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Pozor na diskriminační pracovní inzeráty
Na trhu práce dochází k diskriminaci osob
zejména z hlediska věku a pohlaví
Zaměstnavatelé inzerují např. stylem: přijmeme ženu ve věku minimálně 35 až 40 let s od
rostlými dětmi a bez výhledu na mateřskou dovolenou, či přijmeme prodavačku důchodkyni.
Inspektoři zjistili 106 případů, kdy zaměstnavatelé (mimo jiné právě podobnými inzeráty)
porušili předpisy. Dalších 115 případů se týkalo porušování předpisů přímo na
pracovišti, kdy zaměstnavatelé například vypláceli za stejnou práci mzdu v různé výši
(např. číšník a servírka).

Dále se inspektoři zabývali případem, kdy vedoucí zaměstnanec ponižoval a urážel
podřízené zaměstnankyně před kolegy, zatímco k mužům se takto nechoval. Několik
žen raději dalo výpověď. Kontrola inspekce prokázala porušení zákazu diskriminace
v pracovněprávním vztahu.

Ilustrační foto: Pixabay.

Inspekce práce loni obdržela 393 podnětů týkajících se dodržování rovného zacházení
a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání a provedla 413 kontrol.

Zaměstnavatelé dostali celkem 23 pokut ve výši 266 tisíc korun za správní delikty na úseku
rovného zacházení a diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání a dvě pokuty ve
výši 35 tisíc korun za správní delikty na úseku rovného zacházení a diskriminace na pracovišti.
Inspekce se rovněž zaměří na kontroly rovného odměňování mužů a žen, naplánováno je jich na
letošní rok zatím 80.
Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR

Uchovávání daňových dokladů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
OBECNÉ USTANOVENÍ O UCHOVÁVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ (§ 35)
Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba povinná k dani, která:
• daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad vystaven, pokud jde o daňové
doklady za uskutečněná plnění, nebo
• má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo identifikovanou osobou, pokud
jde o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou
v tuzemsku.
Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se
plnění uskutečnilo. Uchovatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je povinen uchovávat
daňové doklady v tuzemsku. Uchovatel je povinen na žádost správce daně zajistit český překlad
daňového dokladu vystaveného v cizím jazyce.

ELEKTRONICKÉ UCHOVÁVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ (§ 35A)
Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak. Daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků pro zpracování a uchovávání dat,
za přesně stanovených podmínek.
Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR
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Drtivá většina podnikatelů
zatím euro nepotřebuje
Plné tři čtvrtiny firem (76 %) nejsou přesvědčeny, že otázka
přijetí eura v ČR je natolik aktuální, aby příští vláda hned
zkraje svého mandátu stanovila pevný budoucí termín pro
jeho přijetí. Vyplývá to z bleskové ankety mezi podnikateli,
kterou Hospodářská komora provedla na vzorku více než
300 firem napříč republikou a kterou představila na právě
probíhající předvolební diskusi Politika & Podnikání | Volby
2017 k finančním otázkám.

Pokud se tedy některá ze zemí dostane do problémů, jako třeba
v minulosti Řecko nebo další jihoevropské státy, poneseme určitým
dílem finanční zodpovědnost i my. Je otázkou, jak toto dokáží
politici obhájit před občany a jaké podmínky budou schopni
vyjednat,“ dodal Dlouhý.
Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR

Ilustrační foto: Pixabay.

„Vstup do eurozóny je opravdu velkým krokem, který je třeba
dobře zvážit. Apeloval bych proto na politiky, aby s termínem
příliš nespěchali a dobře zvážili všechna pro a proti. Uvědomme
si navíc, že v rámci Unie velmi dobře prosperují jak státy, které si
ponechaly vlastní měnu, tak i ty, které platí eurem,“ poznamenal
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Pro firmy by mohlo být přijetí eura výhodné, protože by se jim
snížily transakční náklady, nemusely by se také zajišťovat proti
kurzovým změnám. „Ale je tu i druhá strana mince. Společná
měna přináší spoluzodpovědnost za všechny další členy eurozóny.

