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aktuálně z řemesel

Příležitostný příjem!
Musí se danit a je možné ho odečíst z nákladů?
Příležitostný příjem umožňuje formu přivýdělku, kterou nemusejí lidé danit, pokud výše odměny nepřesáhne
částku 30 tisíc korun za rok. Řada podnikatelů a živnostníků však dosud s jeho uplatňováním váhala
kvůli některým nejasnostem.
Příležitostné příjmy do roční výše 30 tisíc korun nepodléhají zdanění. Přestože o této úpravě
většina podnikatelů i veřejnosti ví, její uplatňování v praxi často naráží na určité překážky. I někteří daňoví poradci si totiž nejsou jistí,
zda a jak si je mohou uplatňovat podnikatelé.
„Současná legislativa osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, pokud
jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 30 tisíc korun,“ vysvětluje mluvčí Generálního finančního ředitelství
Petra Petlachová.
Pro podnikatele je důležité, že pokud pro ně někdo vykoná nějakou práci formou příležitostného příjmu, mohou si
živnostníci a firmy takový výdaj odečíst z nákladů. Podle Petry Petlachové by měla osoba vykonávající byť jednorázovou službu
pro podnikatele pracovat na základě smluvního ujednání, ať už ústního nebo písemného.
Občanský zákoník říká, že kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo je možné v případě poskytnutí služeb uzavřít takzvaně konkludentně,
a to zaplacením věci nebo služby a jejím převzetím. Smlouva tedy nemusí mít písemnou formu.
Ústní dohoda je riziková.
U ústních dohod však finanční ředitelství upozorňuje na to, že v případě kontroly z finančního úřadu je to podnikatel, kdo musí dokládat
skutečnosti, které uvádí v daňovém přiznání. „V takovém případě by důkazní pozice podnikatele, ale i nepodnikatele-příjemce byla
značně oslabena,“ konstatuje Petra Petlachová.
„Jelikož nepodnikatel nemůže vystavit daňový doklad, bylo by vhodné mu příjem vyplatit na základě smlouvy o příležitostné činnosti,
například smlouvy o dílo, případně vystavit výdajový pokladní doklad, na kterém nepodnikatel potvrdí, že peníze převzal,“ popisuje
správný postup Anna Klímová.
Záleží ovšem na tom, jaký je rozsah práce a výše odměny. „U malých, zanedbatelných částek by mohl být dostatečný i popis
služby na výdajovém pokladním dokladu,“ doplňuje Alice Šrámková, členka výboru Komory certifikovaných účetních.
Kompletní informace je k dispozici členům CMLT ČR.

Chcete si založit
vlastní s.r.o.
on-line?
Chcete si založit společnost a nechcete běhat po
úřadech, ztrácet čas zdlouhavou administrativou?
Je možné ji založit i přes web.
Projekt webových stránek ZaložFirmuOnline.cz
je vytvořen tak, aby bylo možné si svoji společnost
založit odkudkoliv, z čehokoliv a kdykoliv, např.
o půlnoci v taxíku Uber cestou z pařížského letiště
do bytu pronajatého přes Airbnb prostřednictvím
mobilu. Pokud je klient vlastníkem elektronického
podpisu, může mít společnost zapsanou v obchodním rejstříku dřív, než se vrátí ze své dovolené nebo
služební cesty. Samozřejmě je i variantou pro ty,
kdo elektronický podpis nepoužívají.
Další z možností je ZalozFirmu.cz
nebo Zalozeni.cz aj.
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EET AKTUÁLNĚ (k srpnu 2018)
Vláda České republiky
13. června 2018 schválila
návrh novely Zákona č. 112/2016,
o evidenci tržeb.
Jedná se o návrh Ministerstva financí, který byl
přepracován dle vnějšího připomínkového řízení.
Součástí návrhu je zvláštní režim pro nejmenší
podnikatele, kteří budou vydávat účtenky
z předtištěného bloku, jenž si vyzvednou na
finančním úřadě.
První čtení vládního návrhu se zatím neuskutečnilo, jelikož bylo zařazeno
na pořad schůze Poslanecké sněmovny dne 10. 7. 2018, která však byla
předčasně ukončena. Není tedy zcela jisté, zda se přijetí v tomto roce
stihne.

