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Paušál na dopravu – když nechcete vyplňovat knihu jízd
JAK UPLATNIT VÝDAJE ZA AUTO
Výdaje na auto můžeme uplatňovat jedním z následujících způsobů.
U jednoho auta nemůžeme během kalendářního roku kombinovat
různé způsoby.
1) Výdaje podle dokladů;
2) cestovní náhrady podle počtu ujetých kilometrů;
3) paušál na dopravu.
Ať už použijeme kterýkoliv ze způsobů, vždy musíme za auto platit
silniční daň.

PAUŠÁL NA AUTO
Paušál na dopravu (zjednodušeně paušál na auto) je
šikovný nástroj, jak uplatňovat výdaje na použití auta,
pokud nenajezdíme mnoho kilometrů denně. Jako výdaj
uplatníme určitou pevnou částku místo výdajů vypočítaných podle
počtu najetých kilometrů.
KDO MŮŽE POUŽÍT
PAUŠÁL NA DOPRAVU
Paušál na dopravu můžeme uplatnit, máme-li příjmy ze samostatné
činnosti nebo příjmy z pronájmu. Nemůžeme jej použít, když
uplatňujeme své výdaje procentem z příjmů. Také jej nemůžeme
použít, pokud výdaje na auto uplatňujeme podle skutečného využití,
viz Výdaje na auto.
KOLIK DĚLÁ PAUŠÁL
Paušál dělá 5000 Kč měsíčně (60 tis. za rok) na auto, které jsme
používali pro samostatnou činnost plně, 4000 Kč měsíčně pro
auto, které jsme používali i pro osobní potřebu.
AUTO I PRO SOUKROMOU POTŘEBU –
PAUŠÁL I VÝDA JE KRÁTÍME
Pokud užíváme auto i pro soukromé účely, uplatníme paušál jen
4000 Kč měsíčně. Z výdajů navíc můžeme uplatnit jen 80 %. Když
jsme použili vozidlo i soukromě jen v některých měsících, krátíme
jen v konkrétních měsících. Odpisy auta však musíme zkrátit na
80 % pro celý rok.

VÝDAJE NAVÍC U AUTA VLASTNÍHO
U paušálu na dopravu nesmíme uplatňovat výdaje za pohonné
hmoty a parkovné, ale u vozu vlastního, který jsme zařadili do
obchodního majetku (většinou proto, abychom jej mohli odpisovat),
můžeme navíc uplatnit v prokázané výši výdaje na opravy
a údržbu, pojistné, odpisy apod.
MAXIMÁLNĚ TŘI AUTA S PAUŠÁLEM
V jednom zdaňovacím období můžeme použít paušál maximálně na
tři vozidla. Krácený paušál při užívání vozidla i pro soukromé účely
použijeme jen u jednoho vozu, u zbylých dvou (nebo jednoho) vozů
se má za to, že jsou používány výhradně k podnikání.
NELZE KOMBINOVAT
U stejného vozidla musíme po celý rok držet jeden druh výdajů: buď
paušál, a nebo jiný způsob uplatňování výdajů na auto.
MUSÍME VÉST DENÍK JÍZD?
Deník jízd nemusíme vést, pokud auto/a používáme my
osobně (ne naši zaměstnanci). Deník je třeba vést, pokud
budeme žádat odpočet DPH na pohonné hmoty (jen plátci
DPH), deník jízd je dále třeba kvůli předpisům o bezpečnosti práce
(k tomu viz v článku Výdaje na auto).
POHONNÉ HMOTY A DPH
Jsme-li plátce DPH, můžeme při paušálu nárokovat odpočet
DPH z pohonných hmot. Pouze pokud vedeme deník jízd a pouze
pokud máme daňové doklady o koupi PHM.
JAK UPLATNÍME PAUŠÁL NA DOPRAVU
V daňové evidenci bude paušál součástí výdajů, prostě jej každý
měsíc nebo na konci roku přičteme – zaevidujeme.
SILNIČNÍ DAŇ
Za vozidlo, které používáme pro samostatnou činnost, musíme
platit silniční daň, tedy i zálohy během roku. Máme-li jen příjmy
z pronájmu, silniční daň neplatíme.
Zpracoval výkonný ředitel CMLT ČR Pavel Žatečka.

