Soutěž

Mladý malíř 2018
Soutěž učňů Mladý malíř 2018 se konala 8.–9. března v rámci výstavy
Památky – Muzea – Řemesla 2018 na pražském Výstavišti v Holešovicích. Pořadatelem
byl Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR za přispění SOŠ Jarov, cechovních partnerů,
hlavního města Prahy a pořadatele výstavy INCHEBA.
Soutěž byla zařazena mezi soutěže CzechSkills; zde se snažíme, aby
soutěžící z ČR mohli jezdit také na mezinárodní soutěže EuroSkills.
Letošní ročník je v září v Budapešti. CMLT ČR se chystá, že by na
soutěž uspořádal zájezd pro členy.
Soutěže se zúčastnilo osm dvoučlenných družstev z celé republiky
(Hlučín, Uherský Brod, Hustopeče, Valašské Meziříčí, Plzeň, Teplice,
Podbořany a Praha) a učitelský doprovod. Zájem byl velký. Z důvodu
naplnění kapacity musela být účast některých škol odmítnuta. Dokonce se hlásily i školy z Německa a Slovenska. Soutěž vyhrála
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, druhé místo
obsadila SOŠ Jarov a třetí místo patřilo Střednímu odbornému
učilišti stavebnímu Plzeň.
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Soutěžní úkol byl náročný, připravený podle vzoru z rakouské školy.
Zadáním bylo vytvoření římsy pomocí linkování a umělého mramoru
včetně sloupu, součástí byl fládr dle vzoru. Téma se volilo tak, aby
zapadalo do konceptu výstavy.
I přes těžké zadání všechny týmy ze soutěžních škol pracovaly pilně,
svědomitě, s rozvahou a předvedly skvělé výsledky. Kvalita provedených prací byla oproti předchozím ročníkům lepší a je znát, že se
výuka a praxe rok od roku zvyšuje. O výstavu a práce soutěžících
byl značný zájem. Výstavy se zúčastnila odborná veřejnost. Soutěžící
od návštěvníků sklidili obdiv. Návštěvníci si mysleli, že jsou to práce
studentů uměleckých škol, a ne učebních oborů.

soutěž

fórum

Děkujeme sponzorům soutěže: PPG/Primalex, Caparol, JUB,
Colorlak, tesa tape, kartáče Vala, Stachema, Magistrát hlavního
města Prahy a Incheba.
www.CECHmal.cz
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Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim: Komentář – 2. vydání
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl
účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více než pět let aplikační praxe a legislativních změn
tohoto předpisu.
Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny,
které byly zejména v posledním roce výrazné. Základy trestní odpovědnosti právnických osob
byly zásadně změněny, a to jak z pohledu výčtu trestných činů, kterých se může právnická osoba
dopustit, tak i z pohledu přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám. Zásadní novinkou je pak
i nová právní úprava vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob a nová právní úprava
správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Interní opatření mohou být při přiměřené aplikaci užitečným nástrojem či přímo vzorem, zejména
pro obchodní společnosti.
Komentář je určen pro odbornou veřejnost – soudce, státní zástupce, advokáty, policejní orgány,
pedagogy, studenty – ale i pro právnické osoby a jejich zástupce či zaměstnance.
Právní stav publikace je k 31. 12. 2017.
Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR

Předdůchody v roce 2018
Nepleťte si předdůchody s předčasnými
důchody. Ty vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení ze systému důchodového
pojištění. Nemusíte na ně tedy mít naspořeno,
ale musíte mít odpracováno alespoň 35 let.
Výhodné jsou předčasné důchody zhruba
pro polovinu Čechů.
Na penzi můžete od roku 2013 odejít dříve,
aniž by vám stát vyplácel řádný starobní
nebo předčasný důchod. Na takzvané
předdůchody ale musíte mít naspořeno
dostatek vlastních peněz. V roce 2018 je
to minimálně 207 tisíc korun. Předdůchody
vyplácejí penzijní společnosti z peněz naspořených ve fondech.
I po pěti letech platí, že jde o luxus, který není pro každého. Počet
předdůchodců rok od roku roste, v blízké době překoná třítisícovou
hranici. Zájemci ale často nesplňují základní podmínku pro čerpání
– nemají naspořeno dost prostředků.

