února 2016

první kontrolní hlášení
do 25. února 2016

první kontrolní hlášení
do 25. dubna 2016

mimořádný termín podání

Kontrolní hlášení se podává za období, ve kterém plátce zejména:
přiznává daň na výstupu (tj. vyplňuje řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH)
uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (tj. vyplňuje řádek 25 daňového přiznání k DPH)
uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu (tj. bude vyplňovat řádky 40, 41 daňového přiznání k DPH)
uskutečnil nebo přijal příslušná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Konec pravidelného docházení na finanční úřad
Podání kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou.
Od roku 2016 budou všichni plátci DPH bez výjimky podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty pouze elektronicky!

Způsoby elektronického podávání
Odeslání datové zprávy prostřednictvím:

Doporučujeme
Daňového portálu
(aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz)
Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy. Pro jednoznačnou identifikace podatele je možné
využít jeden z následujích způsobů:
uznávaný elektronický podpis
přihlašovací údaje do datové schránky
dodatečné potvrzení za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení (tzv. e-tiskopis).
Datové schránky

Doporučujeme přednostně způsob elektronického podání prostřednictvím Daňového portálu
(aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz).
Tímto opatřením nevzniká povinnost zřídit si datovou schránku ani uznávaný elektronický podpis.

www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni

HK ČR konference – stanovení hodnoticích
kritérií pro výběrová řízení státních zakázek
Na Hospodářské komoře ČR se projednávaly
možnosti stanovení hodnoticích kritérií pro
výběrová řízení státních zakázek. Připravují
se kritéria, podle kterých budou vyhlašovatelé
postupovat jak při zadávání, tak při
vyhodnocování.
Náš cech bude mít na starost malby, nátěry,
tapety a fasády. Posílejte své náměty. Snad se
konečně podaří odstranit fenomén jediného
kritéria – NEJNIŽŠÍ CENY.
Pavel Žatečka,
sekretář Cechu malířů,
lakýrníků a tapetářů ČR
1 | 2016 SPEKTRA
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Osmý ročník Mariánskolázeňských dialogů
Dne 19. listopadu 2015 proběhl 8. ročník
Mariánskolázeňských dialogů, kterých
se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů,
státních úřadů (celnice, úřad práce,
OSSZ, Inspektorát práce, zástupce
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
zástupce Hospodářské komory ČR a jiní)
včetně instalatérského cechu a našeho
malířského cechu, který byl zastoupen
Zdeňkem Daněm a Pavlem Žatečkou.
Z našich příhraničních sousedů se
zúčastnili zástupci Německa, Rakouska
a Slovenska.
Smyslem těchto dialogů je předávat
si navzájem praktické zkušenosti
s přeshraniční prací. Všichni přispívají
svými kompetencemi, a mohou si tak
navzájem přiblížit aktuální vývoj regionu
na obou stranách hranice. Společně
diskutují o tom, jakým způsobem je
možné tuto spolupráci nadále rozvíjet
a zlepšovat.
Zúčastnilo se kolem 180 lidí, kteří byli rozděleni do tří
pracovních skupin, v nichž se projednávala následující témata:
1. pracovní okruh – vzdělávání a práce;
2. pracovní okruh – přeshraniční region;
3. pracovní okruh – odstraňování překážek.
Spolu s Pavlem Žatečkou jsem se zúčastnil 3. pracovního
okruhu – odstraňování překážek při práci v zahraničí. Využili
jsme možnosti vystoupit v diskuzi, v níž jsme zmínili, že jsou
stále příliš velké a komplikované byrokratické překážky, které
mohu spoustu podnikatelů odradit od práce v zahraničí. Tuto
naši teorii potvrdil i rakouský účastník, který se tímto tématem
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již několik let zabývá a potvrdil, že z německé i rakouské
strany je víc byrokratických požadavků než na české straně
a že ČR by v tomto směru mohla být pro Německo i Rakousko
vzorem. Největší pomocí pro zájemce o práci v zahraničí jsou
kontaktní místa založená v krajských městech, kde zájemci
o práci v zahraničí mohou získat informace a potřebné kontakty.
O přestávkách při neformálních diskuzích se člověk mohl
dozvědět různé informace, které ho zajímali. Z mého pohledu