Starší podnikatelé odcházejí do důchodu
a mladí se do živností nehrnou!
Do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let. Zájem o jejich služby zatím neklesá, navíc jsou považováni za nadprůměrné
pracovníky. Důchod mají na dohled. Přesto čtvrtina z nich uvažuje o startu podnikání. Zato mladí se do byznysu příliš nehrnou.
V loňském roce bylo v České republice 991 tisíc aktivních podnikatelů, z toho 190 tisíc (tedy každý pátý) představovali lidé nad 61
let. Během pouhé jedné dekády se navíc jejich počet zdvojnásobí. Tvrdí to nejnovější analýza Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR).
Zpracoval výkonný ředitel CMLT ČR Pavel Žatečka.
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Změna v EET:
Drobným podnikatelům by měly stačit papírové účtenky
Podnikatelé s nízkými příjmy, kteří zároveň
nejsou plátci DPH, by mohli během příštího
roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Museli by ovšem využívat papírové
účtenky poskytnuté Ministerstvem financí
a čtvrtletně posílat Finanční správě údaje
o tržbách. Vyplývá to z návrhu novely
zákona o EET, kterou schválila vláda.
Norma tak navrhuje zavést vedle běžného
a zjednodušeného režimu i zvláštní režim
elektronické evidence tržeb (EET).
Norma také ošetřuje náběh třetí a čtvrté vlny
EET, jejichž start odložilo loňské rozhodnutí
Ústavního soudu. Třetí a čtvrtá vlna EET by
měla být spuštěna půl roku po platnosti
zákona.

Pro zvláštní režim EET, tedy používání
papírových účtenek, bude třeba podle
návrhu splnit několik podmínek. Poplatník
nebude smět být plátcem DPH, mít
nejvýše dva zaměstnance a výše příjmů
z evidovaných tržeb, tedy hotovostních,
nebude smět přesáhnout za posledních
12 kalendářních měsíců 200 000 Kč.
„Navrhované řešení tak nepředstavuje
osvobození od zákona o evidenci tržeb,
ale alternativní formu evidence pro nej
menší živnostníky a podnikatele. Jeho
výhodou je, že si tito podnikatelé sami
rozhodnou, zda budou evidovat on-line
nebo prostřednictvím tohoto rozšířeného
off-line modelu.“

V souvislosti se zvláštním režimem bude muset podle návrhu podnikatel od Ministerstva
financí získat blok účtenek, které bude mít
povinnost vystavovat zákazníkům, a nebude
moci použít jiné. Také bude muset čtvrtletně
informovat Finanční správu o tržbách
a mít v provozovně vystavené oznámení
o využívání zvláštního režimu EET. Zároveň
ale nebude muset žádat o autentizační údaje
k EET. Norma dále zužuje okruh tržeb, které
jsou předmětem evidence, a to na tržby
uskutečněné na území ČR.
Aktuální stav k 13. 6. 2018
Zpracoval výkonný ředitel CMLT ČR
Pavel Žatečka

Kdo státu nedodá účetní závěrku, může být zrušen
Vláda projednává novelu zákona o obchodních korporacích
z dílny Ministerstva spravedlnosti, prostřednictvím které si
stát mimo jiné chce na firmách vynutit, aby zakládaly účetní
dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku.
Sankce za nedodání účetní závěrky do sbírky listin by se pro firmy
měly zpřísnit. Počítá s tím novela zákona o obchodních korporacích,
kterou schválila vláda. Vyplývá to z informací na internetových
stránkách vlády.
V krajním případě může být firma podle návrhu kvůli nedodání
závěrky i zrušena bez likvidace. K návrhu má výhrady Hospodářská
komora ČR. Novelu ještě musí schválit parlament a podepsat
prezident.
Cílem je podle materiálu zabránit existenci neaktivních společností,
tedy firem, které nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost a existují
pouze formálně.
Stávající úprava umožňuje podle materiálu postihovat obchodní
korporace za nepředkládání listin jen v omezené míře, v úvahu