Předvolební téma?
Předseda senátu Milan Štěch napadl živnostníky!
Štěch: Zvyšme odvody živnostníkům, zajistíme tak firmám desítky tisíc lidí…
Jeho návrh, aby se zvýšily odvody osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), považuje AMSP za nejbrutálnější útok na živnostníky
za poslední roky. Štěch chtěl OSVČ zvýšit odvody tak, aby se „pseudopodnikatelé” nechali zaměstnat. Proti tomuto výroku se razantně
ohradila i Hospodářská komora se svými společenstvy a naopak navrhuje snížit odvody za zaměstnance.
Je vidět, že mnozí vrcholní politici nemají reálné informace o podnikání OSVČ, a tak je důležité bojovat i za drobné podnikatele.
Náš CMLT ČR velmi intenzivně spolupracuje s HK ČR (členem představenstva), AMSP a dalšími. K většině otázek týkajících se řemesel,
živnostníků, OSVČ, podnikání a Živ. zákona se vyjadřujeme a bojujeme za férové podnikání. Výsledky naší práce tak pak využívají i ti,
co nejsou v cechu – měli by se zamyslet, zda by nám chtěli pomoct a přidat se k nám.
Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR
INZERCE

...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU
Cechovní skupiny členů, které spolupracují v daném regionu:
BESKYDSKO – Vladimír Brychta

BRNĚNSKO-BLANENSKÁ – Jiří Nový

BRNO – Jaromír Schovanec

ČESKOBRODSKO – Martin Hušner

JIH -Jindřichohradecko – Vladislav Máca

KARLOVARSKO – František Dohnal

KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný

PLZEŇSKO – Karel Zukal

PRAHA – Jan Zeman ml.

VYSOČINA – Jaromír Vierer

VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cechmal.cz nebo na www.cechmal.cz
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Co se děje v CMLT ČR
ČERVEN – MĚSÍC REKORDŮ V CMLT ČR
REKORD V CHŮZI NA ŠTAFLÍCH DO VRCHU
O zápis do Knihy rekordů se postaral Staňa Zdražil z Pačlavic
z Kroměřížské skupiny, který v sobotu 3. června vyšel na štaflích
kopec s převýšením 31 m v délce 700 m a v čase 53 minut.
Hodně kolegů z cechu přijelo fandit a téměř celá obec povzbu
zovala svého souseda malíře. Během zábavného odpoledne
byla soutěž ve vaření guláše, kácela se máje, hrála kapela, pivo
z řemeslného pivovaru Husar teklo proudem, takže o zábavu
bylo řádně postaráno.

MERKUROVA MEDAILE
PRO ŠÉFREDAKTORKU SPEKTRY
Nově zrekonstruované Umě
leckoprůmyslové museum se
v předvečer konání 29. sněmu
Hospodářské komory stalo
dějištěm společenského setkání,
během něhož Hos
podářská
komora předávala ocenění.
Merkurovy medaile jsou čestným oceněním aktivních manažerů
či podnikatelů, kteří se angažují v komorovém a podnikatelském
životě. Medaile mají formu drobné skleněné plastiky, ocenění nese
jméno římského boha obchodu, který je symbolem komorového
hnutí na celém světě. Náš cech nominoval Janu Komárkovou,
šéfredaktorku časopisu Spektra, a té byla medaile předána osobně
prezidentem HK ČR.
SETKÁNÍ S PRIMÁTORKOU
Náš cech se společně se zástupci pražských učilišť SOŠ stavební
a zahradnická Jarov a Akademie řemesel Zelený pruh setkal
s primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou. Bylo to setkání příjemné,
s uvolněnou a přátelskou atmosférou. Hlavními body jednání byly
řemeslo, mistrovské zkoušky, prestiž řemeslníků, neplacení zakázek,
parkování vozidel na modrých zónách a nastínění aktuální situace
ohledně počtu žáků v jednotlivých učebních oborech. Setkání
zakončily přípitky a vzájemné podpisy do pamětních knih.

REKORD V BĚHU NA ŠTAFLÍCH NA 50 M
O týden později se uskutečnil na pelhřimovském náměstí Festival
rekordů s bohatým programem, kde Staňa slavnostně obdržel
diplom za zvládnutý rekord. Posléze s kolegy Pavlem Janurou,
Vladislavem Mácou, Jaromírem Viererem, Jaroslavem Závitkovským
a Jiřím Maryškou uskutečnili závod v běhu na štaflích na 50 m po
kočičích hlavách. Vítězstvím a novým zápisem do Knihy rekordů se
může pyšnit Pavel Janura z Tábora a skupiny Jih. Na oba rekordy
dohlíželi komisaři z Agentury rekordů a kuriozit. Všem děkujeme
za aktivnost a vzornou reprezentaci našeho cechu.
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SOUTĚŽ UČŇŮ BRNO
Ve dnech 25. a 26. dubna proběhlo na OU a PrŠ Lomená Brno
11. mezinárodní setkání žáků odborných učilišť obor malíř-natěrač
konané pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a Cechu malířů,
lakýrníků a tapetářů ČR. K vidění byly slušné práce chlapců i dívek.
Učňovské týmy soutěžily dle zadání,
které určila odborná porota. Soutěžní
úkoly prověřily, jak studenti zvládají
učební obory a jak nabyté znalosti
umějí uplatnit v praxi, jejich zručnost,
preciznost, schopnost spolupráce ve
dvojici i vlastní tvořivost. Do soutěže
se přihlásilo na 11 družstev z celé
České republiky. Vítězná družstva
získala odměnu od sponzorů. Za
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů
ČR pronesl zdravici a vyhodnocení
Jiří Nový.