aktuálně z řemesel

Od 1. 2. 2018 nabyla účinnosti novela zákona
o nemocenském pojištění, která zavádí novinku
v podobě tzv. otcovské dovolené a výplaty
nové dávky: otcovské poporodní péče
(dále jen otcovská).
Tato doba dává otcům možnost
pečovat po určitou dobu po porodu
o matku i dítě, zároveň mít tuto dobu pokrytou rodičovskou
dovolenou a také mít možnost čerpat po tuto dobu sociální dávku.
Podmínka nároku na otcovskou:
• účast otce na nemocenském pojištění;
• u zaměstnanců je nutno mít uzavřen pracovní poměr, ze
kterého je nemocenské pojištění odváděno;
• u OSVČ musí nemocenské pojištění trvat min. 3 měsíce před
nástupem na otcovskou dovolenou a po dobu pobírání dávky
nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatnou výdělečnou
činnost.

Horké léto =
poskytnutí ochranných
nápojů pro zaměstnance
Právní úprava
Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje vyplývá
stejně jako povinnost poskytovat zaměstnancům OOPP, mycí,
čisticí a dezinfekční prostředky z ust. § 104 ZP. V § 104 ZP jsou
totiž vyjmenovány všechny prostředky individuální ochrany, které
mají zaměstnance chránit před riziky spojenými s výkonem práce.
Ochranné nápoje jsou prostředkem individuální ochrany, které
mají chránit zaměstnance před účinky nepříznivých klimatických
podmínek – tepelné a chladové zátěže. Předpisem, který upravuje podrobnosti ohledně poskytování ochranných nápojů, je
pak NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci.
Ilustrační foto: www.pixabay.com.

Otcovská dovolená
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Kdy se otcovská čerpá:
kdykoliv během 6 týdnů od narození dítěte.
Doba, po kterou je dávka vyplácena:
max. 7 kalendářních dní, nutno čerpat v celku, při narození více
dětí se doba neprodlužuje.
Kdo má nárok na otcovskou:
otec zapsaný v rodném listě dítěte (není podstatné uzavření
manželství s matkou ani stejná domácnost – důležité je prokázat,
že otec o dítě pečuje).
Jaká je výše otcovské:
70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní
den. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se veškerý příjem
podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení (nejčastěji
to bude hrubá mzda) za 12 kalendářních měsíců před kalendářním
měsícem, ve kterém zaměstnanec nastoupil na otcovskou, dělí
počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Tato problematika je obsáhlá a kompletní informaci mají
členové CMLT ČR k dispozici na vyžádání.

Informace, kde a jak požádat zašleme členům CMLT ČR na
vyžádání.

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@cmlt.cz nebo na www.CMLT.cz
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Co se děje v CMLT ČR
CMLT ČR SLAVÍ 670 LET
A 15 LET NOVODOBÉ ČINNOSTI VÝSTAVOU
V PRAŽSKÉ JINDŘIŠSKÉ VĚŽI!
Letos uplyne 670 let od založení prvních
společenstev malířů Karlem IV., proto se
Pražská cechovní skupina pod vedením
Honzy Zemana rozhodla uspořádat
výstavu o malířských spolcích na území
ČR; v neposlední řadě si připomeneme
novodobou historii současného Cechu, který letos slaví
15 let. Výstava bude probíhat v reprezentativním prostoru
Jindřišské věže v Praze 1 od 8. října do 25. listopadu 2018,
otevřeno od 10 do 18 hodin. Termín byl vybrán na počest
svátku patrona všech malířů sv. Lukáše. Žádáme členy, kteří
mají něco zajímavého k historii Cechu, ať dají vědět Pražské
cechovní skupině nebo sekretariátu a poskytnou relikvie
k zapůjčení (nejlépe fotografie).

