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Daňové přiznání starobních důchodců –
týká se i našich členů
V řádném starobním důchodu je možné pobírat současně
libovolně vysoké příjmy a důchod. Důchodci mající zdanitelné
příjmy nejenom ze zaměstnání se však nevyhnou podání
daňového přiznání. V daňovém přiznání za rok 2016 mohou
všichni starobní důchodci uplatnit základní slevu na poplatníka. Daň z příjmu se tak nemusí platit vždy.
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí podávat
nejen důchodci mající příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ale
i důchodci mající příjmy např. z pronájmu, kapitálového majetku
nebo z ostatních příjmů. Na základní slevu na poplatníka za celý
rok 2016 mají nárok všichni daňoví poplatníci. Základní slevu
v celém rozsahu uplatní např. i ti důchodci, kteří si přivydělávali
vlastní samostatnou výdělečnou činností pouze po část roku, nebo
důchodci mající příjmy z pronájmu pouze za část roku.

Výhodu má důchodce u zdravotního pojištění v tom, že nemusí
doplácet pojistné do minimálního vyměřovacího základu. Pro
účely sociálního pojištění je podnikání důchodců považováno za
vedlejší činnost, což znamená, že pokud nedosáhne rozhodné
částky z daňového základu, nemusí sociální pojištění platit vůbec,
protože OSVČ nebude účastna důchodového pojištění (pro rok
2016 je tato hranice stanovena na 64 813 Kč).
Pokud OSVČ chce odejít do předčasného starobního důchodu,
musí být až do doby řádného starobního důchodu zachován
status vedlejší činnosti, aby zůstal nárok na předčasný starobní
důchod (to znamená, že daňový základ z podnikání nesmí
překročit rozhodnou částku, která zakládá povinnou účast na
důchodovém pojištění).

PŘÍJMY ZE ZAMĚSTNÁNÍ
Zdaňování těchto příjmů podléhá stejnému režimu jako u ostat
ních zaměstnanců, a to včetně odvodu zdravotního a sociálního
pojištění. Jen u zdravotního pojištění není nutné navyšovat
vyměřovací základ do minimální mzdy (která je stanovena
jako minimální vyměřovací základ), protože důchodci patří mezi
osoby, za které platí pojistné stát.
Vzhledem k tomu, že za důchodce je plátcem pojistného stát,
nabízí se u krátkodobého úvazku využití institutu dohody
o provedení práce. Ta je sice limitovaná počtem 300 hodin
za rok, na které může být uzavřena, ale zato do částky 10 000
Kč hrubého nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního
pojištění, které důchodce ani sám za sebe nemusí hradit.

PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ
Jako OSVČ má starobní důchodce možnost využít stejné výdajové
paušály pro podnikatele, které nabízí § 7 zákona o daních
z příjmů (dále jen „ZDP“), včetně zastropování paušálů.
OSVČ může uplatnit výdaje ve výši:
• 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního
hospodářství a z příjmů ze živnostenského podnikání
řemeslného, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
1 600 000 Kč,
• 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše
lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
• 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného
v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje
do částky 600 000 Kč,
• 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše lze
však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.
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PŘÍJMY Z PRONÁ JMU
Vzhledem k tomu, že příjmy z pronájmu nepodléhají zdravotnímu ani sociálnímu pojištění, nenajdeme rozdíl ve zdaňování
těchto příjmů mezi důchodci a jinými pronajímateli. Všichni mohou
využít 30% výdajový paušál až do limitu příjmů 2 000 000 Kč.
Pro úplnost dodávám, že do částky 236 713 Kč příjmů
z pronájmu nebude hrazena žádná daň (protože vypočtenou
daň plně pokryje sleva na dani).
Naši členové mají k dispozici kompletní zprávu, včetně
příkladů z praxe i s čísly a výpočty.
Pavel Žatečka,
generální sekretář CMLT ČR

aktuálně z řemesel
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Doručování – judikatura
Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení sp. zn. 20 Cdo 218/2016 ze dne 22. 2. 2016 po
tvrdil, že skutečnost, že se adresát na adrese pro doručování trvale nezdržuje, nemůže být
omluvitelným důvodem, pro který se adresát nemohl seznámit s doručovanou písemností.
Tzv. omluvitelný důvod ve vztahu k doručování je podle soudu myslitelné vztahovat jen k situaci, kdy
by se adresát nezdržoval na adrese svého trvalého pobytu, a to nezdržoval-li by se zde například
z důvodu pracovního pobytu v zahraničí či své hospitalizace, pak by se o takový důvod jednalo.
Nezdržoval-li se však na adrese jiné, a to i v případě shodné situace, kde se jinak zdržuje pouze
fakticky, o takový důvod nepůjde.
Pavel Žatečka,
generální sekretář CMLT ČR

Jak správně reklamovat vadné zboží
Reklamovat můžete každé koupené zboží, které po čase
přestalo fungovat. Zároveň ale musíte dodržet předem dané
podmínky. Prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení
věci.