Potřebujete stovky tisíc
Pro vstup do předdůchodu je třeba spořit alespoň pět let a mít
naspořeno tolik peněz, aby měsíční vyplácená penze byla minimálně
na úrovni 30 % průměrné mzdy, jak ji vyhlašuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Pro rok 2018 tedy platí, že minimální měsíční výše
předdůchodu, kterou si člověk musí nechat vyplácet, je 8630 korun. Pro nejkratší potřebný předdůchod na dva roky musí mít
lidé naspořeno alespoň 207 120 korun. Na nejdelší pětiletou
variantu pak 517 800 korun. Do předdůchodu je možné vstoupit
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nejdříve pět let před dosažením řádného
důchodového věku.
Odměna od státu za to, že si budete sami
platit penzi a nebudete na pracovním úřadu
pobírat podporu v nezaměstnanosti, je dvojí.
Jednak za vás stát bude po dobu pobírání
předdůchodu platit zdravotní pojištění a pro
účely důchodového pojištění je předdůchod
takzvanou vyloučenou dobou.
Kdo si jednou nechá od penzijní společnosti
předdůchod vyplácet, nemůže ho později
přerušit či úplně zastavit. Vstup do něj je tak
dobré důkladně promyslet. A to i proto, že si s ním vyberete velkou
část peněz, které jste původně spořili na přilepšení k samotnému
důchodu.
Předdůchod je úplně nový institut, který přinesla důchodová reforma. Vzhledem k prodlužování důchodového věku je řada občanů
v předdůchodovém věku bez práce, právě v těchto případech
občané přemýšlejí, zdali mají odejít do předdůchodu či nikoliv.
Není jednoduché se rozhodnout, proto jsme pro členy CMLT
ČR připravili kompletní informaci, kde je sepsáno, co se musí
administrativně vykonat, zda je možné podnikat a další. Také jsme
připravili materiál, kde je pět výhod i pět nevýhod tohoto systému.
Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR

aktuálně z řemesel
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Jak na předčasný důchod v roce 2018?
Dřívější odchod do důchodu snižuje pravidelně vyplácenou penzi od státu, lidé se ale k důchodu dostanou dříve. Výhodné je to zhruba pro polovinu Čechů. Ti musí myslet i na to, že při předčasném důchodu
mají omezené možnosti výdělku.
Pro úplnost dodejme, že v Česku je možné čerpat také předdůchody. Jde o penzi, kterou ale nevyplácí
ČSSZ, nýbrž penzijní společnosti z peněz, které si v nich lidé sami naspořili. Předdůchod je možné čerpat
až pět let před řádným důchodovým věkem (viz předchozí článek).
Lidé, kteří mají těsně před důchodem a nemají práci nebo už nechtějí pracovat, mohou odejít do předčasného
důchodu. Pro rok 2018 platí základní podmínka: ti, kteří se tak rozhodnou, musejí mít alespoň 35 let
důchodového pojištění. Počítají se odpracovaná léta a náhradní doby pojištění. Například jde o péči
o dítě do čtyř let věku, základní vojenskou službu, o dobu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně nebo o dobu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.
Předčasný důchod nemusí být vždy výhodný, protože lidé, kteří ho pobírají, mají zkrácenou měsíční
penzi po celou dobu pobírání starobního důchodu. Téměř polovině lidí se předčasný důchod vyplatí.
A to díky tomu, že začnou důchod pobírat dříve, i když zkrácený, a celkově tak vyberou do smrti více,
než by vybrali při pobírání řádného starobního důchodu. Jít do předčasné penze je podle této studie
výhodné především pro lidi s nízkými výdělky a také pro ty, kteří už nemají zaměstnání.
Většina Čechů čeká na řádný důchodový věk. V něm do penze v Česku nastoupí víc než dvě třetiny lidí.
Zhruba 30 % nastoupí do důchodu o rok dřív a jen malá část lidí odchází do důchodu později, čímž si
zvyšují následně vyplácenou penzi. Výše průměrného důchodu (počítá se včetně předčasných důchodů)
činila 11 828 korun, průměrná výše předčasného důchodu byla 10 548 korun.
Například muži narození v roce 1957 stejně jako bezdětné ženy mají řádný důchodový věk ve výši
63 let a 8 měsíců. Předčasný důchod tak mohou pobírat až tři roky a osm měsíců.

