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fórum    aktuálně z řemesel

...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cechmal.cz nebo na www.cechmal.cz

Cechovní skupiny členů, které spolupracují v daném regionu:
BESKYDSKO – Vladimír Brychta  BRNĚNSKO-BLANENSKÁ – dočasně bez vedoucího 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
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Výdajové paušály OSVČ – snížení limitu

Podnikatelé, kteří používají výdajové paušály, si opět mohou odečítat z daní také slevy na děti a na manželku či manžela. V posledních 
letech jim tato možnost zůstala jen u přivýdělků (vedlejší činnosti). Současně ale dochází ke snížení limitu pro využití výdajových paušálů. 
Zatímco dosud je šlo využít pro příjmy nepřesahující dva miliony korun ročně, nově to bude jen polovina. Například řemeslníci, kteří 
si dosud díky 80% paušálu mohli takto odečíst až 1,6 milionu korun, si nově odečtou maximálně 800 tisíc korun.

U příjmů za rok 2017 si podnikatelé mohou vybrat, zda využijí dosavadní systém (vyšší limit na paušály, ale beze slev), nebo nový 
(nižší limit, ale se slevami). Počínaje příjmy za rok 2018 bude platit jen nový systém.

Samotná výše výdajových paušálů se nemění – tedy 80, 60, 40 nebo 30 % pro jednotlivé skupiny.
Aktuálně
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Jaké jsou účetní novinky 
pro rok 2018

Rok 2018 pro nás přichystal několik změn v nastavení mezd a daní.

■ Mění se výše měsíční minimální 
mzdy. Od 1. 1. 2018 je nově stanovena ve 
výši 12 200 Kč. Hodinová minimální 
mzda je stanovena na 73,20 Kč.

■ V nemocenském pojištění se zavádí nová dávka – Otcovská 
poporodní péče. Tatínkové ji můžou uplatnit kdykoliv v období 6 týdnů 
od narození dítěte. Délka čerpání je jeden týden. „Otcovskou“ lze 
začít čerpat od 1. 2. 2018. Tatínek si nástup na „otcovskou“ určuje 
sám. Žádost na předepsaném formuláři předkládá správě sociálního 
zabezpečení prostřednictvím svého zaměstnavatele.

■ Zvyšuje se daňové zvýhodnění na první dítě 
o 150 Kč měsíčně, nově je sleva na první dítě 1 267 Kč.

■ Zvyšuje se částka 
rodičovského 
příspěvku 
u vícerčat 
z původních 220 000 Kč 
na 330 000 Kč. 
O čerpání zvýšené 
částky je nutné si 
požádat.

■ S účinností od 29. 7. 2017 
už není dohoda 
o provedení 
práce nekolidujícím 
zaměstnáním. Pro DPP 
s dřívějším datem uzavření 
platilo přechodné období po 
dobu 3 měsíců. To znamená, 
že pokud někdo pobírá příjem 
na základě dohody o provedení 
práce, úřad práce takového 
uchazeče vyřadí z evidence 
uchazečů o zaměstnání.
Za nekolidující zaměstnání 
se nadále považuje příjem ze 
zaměstnání a DPČ. Limitem 
je výše příjmu – do poloviny 
minimální mzdy.

■ Zřídila se elektronická 
evidence náhradního plnění 
povinného podílu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením. 
Evidenci vede Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Dodavatelé po 
úhradě faktury vkládají údaje 
o platbě do této evidence, a to 
ve lhůtě do 30 dní od úhrady 
faktury. Elektronická evidence je 
platná za plnění po celý rok 2017. 
Pokud dodavatel údaj nevloží, 
nebude si odběratel moci částku 
pro účely náhradního plnění 
započítat. Vložené údaje budou 
volně přístupné a je vhodné, aby si 
odběratelé data zkontrolovali.

■ U OSVČ se sníží maximální částky uplatňované 
procentem z příjmů.
Nové limity:
✔ z příjmů ze zemědělské výroby – 80 %, max. 800 000 Kč
✔ z příjmů ze živnosti – 60 %, max. 600 000 Kč
✔ z jiných příjmů ze samostatné činnosti – 40 %, max. 400 000 Kč
✔ z příjmů z nájmu obchodního majetku – 30 %, max. 300 000 Kč

■ U OSVČ je nově možné uplatnit slevu na manželku a daňové 
zvýhodnění na děti v případě uplatnění výdajů paušálem.

■ Existuje 
nový typ 
zaměstnaneckého 
benefitu – příspěvek 
na tištěné knihy.

