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Kdy podnikatel platí koncesionářské poplatky
A co hrozí, když neplatí
Pravidla rozhlasových a televizních poplatků pro podnikatele
jsou přísnější než pro domácnosti.

VELKÝ PŘEHLED: KDO MUSÍ PLATIT
KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY
I pro podnikatele činí televizní poplatek 135 korun měsíčně,
rozhlasový poplatek 45 korun měsíčně. Na rozdíl od domácností je ale musívají platit z více přijímačů, takže konečná suma
bývá mnohem vyšší. Právnické osoby (firmy) platí za každý
rozhlasový a televizní přijímač, který vlastní. Podnikající fyzické
osoby za každý přijímač, který používají ke svému podnikání
nebo v souvislosti s ním.

Ilustrace: www.pixabay.com

ZA KTERÉ PŘÍSTROJE SE PLATÍ
Za televizní přijímač se považuje televizor nebo počítač s televizní
kartou, USB TV tunerem nebo technologií IPTV. Za rozhlasový
přijímač se považuje například rádio, rádiobudík, autorádio,
mini/mikro věž, počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem, televize
se set-top boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání
DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV,
pokud umožňují příjem rozhlasového vysílání.

Co se týče mobilů, rozhlasový ani televizní poplatek se z nich
neplatí.
Největší nejasnosti bývají kolem počítačů. „Počítače se považují
za přijímače v případě, že jejich součástí je tuner, tedy zařízení
na zpracování signálu získaného z antény.“

POUŠTÍTE HUDBU? ZADARMO NE. OSA ČÍHÁ
Každý podnikatel, který v provozovně pouští hudbu a nedělá
to čistě pro svou potřebu, musí platit také kolektivnímu správci
autorských práv, v Česku organizacím OSA a Intergram. Jinak
hrozí pokuty.
Zapomínat byste neměli ani na autorádia. Firmy musejí odvádět
rozhlasový poplatek za všechna autorádia ve služebních vozech.
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Podnikající fyzické osoby platí za každé autorádio ve voze, který
používají ke své podnikatelské činnosti.
V případě finančního leasingu hradí poplatek firma, která automobil po ukončení leasingu odkoupí, tedy nájemce. V případě
operativního leasingu platí poplatek společnost, která automobil
pronajala, tedy pronajímatel.
Pozitivní je, že pro podnikatele jsou koncesionářské poplatky
nákladovou položkou, můžou je zahrnout do nákladů, které
odečítají z daňového základu.
Každopádně nezapomínejte, že když platíte koncesionářské
poplatky jako podnikatelé, nic to nemění na vaší povinnosti platit
rozhlasový a televizní poplatek za svou domácnost.