by se mohlo zúčastnit více zástupců ministerstev (Německa,
Rakouska, Slovenska i ČR), kteří by mohli podchytit požadavky
zúčastněných a v rámci svých kompetencí pak prosazovat
potřebné změny pro jednodušší získání pracovního povolení v té
dané zemi.
Zdeněk Daňo, zástupce cechmistra
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Od učně k mistrovské zkoušce
Současný Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
se již několik let snaží o znovuzavedení odborné
zkoušky profesní způsobilosti pro řemeslníky
nazvané Mistrovská zkouška.
Ta má svoji tradici od počátku vzniku cechů.
U malířského se jedná o 14. století. Mistrovská
zkouška byla po několika letech praxe potvrzením
odbornosti a profesionality a podmínkou členství
v cechu, možnosti vychovávat učně a zaměstnávat
tovaryše. Zkouška byla stanovena pro čest řemesla
a do cechu neměl přístup ten, kdo jej technicky
neovládá. Statut (řád cechu) Pražských malířů z roku
1454 ukládá zhotoviti „kus loketní dobře malovaný“,
nebylo určeno co malovat, ale bylo zvykem
malovat Matku boží. Práce hodnotili cechmistři, ze
současného pohledu by to byli vedoucí cechovních
skupin. Během provádění zkoušky měli přístup i ostatní členové
cechu. Zkoušky byly časově a finančně náročné, veškeré náklady
a materiál si uchazeči platili sami. Na provedení ukázky svého
mistrovského kusu měli od jednoho týdne až po jeden rok podle
druhu řemesla.
Ke zkoušce bylo třeba doložit a splnit morální a mnohdy i
náboženské podmínky. Mistr měl svou dovednost prokázat, aby
byl cechu ke cti svou prací, za kterou měl cech odpovídat radě
a zákazníkovi.
Mistrovství se ale také mohlo dědit a členové mistrovských rodin
měli jednodušší přístup do cechu; mistrova manželka byla pod
ochranou cechu, jeho vdova dědila právo podnikat v činnosti
a stát se samostatnou členkou cechu se všemi výhodami. Syn
automaticky dědil živnostenské a cechovní právo po otci. Také ti,
kdo si vzali dcery nebo vdovy mistrovské měli určité výhody a úlevy.
Avšak základní postup byl se nejprve vyučit. To znamenalo najít si mistra,
požádat ho o učení, podepsat smlouvu, která obsahovala částku za vyučení
a případné škody učněm způsobené. Věk při tom nerozhodoval, pohyboval
se přibližně okolo 8 až 12 let, ale byli i mladší. Noví učni byli představováni
v cechu a nebylo možné, aby mistři měli své učně bez schválení cechem, který
byl odborným garantem. Pokud učeň výuku přerušil, byli rodiče povinni mistra
odškodnit a učeň již nemohl nastoupit k jinému mistrovi do učení v daném
řemesle. Po vyučení, což nebylo časově dané (mohlo to být až šest let), obdržel
výuční list a společně se svým mistrem, který jeho vyučení dosvědčil, slavnostně
požádal o zapsání do cechu. Poté pracoval jako tovaryš u různých mistrů pro
získání praxe, samostatně nemohl pracovat, dokud se nestal mistrem. Také se
chodilo do světa na takzvané vandry, nejprve dobrovolně a z nutnosti, ale
během let se z toho u některých cechů stala povinnost s předpisy a povoleními
do jakých měst a za jakou mzdu. Po splnění mnohaleté odborné praxe jako
zaměstnanec mohl dotyčný přistoupit k mistrovské zkoušce, která jemu a jeho
rodině zajišťovala určité společenské postavení a možnost pracovat samostatně.
Michal Rousek, člen rady cechu

Vtip na závěr

Finanční úřad vrátí živnostníkovi daňové
přiznání s tím, že ho má špatně vyplněné
a úřednice mu říká: „Do kolonky
vyživované osoby nemůžete napsat
vláda, parlament, senát a půl milionu
nezaměstnaných…“
1 | 2016 SPEKTRA
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Co se děje v cechu

PF 2016

Cech

BESKY

VÝCHO

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti,
osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

KROM

VYSOČ

Pokud
byste chtěli kontaktovat kolegy, založ
ROK 2016 JE
VYHLÁŠEN
JAKO „ROK ŘEMESEL“
23 řemeslných cechů a společenstev zahajuje
1
pod taktovkoucech_skupiny2016.indd
AMSP ČR velké řemeslné
tažení.
Historicky ojedinělý projekt, na kterém se participují všechny rozhodující řemeslné spolky, bude
doprovázen desítkami regionálních akcí. Za podpory Komerční
banky, společnosti Mediatel, vydavatelství Mafra, pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, připravuje AMSP ČR velké
zviditelnění tuzemských řemeslných profesí.