přichází pouze ukládání pořádkové pokuty nebo zrušení obchodní
korporace s likvidací. „Navrhovaná úprava umožňuje za splnění
určitých podmínek zrušit obchodní korporaci i bez likvidace. Jedná
se o méně nákladný a pro rejstříkové soudy méně zatěžující způsob
postihu neaktivních společností,“ uvádí materiál.
Hospodářská komora ministerstvům a jiným ústředním
orgánům státní správy doporučuje, aby provedly revizi
povinností, které podnikatelům stát ukládá, aby zjistily, zda
takové údaje vůbec potřebují.
Je otázka, zda sám stát k něčemu potřebuje tak citlivé dokumenty,
jako jsou třeba detailní výroční zprávy a úplné účetní závěrky
podniků, a je schopen s nimi vůbec pracovat.
Aktuální stav k 13. 6. 2018
Zpracoval výkonný ředitel CMLT ČR Pavel Žatečka

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
VH UNIEP V ANGLICKÉM YORKU
Náš cech je již plnohodnotným členem evropského společenství
malířů UNIEP. Letošní Valné hromady se zúčastnil Zdeněk Daňo
ze Sokolova. Byla to již jeho čtvrtá Valná hromada UNIEPu. Byl
na ní volen nový prezident a jednomyslně se jím stal nám známý
rakouský cechmistr Helmut Schulz. K jeho znovuzvolení gratulujeme!
Příspěvek za ČR na téma České iniciativy pro získávání učňů do
našeho řemesla přednesl Zdeněk Daňo v angličtině, což bylo
posluchači oceněno. Nábor mladých žáků v různých zemích byl
ústředním tématem jednání. Kolega z Anglie informoval, že na
vnímání řemesla negativně působí to, že se dětem odmala vštěpuje
myšlenka: „Jsi malíř, budeš mít málo peněz a budeš špinavý.“ Nyní
se snaží řemeslo mladým zatraktivnit vysvětlováním, že mohou být
mistrem řemesla, podnikatelem, prodejcem barev atd. Obor je nutné
zatraktivnit i v očích veřejnosti a ukazovat mladým i možnosti profesního růstu. S nedostatkem mladých lidí v oboru se potýkají všechny
země a spouští reklamní kampaň se sloganem „Ukaž mi, které
povolání je kreativnější než malíř“, kde v popředí mladý člověk
heslo prezentuje a za ním je pestrá směs barev. Na VH vystoupila
též jednadvacetiletá dívka, která je vítězkou EuroSkills 2016. Mluvila
o své cestě k řemeslu, soutěži a rodinné malířské firmě. VH UNIEPu
byla zakončena diskuzí a společenským programem.

MALÍŘI ZÍSKALI 3. MÍSTO NA DRUHÉM ROČNÍKU
PAČLAVICKÉHO GULÁŠFESTU
V Pačlavicích proběhl druhý ročník Gulášfestu. Letos se dal dohromady tým malířů z CMLT ČR a bylo z toho krásné 3. místo z 11 týmů.
Soutěže se zúčastnili i naši kamarádi ze Slovenska. Ukázalo se tak,
že naši malíři se při malování kuchyní něčemu přiučili. Všem, kteří
přispěli k vaření guláše, děkujeme!
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NOVÝ ČESKÝ REKORD – VYMALOVÁNÍ ZNAKU OBCE
CMLT ČR se zúčastnil vytvoření českého rekordu v Pačlavicích ve
vymalování největšího erbu obce pomocí malířské barvy. I když
počasí počinu moc nakloněno nebylo, nakonec se to zvládlo
a rekord bude zapsán v Knize rekordů. Akci měl opět na starosti
Staňa Zdražil, který v loňském roce vytvořil rekord v chůzi na
štaflích do kopce.