Ilustrační foto: pixabay.com.

Pozor si musíte dát se stanovením dne počátku předčasného důchodu, když se spletete třeba jen o pár
dní, budete mít větší srážky z důchodu.

Omezený přivýdělek
Kdo chce pobírat předčasný důchod, nemůže u toho až do doby dosažení řádného důchodového věku
zároveň naplno pracovat či podnikat. V řeči úřední to znamená, že nesmí vykonávat výdělečnou činnost
zakládající účast na pojištění. Je ale možné si přivydělat.
Pro členy CMLT ČR jsme připravili kompletní informace i o možnosti přivýdělku (co lze dělat a v jaké výši)
a vzorové výpočty předčasného důchodu, procenta srážek a kde a jak o něj požádat.
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 – 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

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
Výstava Památky – Muzea – Řemesla 2018
S menším zpožděním a oproti předchozím rokům nezvykle na jaře
se uskutečnil další ročník veletrhu Památky – Muzea – Řemesla,
který opět pořádala Incheba v prostorách holešovického Výstaviště.
Z našich členů se zúčastnili cechmistr Radomil Konečný se synem
Janem, kteří předváděli především fládrování, pražská cechovní
skupina v čele s Bc. Janem Zemanem, Václav Pospíšil a Miroslav
Koubek, kteří zastupovali partnery cechu. Účast CMLT ČR na veletrhu se setkala s kladnou odezvou. Výstavy se zúčastnila odborná
veřejnost a specialisté z oboru.

NFS a Mutěnice
Neformální setkání se koná ve dnech 22.–24. června v rekreačním
středisku Březová u Třebíče. V tomto středisku se NFS již jednou
pořádalo, ale nyní je středisko po rekonstrukci a modernizaci.
Podzimní setkání členů (letos není slavnost) bude ve vinném sklepě
v Mutěnicích na jižní Moravě ve dnech 9.–10. listopadu.
Konference Povrchové úpravy
Výkonný ředitel Pavel Žatečka představil projekt mistrovských zkoušek
účastníkům již 44. ročníku konference Povrchové úpravy. Zde CMLT
ČR pravidelně informuje účastníky o své činnosti. Během konference
proběhla výstava zajímavých pomůcek, se který
mi průběžně seznámíme
naše členy.

Setkání cechů s prezidentem HK ČR
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý pozval zástupce cechovních
společenstev a asociací ke společnému jednání. Projednávaly se
Mistrovské zkoušky, GDPR a možnosti, jak pomoci společenstvům.
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HK ČR slaví letos 25 let
Letos slaví Hospodářská komora České republiky 25 let. Po celý
rok bude výročí její novodobé historie připomínat logo od Pavla
Šťastného. V polovině
března se uskutečni
ly oficiální oslavy, kde
byla Lucií Bílou, zpěvač
kou a držitelkou Řádu
Vavřínu 2017, pokřtěna
kniha Hospodářská komora ČR včera a dnes;
1850–2017.
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Rada cechu
Jako tradičně se sešla ke svému jednání 23. března nově zvolená
Rada cechu společně se zástupci KRK, aby si vyjasnili cíle pro příští
volební období. Došlo ke shodě v systému práce orgánů cechu.
Jednání se zúčastnil jako host Martin Hušner ml.

Setkání s premiérem Babišem
Zástupci cechovních společenstev navštívili premiéra Andreje
Babiše. Tuto schůzku zorganizovala AMSP ČR a tématem jednání
bylo zavedení dílen do výuky základních škol, duální vzdělávání
a mistrovská zkouška. Premiér tyto aktivity podpořil a slíbil pomoc
přímo Karlu Havlíčkovi, který jednání vedl. Za CMLT ČR se jednání
zúčastnil Pavel Žatečka a Bc. Jan Zeman.