DEN PODNIKATELŮ AMSP
Zástupce Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR Pavel Žatečka
se zúčastnil akce s názvem Den podnikatelů. Tuto akci pořádá
každoročně Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků
(AMSP ČR). Tento rok byla rekordní návštěvnost a to více jak 600
podnikatelů. Talk show na aktuální témata navštívil Andrej Babiš,
Lubomír Zaorálek a Kateřina Valachová.
"Ministryně školství paní Valachová na Dni podnikatelů potvrdila,
že podporuje zavedení Mistrovské zkoušky u řemesel. Díky za to."
uvedl Pavel Žatečka.
AMSP ČR vyhlásila rok 2016 jako Rok řemesel a náš cech CMLT ČR
(www.CECHmal.cz) je do projektu zapojen.
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SOUTĚŽ BRNO VÝSTAVIŠTĚ
Ve dnech 20.- 21. 11. 2015 se uskutečnila v areálu BVV při
příležitosti Veletrhu středních škol mezinárodní soutěž žáků oboru
malíř a lakýrník, kterou pořádala Střední škola polytechnická
Brno, Jílová. Cílem akce bylo nejen porovnání znalostí a praktické
zručnosti žáků, ale i přiblížení tohoto atraktivního povolání žákům
9. tříd, kteří stojí před rozhodnutím, jaký obor si pro svou budoucí
dráhu zvolit. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev z 5 zemí.
Krom České republiky bylo zastoupeno Slovensko, Rakousko, Slovinsko o Německo. Odborným garantem byl Cech malířů, lakýrníků
a tapetářů ČR z.s. Akce byla náročná, ale úsilí se vyplatilo. Nejen
návštěvníci Veletrhu středních škol, ale i odborníci z řad hodnotitelů
byli mile překvapeni kvalitou provedených prací.

cech
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SOUTĚŽ VE SLOVINSKU
Žáci ze školy, která pořádala brněnskou soutěž, byli pozváni do
Slovinska na soutěž. Zde se pořádal již 17. ročník soutěže, která
je zároveň charitativní pomocí nemocnici. Soutěžili zároveň žáci i
profesionální řemeslníci. Na jednom patře pracovalo zároveň 140
malířů a během jednoho dne vymalovali 60 pokojů, několik chodeb,
sálů atd. Celkem se spotřebovalo 1500 litrů latexu. Sponzorem celé
akce byla firma JUB a další. Akce byla velmi vydařená a i mediálně
sledovaná. Uvažujeme, zda něco podobného udělat i v ČR.

SCHOLA PRAGENSIS
Jubilejní 20. ročník přehlídky a nabídky oborů vzdělání pražských
středních a vyšších odborných škol s mottem „Zvolím si srdcem“ se
konal na konci listopadu. V 9 hodin se naplnilo Kongresové centrum
v Praze tisíci zájemci o studium na středních školách. Přibližně 150
vystavovatelů představuje své školy a nabízí návštěvníkům studijní
i učební obory. Tato výstava je určena zejména žákům osmých a
devátých tříd základních škol, jejich rodičům a ostatním zájemcům
o studium na středních školách všech typů. Součástí výstavy jsou
doprovodné akce charakterizující zaměření a jedinečnost jednotlivých škol a úspěchy žáků v odborných soutěžích.
Na výstavě představují praktické ukázky také vybrané cechy (na
stánku cechu byl p. Libich). Žáci zde soutěží v jednotlivých úkolech
(na stáncích cechů) o hodnotné poukázky na odběr sportovního
zboží. To vše je v rámci kampaně hl. m. Prahy nazvané Podpora
odborného vzdělávání (Řemeslo žije a Odbornost žije).

SOUTĚŽ SOLERTIA
MHMP opět vyhlásil soutěž Sollertia Praha 2015, která je určena
pro žáky středních odborných škol vybraných oborů vzdělání s
výučním listem. Mladí řemeslníci v této soutěži předvádějí svoje
umění mezi sebou a také s vyzyvatelem, kterým je odborník z praxe.
Na konci listopadu takto poměřili síly lakýrníci a malíři mimo jiné i ze
střední odborné školy stavební a zahradnické Jarov (vítězové), kteří
na panelech předvedli čtyři speciální malířské techniky. Obdiv patří
také vyzyvateli, našemu členu Janu Zemanovi, že do soutěže šel.
Věříme, že bude tato akce stále podporována MHMP a budeme
se těšit na další ročník.