KDO SE NEPŘIHLÁSÍ, TOHO VYZVOU
Podle zákona byste se měli k placení koncesionářských poplatků
sami přihlásit, a to do patnácti dnů od chvíle, kdy nabudete
nebo začnete užívat televizní či rozhlasový přijímač. Kdo se
nepřihlásí, dřív nebo později dostane z České televize (ČT)
a Českého rozhlasu (ČRo) výzvu, aby to udělal.
Jako podnikatel můžete výzvu dostat jednoduše na základě
toho, že máte IČO a nejste evidovaní jako poplatník.
Od doručení výzvy máte třicet dní na to, abyste se přihlásili jako
koncesionář, nebo odpověděli písemným čestným prohlášením,
že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Když nereagujete včas,
spadnete automaticky mezi plátce a začne vám naskakovat dluh.
Kdo se k poplatku nepřihlásí a má ho podle zákona hradit,
dostane pokutu. Pětitisícová pokuta od rozhlasu a desetitisícová
od televize je za nesplnění přihlašovací povinnosti. Dostanete ji,
když nereagujete na zaslanou výzvu a nepřihlásíte se k poplatku
ani nezašlete čestné prohlášení, že přijímač nevlastníte ani
nepoužíváte. Nebo když svůj přijímač neoprávněně odhlásíte.
Tisícikorunová přirážka se připočítává k opožděnému zaplacení
poplatku. A pozor, sankce se udělují za každý nepřihlášený
přijímač.
HLÁSIT MUSÍTE I ZMĚNY
Když se změní počet přijímačů, které vlastníte nebo užíváte (na
mysli máme ty, kterých se týká poplatková povinnost), musíte
to České televizi a Českému rozhlasu oznámit do patnácti dní.
Hlásit musíte také změnu adresy, obchodního jména nebo
periodicity úhrad.
Cesty, jak nové údaje ohlásit, jsou dvě: buď využijete on-line
aplikace na webu České televize a Českého rozhlasu, nebo na
adresu veřejnoprávních médií zašlete změnový formulář, jde
to i datovou zprávou.
Pro členy CMLT ČR jsou připraveny el. formuláře pro vyplnění.
Zpracoval Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR
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25 hlavních změn pro podnikatele v roce 2018
Mezi pozitivně vnímané změny patří bezesporu rozšíření
možnosti odpočtu na dítě a vyživovanou manželku i pro
osoby samostatně výdělečně činné využívající výdajový
paušál, stejně jako zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Dobrou zprávou je i zvyšování možností elektronického podání
daňových dokumentů nebo možnost platit na úřadech
kartami. Správným krokem je rozšíření paušální
daně pro podnikatele se zaměstnanci nebo pro
ty, kteří si přivydělávají jako OSVČ k zaměstnání,
a zjednodušení daňového přiznání pro podnikání
z malého rozsahu. Z účetních změn podnikatelé
vítají zjednodušení uskutečnění zdanitelného plnění, možnosti opravy základu daně
u finančního leasingu, úpravy v daňových
odpisech nebo rozšíření okruhu vozidel, u nichž
bude možné při proplácení výdajů na pracovní
cesty použít skutečné výdaje za spotřebované
pohonné hmoty. Spokojenost podnikatelů je
potom rovněž se zásadní změnou v poskytování
státních záruk, kdy se od sklonku roku 2017
rozšiřuje možnost využívat záruky ČMZRB za
investiční a provozní úvěry i pro mimopražské
podnikatele.
Neutrálně je podnikateli vnímána
chystaná 3. a 4. vlna EET,
část z nich elektronický
režim vítá, část jej odmítá, přičemž nespokojenost je spíše u malých
živnostníků, naopak středně velké firmy s elektronizací větší problém nemají. EET nicméně pravděpodobně ještě projde určitými
změnami. Stejně tak je spíše neutrálně bráno další rozšíření tzv.
reverse charge, kdy se nově přenáší daňová povinnost DPH
např. při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní
práce plátci DPH nebo při dodání zboží poskytovaného jako
záruka při realizaci této záruky. Jak pozitivní, tak negativní
reakce vzbuzuje i fakt, že k institutu nespolehlivého plátce DPH
se nově zavádí nový institut nespolehlivé osoby.

Negativně je podnikateli vnímána asi největší změna v jejich administrativě za poslední roky, a to evropské nařízení
o ochraně osobních údajů GDPR, které bude účinné od května
2018 a které zcela nahrazuje současnou legislativu. GDPR se
týká všech podniků, které v rámci své činnosti zpracovávají
osobní údaje. Norma dopadá na jakéhokoli podnikatele,
který má alespoň jednoho zaměstnance, má mezi
svými klienty fyzické podnikající osoby apod.
Dalším negativním opatřením je omezení
maximální částky výdajů, které si bude
moci uplatnit živnostník (OSVČ), který
uplatňuje paušální výdaje. Tyto výdaje
odpovídají nově výši příjmů 1 000 000
Kč. Podnikatelé očekávají, že účel nesplní
ani ošetřovné, které převádí odpovědnost
státu na zaměstnance a zaměstnavatele, navíc
je pojato velmi široce s ohledem na výčet
ošetřovaných příbuzných a může dojít lehce
ke zneužívání této možnosti. Spíše negativně je
vnímáno opětovné navýšení minimální mzdy,
která za poslední čtyři roky roste již počtvrté,
navíc se tím posouvají zaručené mzdy. To
může v době krize negativně dopadnout jak na
zaměstnavatele, tak na zaměstnance.
Spíše negativně je vnímáno i další
zvýšení záloh OSVČ na
sociální a zdravotní
pojištění, které se vá
že na růst průměrné
Ilustrace: www.pixabay.com
mzdy a které dosáhne
v součtu obou zálohových odvodů navýšení necelé 3 tisíce korun
za rok.
Členové CMLT ČR jsou průběžně informováni a dostávají podklady, jak změny řešit.
Z podkladů AMSP ČR zpracoval
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 – Jan Lupač (zást. vedoucího)

