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Už i senátoři jdou proti podnikatelům
Senátoři zamítli pro živnostníky a firmy důležitou změnu, kterou iniciovala a prosazovala Hospodářská komora ČR a která
měla podnikatelům ulevit od byrokracie a zpřehlednit povinnosti ukládané státem.
Změnit to mohl Právní elektronický systém (PES), již více než rok vyvíjený Hospodářskou komorou.
PES zavádí, aby stát při tvorbě každého nového zákona vydal i soupis povinností, které podnikatelům ukládá. A pokud
by daná povinnost nebyla vyjmenovaná, nemohl by ji stát po podnikateli vymáhat.
Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý k tomu řekl: „Tím, že senátoři zamítli zavedení ,podnikatelského psa‘, se problém s byrokracií a legislativní džunglí přece nevyřešil.“ Rovněž upozorňuje, že proti zavedení podnikatelského PSA, který měl
prokopat cestu k odstraňování byrokracie, lobbovali především státní úředníci, kteří si nepřejí v naší zemi změnu. „Jejich postoj je
pochopitelný, protože by jim přibyla práce. Naší snahou ale je, aby lidi zákonům rozuměli.
Není přece normální, aby stát neuměl lidem a potažmo podnikatelům říct, jaké povinnosti jim ukládá. Podnikatelé mají
podnikat, a ne se brodit stovkami zákonů, dotazníků, příkazů či dnes a denně čelit vzájemně si odporujícím kontrolám.“
Zeptejte se svého senátora v regionu, jak hlasoval.

Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR

Pracujete na Slovensku nebo jinde v EU?
Pozor na DPH, i když nejste plátce
IDENTIFIKOVANÁ OSOBA – PLÁTCE PRO ZAHRANIČNÍ PLNĚNÍ
Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem (zjednodušeně řečeno).
Nemá také nárok na odpočet zaplacené DPH. Pokud jsme již plátcem DPH, nemůžeme se stát i identifikovanou osobou. (Pozor
na pojem „osoba identifikovaná k dani“, ten znamená zase něco jiného.)
POVINNÁ REGISTRACE
Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů (podle § 6 g-i zákona o DPH):
• Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, která je v jiném státě
EU osvobozena od DPH). Jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense. Identifikovaná osoba jsme ode dne
poskytnutí služby.
• Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 tisíc Kč (kromě
výjimek týkajících se třístranného obchodu).
• Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který
nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. (Týká se například
Google AdWords). Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.
• Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku – jedná se o dodání zboží s instalací
nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.
REGISTRACE DO 15 DNÍ
Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se stali identifikovanou osobou (viz výše).
JAK NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ
Pokud nám vznikne daňová povinnost, tedy pokud musíme zaplatit daň z důvodů, pro které jsme se zaregistrovali jako identifikovaná osoba, tak do 25. dne po skončení měsíce podáme přiznání k DPH, do kterého ale zapíšeme jen přeshraniční plnění.
U tuzemských plnění totiž zůstáváme neplátcem DPH. Pokud jsme poskytli pouze službu do EU, například umístili reklamu Google
AdSense na svůj web, podáme měsíční souhrnné hlášení pro EU. V tomto případě nemusíme podávat přiznání k DPH, neboť nám
nevznikla daňová povinnost.
Pro členy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR připravíme podrobné informace, kdy a jak se v tom zorientovat.
Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR
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Připravujete se na GDPR?
Hrozí astronomické pokuty, které mohou být až likvidační!
Již za cca 200 dnů
GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů
v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU
proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

KDO VŠECHNO POD GDPR SPADÁ?
GDPR se vztahuje na všechny fyzické nebo právnické osoby, orgány
veřejné moci, agentury nebo jiné subjekty, které shromažďují nebo
zpracovávají osobní údaje. Velikost subjektu zde nehraje žádnou roli.
GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018.
Během této doby musejí všichni, kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji.
Záměrem zákonodárců bylo dát evropským občanům větší kontrolu
nad tím, co se s jejich daty děje. Proto GDPR zavádí astronomické
pokuty (až 20 mil. eur) za porušování nových, přísnějších
pravidel.