OSLAVY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC,
KDE BUDE V ŘÍJNU 2019 CECHOVNÍ SLAVNOST
Město Jindřichův Hradec, kde bude mít CMLT ČR v příštím roce
cechovní slavnost, v letošním roce slaví 725 let od svého založení.
Právě k tomuto významnému výročí se tematicky vázaly Dny města,
jejichž součástí byl historický průvod, kterého se zúčastnili členové
skupiny Jih s jejich vlajkou skupiny. Tímto bychom jim chtěli poděkovat
za reprezentaci našeho cechu.

REKORD V BĚHU NA ŠTAFLÍCH NA 50 M
Na začátku června se uskutečnil na pelhřimovském náměstí Festival
rekordů a kuriozit s bohatým programem. Součástí akce byl i běh na
štaflích na 50 m po kočičích hlavách. Pavel Janura z Tábora opět
porazil své kolegy z cechovní skupiny Jih (Vladislava Mácu, Jiřího
Maryšku a Jaroslava Závitkovského) a svůj loňský rekord překonal
o 4 vteřiny. Všem děkujeme za aktivní a vzornou reprezentaci cechu.

cech

SOUTĚŽ UČŇŮ UHERSKÝ BROD
V polovině května proběhla Soutěž učňů v Uherském Brodě. V soutěži
na téma Vzdělávání zvítězil Lukáš Tichý ze SOŠ Jarov. Další dva
stupínky obsadily Tereza Šemberová a Lucie Lušovjanová ze Střední
průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.

PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ
Senior člen František Grüner na škole v Nymburce předváděl
fládrování a povídal o různých malířských technikách, např. jak se
míchá masa na linkrustu a jak se následně nanáší. Učně seznámil
s CMLT ČR, kde po vstupu získají možnost školení a další výhody
ohledně řemesla a podporu starších kolegů. Zároveň jim ukázal
malířský časopis SPEKTRA, kde také najdou informace o materiálech
a postupech, a paní učitelce vysvětlil možnosti zapojení učňů do
různých soutěží.

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. Rada
byla ukončena
v odpoledních
hodinách. Jednání
se jako host
zúčastnil Petr
Posledník, který
do Rady cechu
kandidoval.
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SNĚM HK ČR
V polovině května proběhl v Ostravě 30. sněm Hospodářské komory
ČR za účasti představitelů firem, živnostníků, řemeslných cechů
a asociací. Za CMLT ČR se zúčastnili cechmistr Radomil Konečný
a výkonný ředitel Pavel Žatečka. HK ČR se zde mimo jiné usnesla,
že nesouhlasí s návrhy na zrušení karenční lhůty, vyzývá vládu, aby
pod politickým tlakem přestala účelově zvyšovat minimální mzdu.
Součástí sněmu bylo i předání ocenění Merkurovy medaile, které
si převzalo 39 osobností.

CESTA ZA ŘEMESLEM
Ve druhém pololetí probíhá další pokračování akce Cesta za
řemeslem. Na poslední termín přišel otec se dvěma syny. Nejprve
prošli a viděli ukázky prací našich studentů na dílnách. Po krátkém
seznámení s oborem a historií našeho řemesla se pustili sami do
práce. Největší zájem měli o tapetování. Důkladně se obeznámili
s tím, jak připravit podklad, zajímala je příprava lepidla, stolu
na tapetování a veškeré nářadí, které budou potřebovat. Oba
chlapci byli velmi aktivní a začali pásy tapet lepit, vše jim dokonale
předvedl učitel odborného výcviku Pavel Květoň. Po pár pásech
nalepili tapetu tak dobře, že
prakticky nebyly vidět spoje,
dále se seznámili s malířskými
technikami, jako je např.
linkování, válečkování vzorovým válečkem a jednoduché
šablonování. Po vyzkoušení
těchto malířských technik se
přešlo na běžnou malířskou
práci. A to byla příprava
stěny k malbě: škrábání staré
malby, rozmývání, tmelení
a sádrování. Následně si kluci vyzkoušeli na připravenou
stěnu malovat: nátěr štětcem
a válečkem. Celé dopoledne
se jim i jejich otci líbilo a byli
spokojeni s tím, co vše nového
a užitečného se dozvěděli. Po
této zkušenosti ještě plánují
návštěvu jiného oboru na SOŠ
Jarov.
4 | 2018 SPEKTRA
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ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA SOŠ JAROV
Školní rok utekl jako voda a klasicky v jeho závěru nastal čas pro
závěrečné zkoušky. Na Střední odborné škole Jarov jsme studenty
zastihli při plnění závěrečných praktických a ústních zkoušek.