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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V roce 2018 slavíme 670 let
cechovní tradice v českých zemích
a 15 let obnovení činnosti
novodobého cechu
Rádi bychom našim členům, partnerům 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. Ať se vám daří a máte
život jako malovaný!
SCHOLA PRAGENSIS
Tradiční přehlídka a nabídka pražských škol v pražském Kongresovém centru, která je určena především pro žáky základních
škol, má za sebou již 22. ročník, jenž se nesl v duchu výroku:
Buď režisérem svého života. Krom velkého zastoupení plejády
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 a stánku měla na
starost asistentka Ing. H. Bukáčková. Velký dík patří V. Libichovi,
který asistoval po celou dobu výstavy, učil návštěvníky a soutěžící
fládrovat a dělal dozor nad soutěží.
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SOUTĚŽ ŽIVNOSTNÍK ROKU
Další z našich členů, Josef Čermák ml., byl nominován do desítky
nejlepších živnostníků ve Středočeském kraji. Je to velký úspěch
v takto velkém kraji a velké konkurenci. Děkujeme za vzornou
reprezentaci cechu a řemesla. Přejeme další úspěchy v životě
i v podnikání.

cech

fórum

ŽOFÍN – PŘEDÁVÁNÍ VAVŘÍNŮ
Podnikatelé předávali na pražském Žofíně Řády Vavřínu, jehož novými laureáty se stalo 14 osobností. Řád Vavřínu uděluje Hospodářská
komora ČR a podnikatelé jím vyjadřují uznání a respekt významným
osobnostem a podnikatelským subjektům za jejich práci, celoživotní
dílo, společenský dopad i třeba mezinárodní přesah. Této události
se zúčastnil i náš výkonný ředitel Pavel Žatečka.

SLOVINSKO – ZAHÁJENÍ PROJEKTU
Mezinárodní malířská organizace UNIEP vyhlásila projekt, ve
kterém budou profesionální řemeslníci předávat svoje zkušenosti
mistrům odborné výuky a ti následně svým žákům. V rámci mezi
národní spolupráce budou vybrány nejvhodnější způsoby pro
výuku. Česká republika je zastoupena v projektu naším cechem
a SŠ stavební Teplice. Zahájení projektu se uskutečnilo ve Slovinsku
a jednání se zúčastnil výkonný ředitel Pavel Žatečka.

SETKÁNÍ RADY CECHU
S VEDOUCÍMI CECHOVNÍCH SKUPIN
Na konci listopadu proběhlo v Praze v hojném počtu setkání
zástupců cechovních skupin s Radou cechu. Řešily se problémy
jednotlivých regionů, probíraly se náměty na zlepšení činnosti cechu
atd. Rada ostatní seznámila s činností do budoucna a u některých
témat ji zajímal většinový názor. Všichni zúčastnění považovali
jednání za velmi přínosné.

VSTUPENKU ZDARMA PRO VÁS ZAJISTIL ČASOPIS SPEKTRA A CMLT ČR.
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MEZIOBOROVÉ VELETRHY OBNOVY,
FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ

8. - 9. 3. 2018

Výstaviště Praha - Holešovice
Zveme Vás na výstavu - partneři:

www.incheba.cz /pamatky
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SKLOVLÁKNITÉ TAPETY – PREZENTACE
Česko-německá obchodní komora uspořádala setkání zástupců
německých firem s českými podnikateli. Nabízeli různé produkty
a služby. Za náš cech se zúčastnil výkonný ředitel Pavel Žatečka,
kterého zaujaly sklovláknité tapety, které v sobě již obsahují
lepidlo a stačí je před aplikací pouze namočit. Tato firma nabízí
i další zajímavé výrobky, a to například magnetické a akustické
tapety a další. Informace o výrobcích byla předána členům CMLT
ČR a připravuje se praktické školení, kde budou naši členové
s výrobky seznámeni.

SETKÁNÍ CECHOVNÍCH SKUPIN
V předvánočním čase se naši členové scházeli na setkání cechovních
skupin, i když měli v tomto období plné ruce práce. Důvodem setkání byla nejenom zábava, ale i projednání cechovních záležitostí,
volební Valné hromady, stanov cechu, termálních lázní pro členy
a další. Je dobře, že se do činnosti cechovních skupin zapojili
i nově přijatí členové.

PAMÁTKY | MUZEA | ŘEMESLA 2018
8.-9. 3. 2018 Výstaviště Praha - Holešovice

Po předložení tohoto kuponu na pokladně získáte JEDNORÁZOVOU VSTUPENKU ZDARMA
na PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA 2018.