I vyučený malíř může být bakalář –
Bc. Jan Zeman
Vedoucí Pražské cechovní skupiny Jan Zeman získal bakalářský
titul, aniž by manželka, rodiče a lidé z nejbližšího okolí věděli, že
nějakou školu vůbec studuje. Věnoval se pedagogice, a zajistil si
tak kvalifikaci na to, aby mohl vyučovat. Studium slavnostně ukončil
promocí, která proběhla v první jarní den v Betlémské kapli v Praze,
a my mu za CMLT ČR ještě jednou gratulujeme.

Exkurze SPOKAR
Členové skupiny Jih
nelenili ani z kraje roku
a navštívili našeho
partnera – firmu
SPOKAR, kde si prohlédli
jejich výrobní závod,
od lisování plastových
dílů přes výrobu umělých
vláken až po ruční výrobu
štětců a štětek, ale i plně
automatickou výrobu
štětců.
3 | 2018 SPEKTRA
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Exkurze Ciret
Návštěva Ciretu v Pelhřimově se uskutečnila skupinou Jih v půlce
února. Po celý den byl průvodcem majitel firmy Zdeněk Pachmann.
Program byl rozdělen do dvou částí. Dopoledne proběhla exkurze
ve výrobním závodu a odpolední část byla věnována teoretickému
a praktickému školení. Milým překvapením byla zpráva, že většina
výroby se z Číny přesouvá do Pelhřimova.

Školení KEIM
Školení proběhlo na konci března a zúčastnila se ho skupina Jih.
Dopoledne bylo věnováno teoretické části a po obědě následovaly
praktické ukázky použití jednotlivých materiálů.

Setkání Plzeňské skupiny
V půlce března proběhlo školení Plzeňské skupiny společností
KEIM. Mezi hlavní témata patřila problematika sanace zdiva,
omítky, fasádní barvy, vnitřní vápenné barvy, lazury na dřevo,
imitace a novinky.
Hostem byl specialista pro imitaci fasád se vzhledem dřeva – firma
Martina Kobosila – Imitace roubenek jinak. V rámci večerního
posezení byly slavnostně předány diplomy s poděkováním novým
Senior členům Aloisi Turkovi a Miloslavu Bayerovi za dlouhodobou
aktivní práci a přínos cechu. Je dobré, že se setkání skupiny zúčastnili
i naši noví „Junior členové“, kteří si zde zároveň domluvili osobní
školení dekorativních technik.
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Setkání Beskydské skupiny
V březnu v Beskydské skupině proběhla avizovaná konzultace
s výrobci barev a nářadí. Je škoda, že ze strany malířů nebyl větší
zájem, protože probíhaly zajímavé diskuze. Přítomní vznášeli
připomínky k vlastnostem některých malířských barev a zástupce
váženého partnera cechu HET Ing. Kuska odborně reagoval.
Zajímavá pak byla diskuze Ing. Hrice (našeho nového člena) na
téma penetrací, které bývají v malířské praxi značně podceňované.
Přinesla zajímavé informace už proto, že každý výrobce má na
stejný problém jiný názor, a tím i jiné řešení i jiné zkušenosti. Opět
byl podán důkaz, že nestačí získat nějaké informace a jimi se celý
život řídit, ale je nutno sledovat nové trendy a vývoj na našem trhu.
Přispěla i zástupkyně Spokaru – slečna Vraníková, která představila
novinky ve vývoji umělých štětin do štětců a nových typů válečků.

Další „malířka“
v cechu
Naši členové se činí, a tak
vítáme novou „malířku“
Valentinku Urbanskou.
Gratulujeme Davidovi i celé
rodině Urbanských
z Opavy a mamince
posíláme prémii 5 tisíc Kč.
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
• NFS se uskuteční 22.–24. června v Březové u Třebíče.
• Podzimní setkání členů bude v Mutěnicích
9.–10. listopadu.
• Slavnost 2019 se plánuje na 12. října 2019
v Jindřichově Hradci.
• 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 na sekretariátu.