NA VYŘÍZENÍ REKLAMACE JE 30 DNŮ
Odborníci radí uplatnit reklamaci bezodkladně, aby nedošlo
k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným
oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové
vyřízení reklamace.
Zákon stanoví prodávajícímu povinnost rozhodnout o reklamaci
ihned, u složitých případů do tří pracovních dnů, přičemž
reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději
ve lhůtě 30 kalendářních dnů.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když vás prodávající
o tom vyrozumí. Vyprší-li zákonná lhůta, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.
ODPOVĚDNOST ZA VADY AŽ 24 MĚSÍCŮ
U spotřebního zboží prodávající odpovídá za případné vady po
dobu 24 měsíců ode dne, kdy si kupující dané zboží převezme.
POZOR – při nákupu zboží na firmu (IČ/DIČ) není stanovena
žádná odpovědnost (záruka) za vady! Musíte si ji smluvně
dohodnout. Při nákupu se vždy informujte na délku záruky
a nechte si ji vyznačit na doklad.
Zákonem stanovenou dobu pro uplatnění práva reklamace nelze
zkrátit, s výjimkou použitých věcí.
VADU POPIŠTE, DOMLUVTE SI
I ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ
Prvním krokem k úspěšnému vyřízení reklamace je jednak oznámení vady (její popis) a také uvedení způsobu vyřešení reklamace
(například oprava, výměna za nový výrobek, vrácení peněz apod.).
S reklamací vadného zboží se obraťte na prodávajícího v kterékoliv
jeho prodejně (s ohledem na sortiment), nemusíte navštívit pobočku,
ve které jste zboží koupili.

Žádáte-li opravu vadného výrobku, může ji provést i jiná osoba,
například servis. Informaci, u koho uplatnit opravu věci, získáte
zpravidla z dokladu o koupi nebo ze záručního listu, který vám
prodávající na požádání vystaví.
Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o uplatnění
reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu,
jímž je nejčastěji Česká obchodní inspekce.
Vadné zboží musíte prodávajícímu nebo servisu předat za účelem
posouzení i odstranění vady vždy, pokud se nedohodnete na jiném
postupu, například návštěvě servisního technika u vás doma.
Jestliže vám v souvislosti s reklamací vzniknou nějaké náklady, máte právo na jejich uhrazení.

ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ MUSÍTE PROKÁZAT
V obchodě pochopitelně musíte doložit, že jste reklamované zboží
u daného prodejce koupili. Spotřebitel, který chce reklamovat vady
zboží, nemusí mít při reklamaci originální doklad o zakoupení zboží.
Třeba jej mohl ztratit. Při uplatňování reklamace totiž stačí prokázat,
že spotřebitel u konkrétního prodejce danou věc zakoupil.
To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem,
potvrzením o závazcích prodávajícího z vadného plnění (ustáleně
řečeno „záručním listem“), staršími reklamačními protokoly (byl-li
výrobek již dříve reklamován), originálním obalem, specifičností
zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou
výpovědí.
K úspěšnému vyřízení reklamace nemusíte mít ani záruční list.
V obchodě nemají povinnost vám jej totiž vystavit. Prodávající musí
vystavit záruční list pouze na požádání, nikoliv vždy. A reklamuje-li
pak spotřebitel výrobek, není nutně potřeba předkládat záruční list.
Pro naše členy připravujeme informace o délce záruk
uplatňovaných v našem oboru.
Pavel Žatečka,
generální sekretář CMLT ČR
1 | 2017 SPEKTRA
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BESKYD

Co se děje v CMLT ČR
PF 2017
Rádi bychom našim členům a všem, kteří s cechem
spolupracují, popřáli všechno nejlepší do nového roku,
především hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v pracovním,
tak v osobním životě.

SETKÁNÍ ČLENŮ V DĚTENICÍCH
Větší předvánoční cechovní setkání proběhlo v Dětenicích, kde
se nás na vlastní náklady sešlo kolem 60. Program jsme začali
odpolední prohlídkou minipivovaru a završili jej malou ochutnávkou zdejšího lahodného moku. Poté následovala prohlídka
zámku, kterým nás v netradičním pojetí provázeli anděl a Panna
Marie. Úžasný a vtipný přednes byl podmanivý a svým originálním
zpracováním zaujal všechny přítomné. Večer jsme měli o zábavu
postaráno v místní krčmě, kde nás výtečně pohostili dobrým jídlem
a mokem a zároveň jsme se dobře bavili při různých středověkých
kejklích. Nakonec nezavřeli do klece Hanku, ale partnerku našeho
člena z Olomoucka Petra Nováka – zvládla to ale bravurně (na
cech pravděpodobně dlouho nezapomene). Noc jsme strávili ve
strašidelném středověkém hotelu a ráno se po snídani rozjeli do
svých domovů či rovnou za prací.
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ČESKOB