SETKÁNÍ MALÍŘŮ Z MLADOBOLESLAVSKA
Na jednání Rady cechu bylo rozhodnuto, že členové orgánů CMLT
ČR a sekretariát budou vyjíždět do různých regionů, kde uspořádají
setkání a diskuzi o řemesle mezi řemeslníky. Toto setkání bude i pro
zástupce obchodů a předně pro řemeslníky, kteří nejsou v cechu. První
setkání proběhlo v Mladé Boleslavi, kde byla připravena prezentace
doplněná požadovanými
informacemi. V zimních
měsících se uspořádají
další výjezdy. Pokud má
některý obchodník nebo
řemeslník zájem uspořádat
setkání ve svém regionu,
nechť napíše na sekretariát.
VÝSTAVA HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zástupci cechovní skupiny Jih se i letos prezentovali na výstavě
Hobby v Českých Budějovicích, kde otevřeli stánek a poradenské
centrum CMLT ČR. Návštěvníkům poskytli odborné poradenství
zástupci cechu a profesionální malíři. Učni ze zdejší školy pak
prezentovali techniku fládrování, kterou se učí pod vedením cechovních mistrů. Do práce se mohli zapojit i ti nejmenší, kteří se
aktivně účastnili soutěže Děti, pomozte nám vymalovat. Všem
zainteresovaným patří velký dík.
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VÝSTAVA FRÝDEK-MÍSTEK
I přesto, že na stánku CMLT ČR nebyl vždy nával, můžeme konstatovat, že o poradenskou činnost v oblasti malování zájem byl. Mám
pocit, že plísně a jejich
likvidace, ať už v interiéru
nebo na fasádách, budou
v brzké době nedílnou
součástí naší činnosti. Je
také vidět, že se zvedá
zájem o kvalitní i speciální
materiály a tapety. Zákazníci konečně preferují
kvalitu před cenou. Mé
díky patří také partnerským zástupcům firem Het a Jub, kteří odbornými radami přispívali k jednání s klienty. Účast na výstavě
pozvedá image mé firmy a důvěru klientů.
Vladimír Brychta,
vedoucí Beskydské cechovní skupiny
SLAVNOST KOMINÍKŮ
Poslední květnový víkend slavila Jednota kominíků v Praze 150 let
od svého založení. CMLT ČR v zastoupení výkonného ředitele Pavla
Žatečky nemohl u této oslavy chybět. Její součástí byla mše svatá
v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, slavnostní průvod kominíků
za podpory hasičů; hlavní část oslav pak proběhla na pražské
Kampě, kde program vyvrcholil koncertem Anny K.

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,
e-mail: info@CMLT.cz, www.CMLT.cz

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Informace z NFS Březová najdete vzhledem
k uzávěrce časopisu až v příštím čísle.
• Podzimní setkání členů bude ve vinném sklepě
na Moravě 9.–10. 11. 2018!
• Slavnost 2019 proběhne 12. 10. 2019
v Jindřichově Hradci!
• NFS 2019 se uskuteční 21.–23. 6. 2019!
• 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 sekretariát.