CO JSOU OBECNÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum
narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam.
Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické
osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými
jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační
údaje vydané státem.
Pokud podnikatel pracuje s některými z výše uvedených údajů,
měl by především vědět, za jakým účelem tyto údaje zpracovává,
zda ke zpracování potřebuje souhlas, jak má údaje zabezpečeny.
CO VYPLÝVÁ ZE ZÁKONNÝCH DEFINIC?
Jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní osobu, je
osobním údajem. To, co je u jedné fyzické osoby osobním údajem,
protože ji to jasně identifikuje, ještě nemusí být osobním údajem pro
další fyzickou osobu. Rozhodující je, zda je možné podle daných
údajů určit konkrétní osobu. Proto jméno samo o sobě nebo dokonce

e-mail ve spojení se jménem nebude osobním údajem, pokud podle
něj není možné určitou osobu označit. Například e-mailová adresa
jan.novak@... na běžně používaném internetovém serveru může
patřit stovkám lidí toho jména, a proto sama o sobě nepředstavuje
osobní údaj. Ovšem e-mailová adresa jan.novak@jmenofirmy.cz
už osobním údajem je.
Osobním údajem může být jeden údaj nebo i více údajů, které
teprve dohromady umožňují konkrétní osobu určit.

MOŽNÉ ŘEŠENÍ?
Aplikace GDPR nebude snadná ani laciná. Komplexní řešení, které
by se dalo pořídit jako třeba pro EET, totiž neexistuje.
Co se týká právě technologického řešení a zabezpečení, tím
nejsnazším a relativně laciným bude pro malé firmy přechod na
cloud.
Pro členy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR připravíme
podrobné informace a návod, jak se na GDPR připravit.
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

Jak bylo na X. cechovní slavnosti

Již desátá cechovní slavnost se uskutečnila 14. října v malebné
Kutné Hoře. Organizaci měla na starost Českobrodská skupina
společně se sekretariátem. V předvečer slavnosti jsme se sešli
v nečekaně hojném počtu v restauraci Mědínek. Samotná slavnost
začala v sobotních dopoledních hodinách v refektáři barokní Jezuitské koleje úvodním slovem výkonného ředitele Pavla Žatečky
a zahájením cechmistrem Radomilem Konečným. Účastí nás poctil
rakouský cechmistr a prezident evropského sdružení malířů UNIEP
Helmut Schulz, zástupce města Josef Viktora, předseda AMSP Karel

50

www.PROFIMAG.cz

Havlíček a zástupci partnerů cechu. Byli přivítáni noví členové,
oceněni členové odešlí do penze a zmíněni noví partneři cechu.
Pogratulovalo se vítězům soutěží, rekordmanům i oslavencům slavícím
v letošním roce šedesáté či sedmdesáté narozeniny.
Počasí vyšlo znamenitě, což se odrazilo v náladě přítomných a o to
krásnější byla i prohlídka města, Vlašského dvora včetně mincovny
a chrámu sv. Barbory.
Večerní program byl k tanci a k poslechu v režii kapely G4. Program
okořenili juniorští taneční mistři, mistr v trapnomagii, bavič a kouzelník Richard Nedvěd (při jeho vystoupení brečel smíchy celý sál),
a skokani akrobaté Flyingboys z Kolína. Součástí byla i půlnoční
tombola, do níž přispěli vystavující partneři cechu.
V neděli jsme zašli na mši do kostela sv. Jakuba, kde se konalo
slavnostní první zvonění nově odlitého zvonu. Během mše, které se
zúčastnilo hodně lidí, se kněží dvakrát zmínili o našem cechu. Poté
byla slavnost rozpuštěna a každý se vydal svojí cestou.
Všem organizátorům a účastníkům patří velký dík za to, že přijeli
i se svými partnery. Teď je jen otázkou, kdy a kde se setkáme na
slavnosti v roce 2019.

cech

REALIZAČNÍ FIRMA ROKU
A PRODEJNÍ CENTRUM ROKU
JSOU V RUKOU NAŠICH ČLENŮ
Gratulujeme našim členům, kteří od časopisu Spektra získali Ocenění
roku 2017: Jiří Rus ze Svitav (prodejní centrum) a Jaromír Vierer
z Jihlavy (realizační firma). Jiří Rus zaslouží obdiv i za to, že se ve
věku, kdy ostatní odcházejí na
vejminek, pustil do odvážného
projektu a otevřel si prodejnu
malířských potřeb na náměstí
ve Svitavách. Podnikatelský
příběh Jaromíra Vierera a díla
realizovaná jeho firmou výrobky KEIM přesvědčily porotu,
že ocenění je ve správných
rukou dobrého řemeslníka.