■ Změní se posouzení 
nároku na daňový bonus 
na dítě – nově se započítávají 
pouze příjmy ze závislé činnosti 
a ze živnosti.

■ Zvýší se částky daňového 
zvýhodnění na děti:
✔ 1. dítě: 15 204 Kč/rok
✔ 2. dítě: 19 404 Kč/rok
✔ 3. a další dítě: 24 204  Kč/rok

■ Srážková daň bude 
upravena na 15 % 
u příjmů ze zaměstnání 
malého rozsahu do 
2 500 Kč/měsíc.

■ Budou stanoveny nové minimální 
částky na sociální a zdravotní 
pojištění:
✔ sociální pojištění, hlavní činnost: 2 189 Kč
✔ zdravotní pojištění: 2 024 Kč

Výdaje 
(procenta z příjmů)

dosavadní
limit

Nový limit

80 % 1 600 000 Kč 800 000 Kč

60 % 1 200 000 Kč 600 000 Kč

40 % 800 000 Kč 400 000 Kč

30 % 600 000 Kč 300 000 Kč

PeNZiJNí A žiVoTNí
PoJiŠTĚNí
Limit pro odpočet penzijního a životního 
pojištění od základu daně se zvyšuje 
na dvojnásobek – v obou případech 
stoupne z nynějších 12 na 24 tisíc korun. 
Tuto výhodu půjde poprvé využít za příjmy 
dosažené v roce 2017, tedy v nejbližším 
daňovém přiznání.

Na samotném penzijním připojištění 
(doplňkovém penzijním spoření) tak člověk 
může dostat od státu až 6360 korun za rok. 
Maximální přímý příspěvek (na jeho výši 
se nic nemění) i nejvyšší daňový odpočet 
ale získá jen v případě, že spoří alespoň 
3000 korun měsíčně.

dRoBNé ZAmĚsTNÁNí
Od ledna 2018 platí nová pravidla pro 
uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé 
činnosti. Ta se využívá u dohod o provedení 
práce či o pracovní činnosti.

Zatímco srážková daň u příjmů plynoucích 
z dohod o provedení práce zůstává stejná 
(včetně stávající hranice maximálních příjmů 10 000 korun měsíčně), nově se srážková daň použije i u příjmů z dohod o pracovní činnosti. 
„Počínaje rokem 2018 bude z dohody o pracovní činnosti do 2500 korun měsíčně srážena daň ve výši 15 % a tento příjem nebude 
třeba uvádět do daňového přiznání,“ vysvětluje Josef Pomrhonc, daňový poradce KODAP.

Z Aktuálně.cz vybral Pavel žatečka, výkonný ředitel cmLT ČR
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Podnikání a zaměstnávání v Rakousku 
Informace pro OSVČ

Jakkoliv platí pro české firmy a občany v Rakousku formálně stejné podmínky jako pro všechny ostatní členské země eU 
(s výjimkou chorvatska), přináší rakouská legislativa určitá specifika a omezení, která je nutné znát a řídit se jimi.
Neznalost právních ustanovení neosvobozuje zaměstnavatele od trestního stíhání. V případě porušení ustanovení o ochraně 
zaměstnanců, zaměstnávání cizinců a zákazu mzdového a sociálního dumpingu je za místo činu považováno místo, kde bylo toto 
porušení zjištěno (např. stavba na rakouském území, doprava přes Rakousko apod.). Proto mohou být i zahraniční podniky, které nemají 
sídlo v Rakousku, stíhány a trestány podle rakouského práva. Nejčastěji jsou vedena s českými firmami a OSVČ správní řízení z důvodu 
porušení ustanovení zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG). Především se jedná o porušení ohlašovací 
povinnosti na finanční policii – ohlášení ZKO3 (vysílání zaměstnanců), případně ZKO4 (přenechání pracovních sil), nekompletní 
zaměstnaneckou dokumentaci a nevyplácení minimálně základní mzdy.