cech

VÝSTAVA HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
Cechovní skupina Jih se aktivně podílela na výstavě Hobby.
Nejčastějším tématem byly plísně a kvalita řemeslníků. Čtvrtek
a pátek se nesl ve znamení přednášek, kterými přispěli Miroslav
Koubek z BaL Hostivař/Teluria a Karel Lupinski za PPG Primalex.
Poděkování patří dětem, které se zúčastnily naší soutěže Děti,
pomozte nám vymalovat. Zapojili se i mnozí dospělí. Poděkování
patří partnerům, kteří přispěli na dárky za jejich výkresy. Na
stánku s námi byli zástupci ze společnosti Keim a Štorch. Všem
zainteresovaným patří velký dík.

SOUTĚŽ UČŇŮ HLUČÍN
Hlavním programem této akce byla prezentace žáků oboru malíř
jednotlivých škol, která proběhla veřejně na Mírovém náměstí
v Hlučíně. Již VI. ročník tohoto setkání pořádala OU a PrŠ v Hlučíně
pod patronací Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a starosty
města Hlučína Mgr. Pavla Paschka. Žáci pracovali dle jednotného
zadání a také se prezentovali vlastní tvorbou. Akce se zúčastnilo 10
dvoučlenných družstev z různých regionů republiky, přijeli i hosté
ze Slovenska. Po ukončení programu na náměstí následovalo
společenské setkání zúčastněných, kde se diskutovalo o školství,
odborné přípravě, materiálech i pomůckách pro malíře.

RADA CECHU
Rada cechu se tradičně sešla
v květnu v Praze v prostorách
sekretariátu, aby na svém jednání probrala cechovní problémy včetně blížícího se NFS
a slavnosti. Jednání se protáhlo
do večerních hodin.
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AMSP JEDNÁNÍ CECHŮ
Na začátku května se AMSP setkalo na pravidelném jednání se
zástupci cechů. Dospělo se k závěru, že je třeba se vzájemně
dohodnout na přijatelné změně živnostenského zákona a prosadit ji do programů politic
kých stran, dohodnout se na
formě mistrovské zkoušky, která
bude prospěšná všem cechům,
řemeslníkům i občanům, a zapojit do toho MŠMT a školy.
Další jednání je naplánováno
po prázdninách.
VOLEBNÍ SNĚM HK ČR
Prezidentem Hospodářské komory ČR se na druhé funkční období
stal její dosavadní šéf Vladimír Dlouhý. Rozhodli o tom delegáti
na 29. sněmu Hospodářské komory ČR v pražském Top Hotelu.
Delegáti komory rozhodli o svém prezidentovi na další tři roky
jednoznačně. Vladimíra Dlouhého podpořilo 220 z 246 hlasujících. Výkonný ředitel CMLT ČR Pavel Žatečka obhájil svůj mandát
v představenstvu HK ČR, a bude tak nadále lobbovat za řemesla,
převážně za to naše.