KROMĚ

VYSOČI

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založi
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VELETRH PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2016
Pátý ročník veletrhu Památky – muzea – řemesla se konal v prostorách Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze 7-Holešovicích.
Navíc měl punc Roku řemesel. Účast CMLT ČR se setkala s kladnou
odezvou. Byla hojná, stánek byl velmi navštěvovaný a bylo v něm
stále živo.
Za cech se zúčastnili cechmistr Radomil Konečný se synem Janem,
kteří předváděli především fládrování, Jan Grygar s partnerkou
ukazoval zlacení, Jan Zíma s Pavlem Lužným prezentovali renovaci
starých oken či nejrůznějšího kování. Nechyběli Jiří Hájek a ani
budoucí členové cechu bratři Kozderkovi z firmy TwinArt, kteří
představovali výsledky své kreativní práce. Akce se zúčastnili i učni
ze SOŠ Jarov i v rámci svého volna, přiučili se tak umění Jana Zímy
a Pavla Lužného, které jim dalo víc než „biflování“ ve škole.
Generální sekretář Pavel Žatečka společně s cechmistrem Radomilem
Konečným vystoupili v rámci sobotního programu. V sekci odborných
přednášek promluvili k tématu Degradace památek vzhledem
k nekvalitní práci a nesmyslným výběrovým řízením pokračuje, kde
polemizovali s neuváženými nízkými cenami vyhraných, většinou
fušersky realizovaných zakázek.

fórum

BYTOVÁ SHOW V HRADCI KRÁLOVÉ
Členové východočeské skupiny zorganizovali cechovní stánek na
výstavě Bytová show. Ta je hojně navštěvovaná a členové cechu zde
prezentovali řemeslo i naše partnery. Během výstavy se uskutečnily
dvě přednášky, kdy jednu zrealizoval vedoucí skupiny Ing. Jaroslav
Málek a druhou host Miroslav Koubek. Děkujeme všem členům,
kteří se zúčastnili.

CECHY DOBYLY PRAŽSKÝ HRAD
Prezident České republiky Miloš Zeman přivítal 9. listopadu 2016
na Hradě cechy sdružené v Hospodářské komoře ČR. Za CMLT ČR
se zúčastnili cechmistr Radomil Konečný, generální sekretář Pavel
Žatečka a korouhevník Michal Bedrníček.
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Mistrovské zkoušky, znovuobnovení úcty k řemeslu, zavedení jedné
paušální daně i nezájem mládeže o učňovské obory a nedostatek
kvalifikovaných zaměstnanců se staly tématy diskuze probíhající
mezi prezidentem a představiteli více než padesáti cechů sdružených
v HK ČR. Během hodinové debaty si hlava státu vyslechla palčivé
problémy, se kterými se musejí drobní živnostníci a řemeslníci
potýkat při výkonu svého povolání. Prezident cechům popřál, aby
prosperovaly a získaly si úctu občanů. „Země, která nemá dobrá
řemesla, a tedy ani dobré cechy, je odsouzena k tomu, aby byla
ekonomicky neúspěšná,“ řekl prezident během setkání.

SETKÁNÍ PREZIDENTA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
S PŘEDSTAVITELI CECHŮ
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý spolu s viceprezidenty R. Pommerem a I. Bartoňovou-Pálkovou pokračoval již druhým setkáním
v diskuzi s oborovou částí komory. Za CMLT ČR se zúčastnil generální
sekretář Pavel Žatečka.
Představitelé cechů byli seznámeni s jednotlivými body shrnujícími
obsah spolupráce za účelem zviditelnění řemesla a stanovili pořadí
priorit.

Věcná diskuze se vedla na téma, jak vychovat spotřebitele, aby
vyžadoval kvalitní odbornou práci, kdy „nejlevnější neznamená
nejlepší“, jak zabránit provozování podnikatelské činnosti bez
příslušného živnostenského listu, zpřístupnění technických norem,
informačního právního servisu apod. Viceprezident Pommer navrhl
stávající odborné soutěže jednotlivých cechů soustředit pod jednu
marketingovou značku HK ČR.
Na závěr Vladimír Dlouhý konstatoval, že vnímá oboustrannou
vůli ke konstruktivní spolupráci a „věří, že definovaná problematika bude ve spolupráci s úřadem komory intenzivně sledována
a rozpracována…“