NFS V BŘEZOVÉ
Letošní neformální setkání proběhlo v duchu adrenalinu. Do
rekreačního střediska v Březové jsme zavítali na návrh Jaromíra
Vierera po sedmi letech; za tu dobu areál dostal novou tvář a prošel
modernizací. I přes chladnější a deštivější počasí na návštěvníky
v sobotu čekal lanový park, kde se mohli vyblbnout jak mladí, tak
staří. V pátek večer se tradičně opékaly buřty a klábosilo u piva
či dobré pálenky. Sobotní odpoledne krom lanového adrenalinu
patřilo bohaté dětské tombole a tradičním závodům na štaflích,
které byly opět velmi napínavé. Nakonec zvítězil Jan Konečný
z Kroměřížské cechovní skupiny, který porazil druhého Zdeňka
Krse z Plzeňské cechovní skupiny, a třetí místo obsadil Staňa
Zdražil. Večerní zábavu obstarala kapela Tři Veteráni, která
hrála k tanci i k poslechu. Poděkovat bychom chtěli všem členům,
rodinám i partnerům cechu, kteří pomohli, přijeli a užili si s námi
neopakovatelnou atmosféru.

PREZENTACE PARTNERŮ
Sobotní dopoledne na NFS patřilo malířskému workshopu, kde
partneři cechu představili své novinky ze sortimentu. Zájem byl
veliký. Potěšující bylo, že se o výrobky zajímaly i partnerky našich
členů. Je vidět, že jim není lhostejná práce jejich protějšků. Praktické
ukázky přitahovaly nejvíce zájemců a poděkování patří stánkům,
které myslely i na malé děti. Díky těmto akcím obchodní zástupci
v praxi poznají potřeby, přání a problémy malířů.
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ČLENOVÉ CECHU NA CESTÁCH
Léto je obdobím dovolených, a tak si i naši malíři na ni udělali
v náročném období čas a také nám poslali pár fotografických
momentů ze svých cest a setkání. Věříme, že příští rok bude fotogalerie obsáhlejší. Snímky a další aktuality zveřejňujeme na našich
facebookových stránkách www.facebook.com/CMLT.cz.

BADEN, JEDNÁNÍ S HELMUTEM SCHULZEM
Na konci června proběhlo v Badenu u Vídně jednání s opětovně
zvoleným prezidentem UNIEPu Helmutem Schulzem. Zúčastnili se
jej zástupci z Rakouska, Slovinska, Maďarska, Slovenska a České
republiky. Za ČR jednali Radomil Konečný, Michal Rousek, Petr
Posledník a Pavel Žatečka. Setkání bylo dvoudenní a náročné,
protože časově hned navazovalo na naše NFS.

fórum

První den byla společná večeře a volná diskuze na téma mistrov
ské zkoušky a fungování cechů, hospodářských komor a novinek
z legislativy jednotlivých zemí.
Druhý den probíhalo jednání na Malířské mistrovské škole. Zahájil jej a vedl prezident UNIEPu Helmut Schulz, informoval
a odpovídal na otázky týkající se práce UNIEPu a připravovaných
akcí a společně s ředitelem školy informoval i o rakouském systému vzdělávání a mistrovských zkoušek. Také se připravuje
setkání mladých malířů v Rakousku, kde budou učni z každé země
předvádět, co umí; nejednalo by se o soutěž.
Dále se informovalo o dalších akcích, jednou z nich je i EuroSkills
Budapešť v září, kam se pravděpodobně uspořádá zájezd. Jedná
se o mezinárodní soutěž řemesel.
Během další diskuze se řešily podněty od jednotlivých zástupců, za
nás to je podpora a vzdělávání mladých řemeslníků, kteří už nejsou
ve školách (30–40 let), dodělání navrhovaného propagačního
videa o řemesle, a jak zatraktivnit řemeslo pro mladé. Dále byla
řešena otázka titanové běloby, kterou by někteří úředníci chtěli
zařadit mezi zdravotně nebezpečné látky, což by způsobilo velké
problémy při výrobě barev a při odstraňování starých maleb,
s nimiž by bylo nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem.
Česká strana byla pochválena, že v této souvislosti už zpracovala a dodala důležité informace. Z dalších připravovaných akcí
a schůzek je to ještě Farbe – Kolín nad Rýnem (březen 2019), kde
by byla VH UNIEPu, a setkání s evropskými poslanci ve Štrasburku
(výročí UNIEP – 65 let).
V odpoledních hodinách jsme měli možnost se podívat na právě
probíhající praktické mistrovské zkoušky. Každý ze zkoušených
měl krásně zpracovanou absolventskou práci, kde byly popsané
techniky práce, technologie, materiály a grafické návrhy, které
budou prováděny při praktické zkoušce; ta probíhá tři dny bez
dalšího časového omezení. Každý měl za úkol natřít dveře, udělat
čtyři dekorativní techniky, nápis ručně štětcem a předvést vlastní
volnou tvorbu dle své předlohy – nejlépe je vše vidět na fotkách.
Třetina zkoušených byla děvčata. Vše probíhalo ve velké čistotě
a v dostatečných prostorách, každý měl profesionální výbavu, sady
a kufry štětců a hladítek. Při prohlídce školy jsme se podívali i do
školní chemické laboratoře, kde se učí rozpoznávání a chování
materiálů v praxi, a do světelné třídy, kde se učí a ukazuje působení
barevnosti a vnímání barev při různém světle.