PŘEDVÁNOČNÍ SCHŮZKY CECHOVNÍCH SKUPIN
Po celé CŘ se v první polovině prosunce setkávali členové cechovních
skupin a pořádali si vánoční setkání. Mnoho skupin toto setkání
pořádalo i se svými protějšky.

V Hradci Králové např. toto setkání doplnili i sportem – přátelským
bowlingem.
V Karlových Varech setkání pojali v přátelském diskutování
o zakázkách, bývalých členech a také požadovaném úkolu ze
společného jednání Rady, KRK, RK a vedoucích skupin a to otevření
či neotevření diskusního fóra.
V Kroměříži si pozvali zástupce jednoho z partnerů cechu, aby jim
krátce řekl o firmě CHEDO a dále pokračovalo setkání v přátelském
duchu.
Jsme velice rádi, že se takto členové setkávají ve skupinách.
1 | 2016 SPEKTRA
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RADA CECHU + SCHŮZKA
S VEDOUCÍMI CECHOVNÍCH SKUPIN
V listopadu se uskutečnila schůzka Rady cechu společně s vedoucími cechovních skupin na Vysočině. Tato schůzka byla velice
příjemná a nápomocná pro všechny účastníky. Představovali se
nejen skupiny, ale také se zde hovořilo o důležitých otázkách, které
členy trápí. Např. otevření skupin na fóru, zavedení Mistrovských
zkoušek a také již zmiňované téma stanovení hodnotících kritérií
pro výběrová řízení státních zakázek. Věříme, že se tyto schůzky
stanou tradicí a budou se konat každý rok.

PŘEDNÁŠKA O VÝROBCÍCH
OD FIRMY BAL HOSTIVAŘ PRO MISTRY
NA SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÉ JAROV
V předvánočním čase se konala přednáška výrobků od firmy BaL
Hostivař pro mistry na SOŠ stavební a zahradnické v Praze na
Jarově. V rámci akce HKP „Vzdělávání, těch co vzdělávají“.
Tohoto setkání se zúčastnili nejenom malířští a lakýrničtí mistři. Pan
Koubek, který je známý především z televize, účastníkům představil
speciální výrobky firmy BaL Teluria, jejich použití a také je upozornil,
čeho se vyvarovat.
Zástupce Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR Pavel Žatečka
zase účastníkům řekl, co bude obnášet Mistrovská zkouška, kterou
přislíbila ministryně Valachová, a podpořila ji na Dni podnikatelů
(viz. článek výše).
Účastníci tuto přednášku hodnotili velice kladně.

abilita výuky. Systém školství je, že učeň od počátku pracuje ve firmě
a pouze na 10 týdnů chodí do školy. Nemá prázdniny, ale pouze
dovolenou. Je to opravdu příprava na povolání. Velmi se nám
líbila výuka chemie. Žáci nesedí v hodině, kde jim ukazují
vzorečky, ale jsou v laboratoři, kde se vyučují praktickou chemii.
Např. natáhnou fasádu silikonovou, akrylátovou, silikátovou
a zkoušejí, jak se do fasády zanáší nečistota, jak nečistotu
odstraňovat, jaké vlastnosti mají dané materiály. To je opravdu
výuka, která má přínos pro žáka i zaměstnavatele. Zde máme
ještě co dohánět.

NOVÁ ASISTENTKA
NA SEKRETARIÁTU CECHU
Od ledna se bude průběžně na sekretariátu zaškolovat nová asistentka paní
Olga Nováková, zatím i s Janou , než
nám odejde na mateřskou.

Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
cechmistr R. Konečný a sekretář P. Žatečka,
Učňovská 1, 190 00 Praha 9-Jarov
tel.: 266 106 572, 777 020 403,
info@CECHmal.cz, www.CECHmal.cz

RAKOUSKO – ODBORNÁ ŠKOLA LILIENFELD
Odborné učiliště v Hustopečích má dlouhodobé partnerství s
odbornou školou v rakouském Lilienfeldu. Tato škola vyučuje více
oboru, ale malíři jsou pro ní prioritní. Prostředí školy je velice
příjemné, vše naprosto precizní. Dílna pro malíře je vybavena
závěsnými pojízdnými cvičnými panely a tím je možná veliká vari50

www.PROFIMAG.cz

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU:
• 3.–4. 3. 2016 – Veletrh FARBE Mnichov –
BUS je již téměř obsazený
• 19. 3. 2016 – Valná hromada cechu – Praha
• 24.–26. 6. 2016 – NFS u Plzně
• Kdo má nové www stránky, telefon nebo jiné údaje,
tak nahlaste na sekretariátu