VÝSTAVA FRÝDEK-MÍSTEK
Díky spolupráci jsme mohli propojit stánek významného partnera
cechu, firmy JUB, s cechovním stánkem Beskydské skupiny, a tím
pádem se naše prezentace řadila k velkým vystavovatelům.
Návštěvníci byli zvídaví a někteří i kreativní. Jedna neznámá
umělkyně vytvořila portrét z omítkové směsi, kterou na tabuli apli
koval náš člen Vladimír Brychta válečkem a stěrkou. Svojí tvořivostí
přilákala k našemu stánku další diváky. Na neděli se návštěvníci
připravili a kladli nám všetečné otázky ze svých poznámek a do
kládali i fotografie. Zlacení sádrových odlitků Janem Grygarem
bylo vyhlášeno i místním rozhlasem. Ti, kteří přišli, nelitovali. Jan
Grygar předvedl své umění, které používá při obnově památek.
Jako členové své účasti na výstavě nelitujeme – svou prezentací
jsme získali lukrativní zakázky.
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SCHŮZKY CECHOVNÍCH SKUPIN
V jarních měsících došlo i na tradiční setkání cechovních skupin.
Skupina Jih se sešla společně se zástupci firem Keim i Štorch, kteří
odprezentovali své novinky. Keim se představil více dopodrobna
jakožto nový partner cechu a slíbil oplacení návštěvy ve svém
brněnském sídle.
Pražská skupina se sešla u grilu na zahradě vedoucího Jana
Zemana, tématem schůzky bylo projednání zápisu z rady cechu
a příprava NFS, které jako skupina pořádají.
Východočeská skupina pořádala svoje skupinové neformální setkání, které se uskutečnilo v Chacholicích na Chrudimsku. Záštitu
nad organizací převzal Jiří Mikan. Z pozvaných hostů se zúčastnili
mimo jiné zástupce cechmistra Zdeněk Daňo, Jana Topolančinová
s dcerou, při cestě z Pelhřimova se zastavil i výkonný ředitel cechu
Pavel Žatečka. Peklo se prasátko a poličskou jedenáctku si každý
pochvaloval. V sobotu se uskutečnila vycházka krásným údolím
s naučnou stezkou; fundovaný výklad podal Jirka Mikan.
Děkujeme všem, kteří se schůzek cechovních skupin aktivně
zúčastňují.

všech 20 osob Prahou (nikdo se neztratil ). Jsme rádi, že přijel
zástupce cechmistra Zdeněk Daňo i s překladatelkou paní Evou
a pomohli programu a dobré atmosféře. Všem se akce moc líbila
a Praha je nadchla. Účastnili se prezident UNIEP a cechmistr
Dolního Rakouska H. Schulz i s generální sekretářkou Patrizií Di
Mauro, dále kolegové z německých Drážďan, teplické učňovské
školy, belgického cechu, Norska, Litvy, Maďarska, Slovenského
institutu, Slovinska a CMLT ČR.

KULATÝ STŮL ÚSTÍ NAD LABEM
Svaz průmyslu a dopravy zorganizoval besedu u kulatého stolu
v Ústí nad Labem, tématem byly kontroly provádění kvalifikačních
zkoušek u autorizovaných osob. Výkonný ředitel cechu přednesl
prezentaci o dvou provedených kontrolách a zároveň přítomné
informoval o připravované mistrovské zkoušce. Velkým zklamáním
byl absolutní nezájem úředníků, kteří to mají na starost.

VÝSTAVA STAVÍME – BYDLÍME VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Regionální výstavy ve Valašském Meziříčí se zúčastnili členové
našeho cechu a zástupci místní Střední průmyslové školy stavební.
Na druhém ročníku výstavy předváděli učni se svým mistrem panem
Kučerou ukázky linkování, šablonování a šumrování. Povrchové
úpravy na okna, dřevo a dekorační úpravy od firem Colorlak a Keim
prováděli Jaroslav a Pavel Kirchnerovi. Díky velkému cechovnímu
stánku tak probíhaly nezávisle na sobě ukázky na čtyřech stojanech.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci.

KONFERENCE UNIEP PRAHA
V Praze proběhla mezinárodní konference malířských zástupců
z mnoha zemí Evropy. Závěrečnou dvoudenní konferenci projektu
PaintingSkillsNetwork měl tu čest uspořádat náš cech. Řešila se
forma výuky, sjednocení dovedností učňů, duální vzdělávání,
finance a mnoho dalšího. Nad plán jsme dostali za úkol provést
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STUDENTSKÝ KEMP DRÁŽĎANY
Student Camp se uskutečnil za účasti delegátů z Čech, Maďarska,
Litvy a Belgie. Za ČR se zúčastnili studenti ze SOŠ stavební
a zahradnické Jarov a SOU Teplice. Za CMLT pak Pavel Žatečka
a UOV Bc. Čermák. Program, který němečtí kolegové připravili, byl
bohatý s cíleným zaměřením na vzájemné předávání zkušeností
a znalostí. Úkoly, při kterých se učni se svými zástupci seznámili
a prováděli praktická cvičení na připravených deskách pod
vedením zkušeného mistra místní drážďanské školy, byly velkým
přínosem a obohacením znalostí a získáním inspirací pro využití
v našich školách. Uplatnění se určitě najde i při učňovských
soutěžích. Nosný pracovní program spočíval v šablonování, zlacení, napodobení/imitaci kamene, a to pískovce a žuly, linkování
a šumrování na vytvoření plastického obrazce (3D efekt).

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