Michal Rousek, zástupce cechmistra
5 | 2018 SPEKTRA
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CECH ZATEPLOVÁNÍ – SLAVNOST
Začátkem června se uskutečnilo slavnostní setkání členů a hostů
ku příležitosti 25. výročí založení Cechu pro zateplování budov
ČR, které se konalo v Kaiserštejnském paláci v Praze. Akce se za
CMLT ČR zúčastnil výkonný ředitel Pavel Žatečka.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ
UČŇOVSKÝCH LISTŮ ABSOLVENTŮM
Rok se s rokem sešel a školní rok utekl jako voda. Uplynulý školní
rok vyškolil po celé ČR přes stovku nových malířů, lakýrníků
a tapetářů. Novým řemeslníkům podává cech „pomocnou ruku“
formou bezplatného Junior členství, kdy jim pomůžeme v náročném
startu do podnikatelského života. Sekretariát se byl podívat na
slavnostním vyřazení absolventů na SOŠ Jarov.

NARODILA SE NOVÁ GENERACE MALÍŘŮ
Naši členové se činí, a tak vítáme na světě rovnou dva malé
malíře! Pavlu Kirchnerovi (vlevo) z Kroměřížské cechovní skupiny se
v červnu narodil syn Edvard. Martinu Protivovi (vpravo) z Plzeňské
cechovní skupiny se narodil jmenovec Martin.

Gratulujeme Pavlovi a Martinovi i jejich rodinám. Maminkám
posíláme od cechu prémii pět tisíc korun.
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

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Na konci června proběhlo tradiční ukončení školního roku v prostorách SOŠ Jarov, kde se setkali současní zaměstnanci s bývalými
pracovníky školy. Na toto setkání byli pozváni i zástupci cechů.
PŘEDÁVÁNÍ DALŠÍCH ZKUŠENOSTÍ
Po nymburském odborném učilišti na konci školního roku předváděl
Senior člen František Grüner své umění a znalosti na základní
škole na pražském Smíchově. Ukazoval zde oblíbené fládrování,
které si žáci mohli hned vyzkoušet. Dále předváděl válečkování
a povídal o dalších malířských technikách.
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Podzimní setkání členů se uskuteční ve vinném sklepě
Pod kopcem v Mutěnicích 9.–10. 11. 2018.
• Slavnost 2019 proběhne 12. 10. 2019 v Jindřichově
Hradci.
• Lázně Podhájska budou 11.–13. 1. 2019.
• Valná hromada se uskuteční 9. 2. 2019 v Praze.
• Výstava Památky a řemesla: 21.–24. 2. 2019 v Praze.
• Farbe Kolín nad Rýnem bude asi 21.–22. 3. 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 sekretariátu.