Firma:
Jméno, příjmení:
Město, PSČ:
Mob. / Tel.:
E-mail:

Web:

Souhlasím se zařazením do adresní banky odborných návštěvníků veletrhů PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA.
V souladu s §7 zákona 480/2004 Sb. poskytuji souhlas s využitím uvedených údajů pro účely rozesílání
obchodních sdělení elektronickou poštou společností INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

T: 220 103 304, E: pamatky@incheba.cz, www.incheba.cz/pamatky
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SLAVNOSTNÍ SEMINÁŘ V RAKOUSKU
Dne 18. listopadu 2017 se cechmistr Radomil Konečný na pozvání
rakouské hospodářské komory a rakouského cechmistra Helmuta
Schulze zúčastnil tradičního setkání malířských cechů, tentokrát
uspořádaného v městečku Geras nedaleko českých hranic. Po
slavnostním zahájení a proslovech rovněž odpovídal na otázky na
téma situace malířů na českém trhu, duální výuka a projekt Erasmus.
Našemu cechu bylo veřejně vysloveno uznání za dobrou spolupráci
a dodržování závazků. Při té příležitosti převzal R. Konečný stuhu
na cechovní korouhev.
Rakouský parlament nepodlehl nátlaku z Bruselu a nezrušil duální
vyučování. Trvá na udržení mistrovských zkoušek a po těžkém
jednání uhájil i živnost řemeslnou; je snaha přeřadit ji na živnost
volnou. Zde rakouský cechmistr vyzdvihl cenné zkušenosti, informace a rady, které obdržel z České republiky a od cechu malířů.
Rakousko chce rovněž od roku 2018 zavést EET bez rozdílu všem
včetně řemeslníků. Ve Slovinsku mají EET již dva roky všichni, i ta
poslední prodavačka v tržnici. Nadále trvá možnost (podporovaná
rakouskou stranou), aby se členové našeho cechu přihlašovali
k propagaci řemesla také tím, že přijedou například do školy či
na veletrh představit svoji zručnost.

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU
Volební Valná hromada bude v sobotu 24. února
v Praze na SOŠ Jarov. Zveme všechny členy i partnery,
pohoštění bude zajištěno.
Program:
• 08.00–09.00 Prezence a vyřízení všech
úředních formalit, přijeďte včas!
– Zahájení, zpráva o stavu členské základny.
– Volba orgánů Valné hromady, schválení programu
a volebního řádu.
– Výroční zpráva o činnosti, o hospodaření, KRK.
– Plány činnosti a hospodaření na rok 2018.
– Zdravice Čestných členů cechu.
• 10.30–11.00 Přestávka – občerstvení
– Představení kandidátů do Rady cechu, KRK a RK.
– Obhajoba členů s pozastaveným členstvím/vyloučení.
– Úprava stanov a směrnic cechu.
• 13.30–14.30 Přestávka – oběd
– Volba členů Rady cechu, KRK a RK.
– Potvrzení nových/zaniklých členství v cechu.
– Ocenění Skokan roku a další.
– Diskuze, usnesení, závěr.
– Odborné semináře.

fórum

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
BAREVNÁ INSPIRACE
Zveme všechny řemeslníky
na výstavu Barevná inspirace, která bude probíhat
souběžně s Valnou hroma
dou cechu 24. února od 8 do 13 hodin. Vstup zdarma. Pozvání
platí i pro všechny výrobce nátěrových hmot a pomůcek pro malíře.
Cena prezentačního místa je 10 tisíc Kč. Pro partnery cechu zdarma.
NSK JEDNÁNÍ NA HK ČR
Členové sektorové rady pro řemesla a umělecká řemesla, kde
je členem výkonný ředitel Pavel Žatečka, se sešli k jednání na
půdě HK ČR. Pavel Žatečka připomínkoval nepřehlednost v informacích o konání kvalifikačních zkoušek, čímž není možná
následná kontrola úrovně zkoušek. Také kritizoval rekvalifikační
kurzy placené úřady práce, kdy je agentuře proplacen pouze
úspěšný uchazeč kurzu. Důsledkem je téměř 100% „úspěšnost“
uchazečů, i když nic neumí.

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

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Prodloužení platnosti cechovních průkazek o dva roky.
• VOLEBNÍ Valná hromada je 24. února v Praze.
• Termální lázně – zájezd typu BB pro členy cechu
v termínu 12.–14. ledna.
• Neformální setkání bude 22.–24. června – hledá se místo.
• Výstava Památky a řemesla bude ve čtvrtek a pátek
8.–9. března (skupina Praha).
PAMÁTKY | MUZEA | ŘEMESLA 2018

• Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu!
• Pište články do časopisu Spektra.
• Zájemci o pořádání cechovních výstav –
hlaste se na cechovním fóru.
• Zkontrolujte si své údaje o firmě na www.cechmal.cz,
nesrovnalosti či doplnění nahlaste sekretariátu.
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