osVČ PoZoR!
Rakouskými kontrolními orgány je pečlivě sledována i oblast „zdánlivé samostatně výdělečné činnosti“. V České republice běžně 
rozšířená praxe (zejména ve stavebnictví), kdy zaměstnavatelé s pracovníky neuzavřou pracovní smlouvu, ale jednají s nimi jako se samo-
statnými podnikateli-živnostníky (OSVČ) na základě smlouvy o dílo, může mít v Rakousku za následek spuštění správního řízení, protože 
klasifikace živnostníků (OSVČ) a zaměstnanců se může dle českého a rakouského práva rozcházet (např. bourací zednické práce nepřísluší 
OSVČ, ale pouze zaměstnancům). Pravomoc rozhodnout o klasifikaci zaměstnance/OSVČ přísluší dle evropského práva hostující zemi, 
tedy Rakousku. Při porušení zákona hrozí sankce ve formě správního trestu (peněžní pokuty). Pokuty přitom mohou dosáhnout výše až 
20 tisíc eur za každého dotčeného zaměstnance, a tím mohou být pro drobné řemeslníky/OSVČ likvidační.
Všem českým firmám, OSVČ i uchazečům o práci proto doporučujeme, aby se před uzavřením každého smluvního vztahu v Rakousku 
dopředu pečlivě seznámili se specifiky rakouského právního systému a zvláštními ustanoveními pro některé obory (zejména stavebnictví). 
EET pokladny jsou povinné i v Rakousku.

Pavel žatečka, výkonný ředitel cmLT ČR

Platby autorských poplatků jsou 
od letoška jednodušší. Jedná se už jen s OSA

Svazy zastupující umělce se dohodly na vytvoření jednotného 
inkasního místa. Výběr autorských poplatků je od ledna jednodušší.
Za všechny svazy umělců bude nově uzavírat smlouvy jen Ochranný 
svaz autorský.
Kolektivní správci OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA se 
rozhodli vyjít vstříc požadavkům podnikatelů provozujících restau-
race, bary, ubytovací zařízení, obchody nebo provozovny služeb, 
ve kterých pro zvýšení komfortu nebo zpříjemnění atmosféry pouštějí 

televizi, rádio nebo reprodukují audio nebo video ze záznamu, 
například z CD. Zatímco dosud museli vyjednávat o licencích a platit 
dvěma správcům, tedy OSA (zastupujícím zároveň agenturu DILIA) 
a INTERGRAM (zastupujícím i OOA-S a OAZA), nově bude stačit 
uzavřít smlouvu a hradit licenční poplatky pouze Ochrannému svazu 
autorskému. Ten pak platby na základě jejich aktuálních sazebníků 
přerozdělí jednotlivým kolektivním správcům. 

Pavel žatečka, výkonný ředitel cmLT ČR

INZERCE
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Co se děje v CMLt ČR 

Jak bylo na 17. valné hromadě 

17. Valná hromada (dále jen VH) se konala v sobotu 24. února 
v SOŠ Praha 9 – Jarov. Zúčastnila se většina členské základny 
včetně kandidátů. Ocenění „SKOKAN ROKU“ získal Staňa Zdražil 
z Pačlavic. Na volební VH se volili noví členové do orgánů cechu. 
Nejvíc hlasů od členské základny obdrželi tito členové:

RAdA cecHU:
90 hlasů – Radomil Konečný - Cechmistr ČR
90 hlasů – Michal Rousek - Zástupce cechmistra ČR
88 hlasů – Bc. Josef Čermák - radní
76 hlasů – Josef Svoboda - radní
62 hlasů – Vladislav Máca - radní

Náhradníci:
51 hlasů – Ing. Jaroslav Málek
50 hlasů – Martin Hušner ml.
37 hlasů – Petr Posledník

KRK – KoNTRoLNí A ReViZNí Komise:
88 hlasů – Bc. Jan Zeman - člen KRK
67 hlasů – František Čelůstka - zástupce předsedy KRK
52 hlasů – Libor Zábranský - předseda KRK

Náhradníci:
51 hlasů – Martin Páral
46 hlasů – Zdeněk Otipka
35 hlasů – Roman Novotný

RK – RoZHodČí Komise:
117 hlasů – Zdeněk Daňo - předseda RK
92 hlasů – František Grüner - zástupce předsedy RK
87 hlasů – Jiří Rus
80 hlasů – Pavel Janura
68 hlasů – Zdeněk Jiroušek

VýsTAVA BAReVNÁ iNsPiRAce
Ve vstupním vestibulu se pořádala již tradiční výstava Barevná 
inspirace, které se zúčastnilo přes 50 vystavovatelů ve 30 stáncích, 
kde se představovaly jednotlivé novinky pro tento rok. Všichni 
účastníky VH byli spokojeni jak s jejím průběhem, tak s obsahem 
a náplní výstavy.