JAROSLAV VOZÁB – ŽIVNOSTNÍK ROKU
PARDUBICKÉHO KRA JE 2017
Malíř pokojů Jaroslav Vozáb ještě před několika lety pracoval
jako programátor. Jeho odvaha vyměnit dobře placenou pozici
za štafle, štětce a barvy mu vynesla
vítězství v soutěži Živnostník roku
Pardubického kraje 2017. Jarda měl
pocit, že ho práce programátora
nenaplňuje a ubíjí ho. Pro malování
se nadchl poté, co vymaloval vlastní
dům. Následně zakoupil několik
učňovských učebnic pro malíře, ze
kterých se učil. Jarda se stal v květnu
našim řádným členem a jsme rádi, že
lidé s takovým odhodláním a pílí jsou
součástí našeho spolku.
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ZAHÁ JENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Letní prázdniny utekly jako voda a 4. září nastal nový školní rok.
SOŠ Jarov tradičně slavnostně přivítala více než tři stovky nových
studentů prvních ročníků. Postupně se proslovů ujali ředitel školy
Miloslav Janeček, výkonný ředitel CMLT ČR Pavel Žatečka a prezident Cechu kamnářů Pavel Rynda. Studenti se dozvěděli základní
informace o škole a studiu, jak je důležitá volba oboru a že by měli
být hrdí na to, že se rozhodli studovat řemeslo. Obdobná setkání
proběhla i na dalších odborných školách.

AKCE CAPAROLU
Finále věrnostního programu Sedmá barva duhy od Caparolu se
konalo 5. října v Pasohlávkách na Moravě. Zúčastnilo se ho více
než 50 malířů z celé republiky včetně zástupce našeho cechmistra
Radomila Konečného a několika našich členů. Pro hosty byl připraven
bohatý program včetně několika soutěžních disciplín. Zpestřením
byla tvorba různobarevného Caparol obrazu otisky vlastních rukou.
Jako odměnu soutěžící získávali žetony, které poté na baru mohli
proměnit ve sklenku dobrého pití. Za odběry materiálů dostávali
malíři losy. Losování zahájil výkonný ředitel CMLT ČR Pavel Žatečka
a hrálo se o hodně dobré ceny. Tou první byl zájezd v hodnotě
50 tisíc Kč. Gratulujeme vítězi.

VELETRH ŘEMESEL – PRAHA
Na začátku září se konal první ročník Veletrhu řemesel na pražském
Ovocném trhu. Nad akcí převzala záštitu radní pro oblast školství
a evropské fondy Irena Ropková. Veletrh řemesel byl také výbornou
příležitostí k prezentaci rozmanitých oborů, které nabízí pražské
odborné školství, ale i cechovní spolky. Náš cech na této akci
nemohl chybět.
6 | 2017 SPEKTRA
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KONFERENCE S POLITIKY
Výkonný ředitel CMLT ČR Pavel Žatečka se zúčastnil předvolební
diskuze s politiky ze sedmi nejvýznamnějších politických stran. Politici
na půdě HK ČR slíbili zmírnit byrokracii. Závěrem lze říci, že po
všech těch slibech, co tam zazněly, se budeme mít „velmi dobře“.

RADA CECHU
Rada cechu se uskutečnila poslední srpnový den. Jejím hlavním
bodem bylo seznámení se s dolaďováním příprav cechovní slavnosti
včetně blížících se oslav patnáctiletého výročí založení novodobého
cechu, které bude v příštím roce, kdy oslavíme též 670 let od
počátku cechovní historie.

DEN PODNIKATELŮ AMSP ČR
Na tomto každoročním setkání podnikatelů se předala ocenění
vybraným podnikatelům a podnikatelkám v různých kategoriích.
Byli vyhlášeni také mladí podnikatelé se zajímavým projektem
a samostatnou kategorií byly ženy podnikatelky. Hlavním bodem
večera byla politická debata (Babiš, Zaorálek, Bělobrádek); diskuzi
moderovanou předsedou AMSP ČR Karlem Havlíčkem sledovalo
více než 600 hostů. Celou akci moderovala generální ředitelka
AMSP Eva Svobodová.
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I UČNI SE MOHOU PODÍLET
NA ZAHRANIČNÍ ZAKÁZCE
Zajímavý postřeh je ze SOŠ Jarov, kde učni 1. a 2. ročníku pracovali na zakázce pro německou firmu. Žáci pod dohledem mistra
Bc. Josefa Čermáka natírali věžičky s hracím strojkem, které budou
využity jako dárky při slavnosti obce. Je dobré propojovat výuku
s reálnou praxí.

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Prodloužení platnosti cechovních průkazek o dva roky.
• VOLEBNÍ Valná hromada je 24.2. 2018 v Praze.
• 23.–24.11. 2017 se koná setkání vedoucích skupin
s Radou cechu.
• 24.11. 2017 (odpoledne)se uskuteční jednání Rady cechu.
• Termální lázně – chystá se opět zájezd typu BB pro členy
Cechu v lednu nebo v únoru 2018.
• Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu!
• Pište články do časopisu Spektra.