SLOVINSKO – SOUTĚŽ
Již 18. ročník charitativní soutěže proběhl ve Slovinsku. V této me
zinárodní soutěži se malují zdarma pokoje na celém poschodí jedné
vybrané nemocnice, celkem asi 3000 m2 včetně dveří a zárubní.
Sponzorem akce byli naši partneři JUB a tesa tape. Za náš cech
se zúčastnili cechmistr R. Konečný, radní V. Máca a člen R. Kaňa.
Během soutěže proběhlo jednání sekretáře a cechmistra se zástupci
UNIEP, kde se jednalo o novém projektu pro náš cech. Naši soutěžící
odvedli perfektní dílo, vše stihli v termínu, ale vyhráli domácí.
Děkujeme za vzornou reprezentaci CMLT ČR.
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SCHOLA PRAGENSIS
Tradiční veletrh Schola Pragensis určený především žákům základních škol má za sebou již 21. ročník, který se konal v Kongresovém
centru v Praze na Vyšehradě. Krom velkého zastoupení různých
středních škol a učilišť tu měly svá zastoupení i cechy. V rámci veletrhu
probíhala soutěž pro žáky, kteří museli plnit úkoly na jednotlivých
stáncích cechů. Organizaci soutěže na stánku měla na starost asistentka cechu H. Bukáčková. Velký dík patří Bc. J. Čermákovi a V. Libichovi, kteří po celou dobu výstavy asistovali a učili návštěvníky
a soutěžící fládrovat. Veletrh byl hojně navštívený, náš stánek
oblíbený, a tak se dveře „netrhly“.

cech

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ CECHOVNÍCH SKUPIN
Cechovní skupiny nezahálely ani v období adventu a sešly se
na svých pravidelných předvánočních setkáních, kde především
bilancovaly právě končící rok a shrnuly úspěchy a neúspěchy.
Na setkání skupiny „Kroměříž“ bylo hodně členů i hostů z řad
partnerů cechu. Setkání skupiny „Plzeň“ a skupiny „Jih“ se zúčastnil
zástupce cechmistra Zdeněk Daňo. Srazu skupiny „Východočeská“
se zúčastnil i generální sekretář Pavel Žatečka a milým překvapením
byla návštěva Heleny Bartošové, která nyní působí na Slovensku.

fórum

DEN PODNIKATELŮ
AMSP ČR pořádala tradiční Den podnikatelů, na kterém byl přítomen
prezident ČR Miloš Zeman, ministr financí Andrej Babiš a ministr
průmyslu Jan Mládek a více než 700 podnikatelů. Zde náš cech
obdržel medaili k Roku řemesel.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Valná hromada se bude konat v sobotu 25. února 2017 v Praze na
SOŠ stavební a zahradnické Jarov. Zveme všechny členy i partnery,
pohoštění zajištěno. Součástí bude i zajímavé školení.
Program:
8.00–9.00
Prezence a vyřízení všech úředních
		
formalit, přijeďte včas!
		
• Zahájení, zpráva o stavu členské
			základny
		
• Volba orgánů VH, schválení programu
			 Výroční zpráva o činnosti,
			 o hospodaření, KRK
		
• Plány činnosti a hospodaření
			 na rok 2017
10.30–11.00 Přestávka – občerstvení
		
• Obhajoba členů s pozastaveným
			členstvím/vyloučení
		
• Úprava stanov a směrnic cechu
		
• Zdravice „Čestných členů cechu“
13.30–14.30 Přestávka – oběd
		
• Potvrzení nových/zaniklých
			 členství v cechu
		
• Ocenění „Skokan roku“ a další
		
• Diskuze, usnesení, závěr
		
• Odborné semináře

POZVÁNKA NA VÝSTAVU BAREVNÁ INSPIRACE
Zveme všechny řemeslníky na
výstavu Barevná inspirace, která
bude probíhat souběžně s valnou
hromadou cechu dne 25. února
2017 od 8 do 13 hodin. Vstup zdarma.
Pozvání platí i pro všechny výrobce nátěrových hmot a pomůcek
pro malíře. Cena prezentačního místa 10 tisíc Kč. Pro partnery
cechu zdarma.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PARTNERY CECHU
KEIMFARBEN,
tradiční výrobce kvalitních
nátěrových hmot
Festool,
výrobce speciálního nářadí
pro malíře a lakýrníky
tesa tape,
výrobce mnoha doplňků a zvláště
malířských pásek
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

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Rada cechu bude probíhat ve dnech 15.–16. 1. 2017
v Sokolově za účasti KRK i RK a cechovního právníka,
své dotazy a náměty zasílejte co nejdříve.
• NFS bude dne 23.–25. 6. 2017.
• Cechovní slavnost bude 14. 10. 2017 v Kutné Hoře
a pořadatelem je českobrodská skupina.
• Zájemci o pořádání cechovních výstav – hlaste se
na cechovním fóru.
• Zkontrolujte si své údaje o firmě na www.cechmal.cz,
nesrovnalosti či doplnění nahlaste na sekretariátu.
1 | 2017 SPEKTRA

53