misTRoVsKÁ ZKoUŠKA – co Je NoVéHo 
Aktuálně se vybírá cca 40 profesí vhodných pro Mistrovskou 
zkoušku. Je nutné provést změny v zákoně č. 179/2006 Sb., kde 
je nutné ukotvit Mistrovskou zkoušku jako další stupeň kvalifikace 
řemeslníků. Mistrovská zkouška nebude nahrazovat maturitu a bude 
složena ze tří částí: první bude společná pro všechny obory – 
všeobecné znalosti z vedení zakázky, kolektivu pracovníků, pod-
nikání, BOZP a PO atd.; druhá budou odborné teoretické znalosti 
– konkrétní zakázka, návrh zpracování, technologické postupy, 
znalost materiálů atd.; třetí bude praktická odborná část, kde 
se bude provádět tzv. majstrštyk – mistrovské dílo. Systém bude 
administrovat Hospodářská komora ČR s pomocí autorizovaných 
profesních společenstev a dalších asociací. Odbornou zkoušku 
budou hodnotit odborníci z profesních cechů. Věříme, že se za-
pojíte mezi první mistry v našem oboru. 
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Co se děje v CMLt ČR PoLyTecHNicKÁ VýUKA NA soŠ JARoV
Projekt HK Prahy, SOŠ Jarov a městské části Prahy 9 se osvědčil 
a zapojuje se do něj stále více žáků ZŠ. Ty doveze autobus na 
učiliště do dílen, kde je mistr odborné výuky učí základy řemesla. 
V našem oboru vyučuje lakýrnické práce (fládrování, stříkání) náš 
člen Bc. Josef Čermák a obor malíř má na starosti odborný učitel 
Pavel Květoň. Výuka trvá čtyři hodiny a žáci projdou během roku 
několik řemesel. Jde o výborný způsob, jak mladým lidem ukázat, 
že i řemeslo může být zábavou.  

ČLeN cecHU JARosLAV VoZÁB
Ve fiNÁLe ceLoRePUBLiKoVé soUTĚže
žiVNosTNíK RoKU 2017
V celorepublikové soutěži Živ-
nostník roku 2017 měl cech své 
zastoupení v členovi Jaroslavu 
Vozábovi, který se dostal mezi 14 
finalistů z celé České republiky. Ja-
roslav Vozáb vyhrál jednoznačně v 
Pardubickém kraji, odkud postoupil 
do kola celostátního, kde zaujal 
nejenom svým životním příběhem, 
kdy přešel z dobře placené pozice programátora k malířskému 
řemeslu a založil si živnost. Za největší úspěch považuje překonání 
strachu opustit dobře placenou, relativně jistou práci, která ho ale 
ubíjela. Gratulujeme k pěknému umístění, děkujeme za vzornou 
reprezentaci a přejeme hodně dalších profesních úspěchů v našem 
krásném řemesle!

NsK JedNÁNí NA HK ČR
Členové sektorové rady pro 
řemesla a umělecká řemesla, kde 
je členem náš výkonný ředitel 
Pavel Žatečka, se sešli k jednání 
na půdě Hospodářské komory 
ČR. Pavel Žatečka připomínkoval 
nepřehlednost v informacích o ko-
nání kvalifikačních zkoušek, a tím 
není možná následná kontrola je-
jich úrovně. Také kritizoval rekvalifikační kurzy placené úřady práce, 
kdy je agentuře proplacen pouze úspěšný uchazeč. Důsledkem je 
téměř 100% úspěšnost uchazečů, i když nic neumí. 

JedNÁNí RAdy
cecHU A KRK 
Orgány cechu měli své 
tradiční jednání, kde se řešily 
jednotli vé palčivé problémy 
včetně příprav na Val nou 
hromadu. Jednot livá jednání 
byla jed nodenní a účastnili se 
jich všichni zvolení členové. 

seTKÁNí cecHoVNícH sKUPiN
Cechovní skupiny se setkaly nejenom v předvánočním čase, ale 
i po Novém roce řešily aktuální problémy daných skupin včetně 
delegování svých členů do volebních orgánu cechu. 

oZdRAVNý PoByT ČLeNů cecHU V LÁZNícH
Po loňské úspěšné akci došlo k jejímu zopakování, a to opět v ter-
málních lázních Podhájská k naprosté spojenosti všech účastníků 
– 25 členů CMLT ČR. Navštívil nás cechmistr slovenského cechu 
Laci Konkoly i bývalý sekretář Vlado Magula. Absolvovali jsme 
čtyři léčivé koupele a v takové délce, že jsme měli strach, že se 
úplně rozpustíme. Že bylo veselo, si dovedete představit. Úžasné 
bylo to, jak se všichni bavili, povídali si o práci, víně i ženách. 
Na příští rok chystáme zopakování a již jsme zarezervovali na 
stejném místě termín 11.–13. ledna 2019.
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Prezentace firem:

58 PRIMALEX a.s.

60 THERMO INDUSTRY, a.s.

tipy pro vás
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ZPRÁVy Ze seKReTARiÁTU
•	 Výstava	Památky	Muzea	Řemesla	2018	–	8.–9.	března
 (volná vstupenka v minulém čísle časopisu Spektra);
•	 CzechSkills	–	soutěž	učňů	Mladý	malíř	2018	–	8.–9.	března;
•	 prodloužení	platnosti	cechovních	průkazek	o	dva	roky;
•	 NFS	bude	22.–24.	června	v	Březové;
•	 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.cmlt.cz,	
 nesrovnalosti či doplnění nahlaste sekretariátu.

ŠKoLeNí cAPARoL
I pro tento rok si připravili partneři cechu řadu školení pro naše 
členy, Caparol nebyl výjimkou a připravil praktické dvoudenní 
školení zaměřené na strukturální a stěrkové dekorační techniky.

seTKÁNí s PRimÁToRKoU
Zástupci CMLT ČR, zástupce cechmistra Zdeněk Daňo, radní Bc. 
Josef Čermák, člen Pavel Lužný, výkonný ředitel Pavel Žatečka, 
Hana Bukáčková, a zástupci škol SOŠ Jarov a Akademie řemesel 
se zúčastnili tradičního novoročního setkání s primátorkou Prahy 
Adrianou Krnáčovou. Setkání probíhalo neformálním způsobem. Té-
matem debaty byly Mistrovské zkoušky, úroveň vzdělání, učňovské 
soutěže a situace s řemeslníky v ČR.

soŠ JARoV – ZÁVĚR RoKU
Rozloučení se „starým“ rokem pro běhlo 
také na klasickém předvá nočním setkání 
na SOŠ Jarov, kam byli pozváni současní 
i bývalí zaměstnanci školy. Setkání jsme 
se zúčastnili a promluvil na něm výkonný 
ředitel Pavel Žatečka.

NÁVŠTĚVA PARLAmeNTU
Cechmistr Radomil Konečný na jednání 
mezi vánočními svátky s místními politiky 
domluvil setkání s předsedou Poslanecké 
sněmovny, panem Vondráčkem. Přijetí bylo 
srdečné. Panu Vondráčkovi maluje náš člen 
M. Žabka . Tématem jednání bylo asi šest 
bodů týkajících se živnostenského pod-

nikání. Prioritní byla Mistrovská zkouška, kde nám byla přislíbená 
pomoc při jejím prosazení. 

AmsP ČR 
řemesLNý PoČiN 2017
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR předala 
CMLT ČR Ocenění za řemeslný počin v roce 2017. Ocenění 
a odměnu 15 tisíc Kč za náš cech převzal výkonný ředitel Pavel 
Žatečka za uspořádání Cechovní slavnosti v Kutné Hoře. Peníze 
využijeme na pořádání cechovních akcí v tomto roce. 

mediÁLNí iNVAZe mALířů
Rozhovor u ředitele SOŠ Jarov s novinářkou, kterého se zúčastnil 
Jan Zeman a Pavel Žatečka, odstartoval mediální zájem o malíře 
a učňovské obory. Pořad Máte slovo odvysílaný Českou televizí 
počátkem února, kterého se zúčastnili naši členové Jaroslav Vozáb, 
Pavel Lužný, Petr Maleček, Jaroslav Bursa, výkonný ředitel Pavel 
Žatečka a Hana Bukáčková, seznámil diváky s tím, že existují 
cechy a ceníky prací. Pavel Žatečka a členové odpovídali různým 
médiím (rádio Impuls, Blesk, TV Praha atd.) na otázky, které se točily 
kolem řemesla, nedostatku malířů apod. Petr Maleček a František 
Grüner se objevili v hlavním zpravodajském pořadu Události. SOŠ 
Jarov, člen Bc. Josef Čermák a výkonný ředitel Pavel Žatečka byli k 
vidění ve Studiu 6. Proto sledujte naše facebookové stránky www.
facebook.com/CMLT.cz, ať vám nic z aktuálního dění neuteče! 
Děkujeme všem zúčastněným, malíři byli všude. 

řemesLo JeN TAK
NeVymře, NARodiLA se 
dALŠí mALířKA
Blahopřejeme našemu členovi 
Janu Hamplovi z Chotovin u Tá-
bora k narození dcery Gabriely, 
manželce posíláme odměnu ve 
výši 5 tisíc Kč. 


