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VYPLATÍ SE OPRAVDU KAŽDÉMU?

 Ušetří se administrativa, čas a další
náklady, které živnostníci musí vynaložit
na přípravu daňového přiznání
a přehledů na OSSZ a zdravotní
pojišťovnu. Pokud živnostník využívá
pro přípravu těchto dokumentů účetní,
tak ušetří náklady i na účetní.
 Živnostník se v podstatě zbaví
odpovědnosti za správně podané
daňové přiznání, pokud bude součástí
návrhu i oproštění od daňové kontroly,
tak se zbaví i případného stresu v tomto
ohledu.
 Odpadá také nutnost hlídat termíny
a případně chodit fyzicky na úřady.
Díky jedné platbě se značně zjednoduší
celý proces povinných odvodů a daní.

NEVÝHODY
PAUŠÁLNÍ DANĚ

Návrh Ministerstva financí na
sjednocení odvodů a daní do jednotné
platby pro drobné živnostníky.
Paušální daň by zahrnovala platbu
daně z příjmu a odvody na sociální
i zdravotní pojištění.

Podnikatelé s ročním příjmem do jednoho
milionu korun, kterých je v České republice
422 tisíc, by díky tomu získali možnost se
prostřednictvím jedné paušální platby zbavit
povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální a zdravotní
pojistné.
Celková výše tohoto paušálního odvodu by
se měla pohybovat v rozmezí 5400 až 5500
korun měsíčně. Vedle snížení administrativní
zátěže – podnikatelům by odpadla nutnost
podávat daňové přiznání, a jak ministerstvo
samo uvedlo, netýkaly by se jich ani daňové
kontroly – by se jednalo i o úsporu z hlediska
financí. Řada drobných podnikatelů kvůli
daňovému přiznání využívá služeb specializovaných poradců. Díky novince by jim tato
nutnost odpadla a ušetřili by každoročně
nemalé prostředky.
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NOVINKA SE NEMUSÍ
VYPLATIT VŠEM
Zde je na místě zdůraznit, že je svobodná
volba každého živnostníka, zda možnost
jednoho paušálního odvodu využije, či nikoli. Některé skupiny podnikatelů tak budou
i nadále raději podávat přehledy a daňové
přiznání například kvůli výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti či získání daňového bonusu. Roli budou hrát i jednotlivé
druhy podnikatelských činností, u nichž bude
výhodnost paušálního odvodu záviset na
výši ročního příjmu.
U živnostníků s čtyřiceti- a šedesátiprocentním paušálem by se výhodnost jednoho odvodu zvedala s rostoucím ročním
příjmem. V prvním případě by byl výhodný od příjmu kolem 300 tisíc korun ročně,
v druhém pak zhruba od 525 tisíc korun.
U nejvyššího, osmdesátiprocentního výdajového paušálu (malířství, lakýrnictví,
natěračství) by však paušální odvod nebyl
výhodnější oproti stávajícímu stavu ani při
dosažení příjmového stropu jednoho milionu
korun.
Zajímavé to bude asi i pro začínající nezkušené podnikatele.

 Připravovaná změna zatím neřeší
problém s dalšími daněmi, které musí
živnostníci platit, jako je například
silniční daň, daň z nemovitosti nebo
DPH. Přitom právě odvod DPH
v posledních letech představuje
největšího strašáka.
 Stejně tak zatím není jasné, jak budou
řešeny například dobrovolné odvody
nemocenské nebo dobrovolně vyšší
odvody na důchodové pojištění.
 Řada živnostníků má tak nízké příjmy,
že při uplatnění daňové slevy na
poplatníka, případně dalších daňových
slev a odpočtů, je jejich daňová
povinnost nulová. Pro tyto osoby bude
paušální zdanění nevýhodné vzhledem
k tomu, že návrh zatím předpokládá
platbu daně z příjmu ve výši 500 Kč
měsíčně, tedy 6000 Kč za rok. Je
otázkou, jestli jsou opravdu náklady
spojené s podáním daňového přiznání
a přehledů pro tyto osoby tak vysoké.
 Při použití paušální daně by také
odpadla možnost využití daňových
slev, jako je sleva na manželku,
daňové zvýhodnění na dítě a daňových
odpočtů.
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PLATEBNÍ TERMINÁLY
PRO ŽIVNOSTNÍKY ZDARMA?
STÁT PROSAZUJE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY
V Česku by měl vzniknout neziskový
fond na podporu rozšíření platebních
terminálů a dalších nástrojů
bezhotovostní ekonomiky zejména
mezi živnostníky.

Navrhuje se několik modelů podpory. Jeden
z nich je, že subjekty dostanou platební terminál de facto zadarmo. Podmínkou bude, že
se na něm uskuteční nějaký obrat.
Přesnou podobu opatření mají signatáři představit do tří měsíců. Na tisíc obyvatel máme
dnes v České republice 15 platebních terminálů, evropský průměr je 23.

Lidé s sebou přestávají nosit větší objemy
hotovosti a spoléhají se na platební karty.
Zákazníci bývají nespokojení, když obchodník
platbu kartou neumožňuje. Uvádí se, že dokonce až pro 60 % z nich je nemožnost využít
kartu důvodem k neuskutečnění nákupu.
Je klíčové vytvořit podnikatelům podmínky, ve
kterých bude moci být realizována většina plateb bezhotovostně, a to bez zvýšení nákladů
finančních či administrativních. Bezhotovostní
platby podporují boj proti šedé ekonomice
a výběr daní.
Sněmovnou na osmý pokus prošla prvním
čtením novela zákona o EET. Ta má rozšířit
povinnost elektronicky evidovat tržby i na

další odvětví, například právě řemeslníky.
Počítá ale s tím, že podnikatelé s nízkými
příjmy by mohli používat papírové účtenky
a jednou měsíčně posílat finanční správě
údaje o tržbách.
Možná to bude zajímavá možnost pro malíře
a lakýrníky nabídnout zákazníkům možnost
platby kartou. Ti, kteří tuto možnost již nyní
nabízejí, si ji pochvalují.
V ČR stále roste počet vydávaných platebních karet, v obchodech už většina lidí platí
bezkontaktně, vyplývá ze statistik.

Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR
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Seznam „ČESTNÝCH ČLENŮ“ Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky
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CMLT ČR INFORMUJE
...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 – Ing. Jan Hric

BRNO – Jan Lupač

ČESKOBRODSKO – Martin Hušner

CECH MALÍŘŮ, LAKÝRNÍKŮ A TAPETÁŘŮ ČR
JIH-Jindřichohradecko – Vladislav Máca

KARLOVARSKO – František Dohnal

KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný

PLZEŇSKO – Karel Zukal

PRAHA – Bc. Jan Zeman

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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VALNÁ HROMADA
Osmnáctá Valná hromada proběhla 9. února v Praze. Zúčastnila se většina členské základny
včetně kandidátů. Zdravice se ujali šéfredaktorka časopisu BARVY Profi Mgr. Jana Komárková,
viceprezident HK ČR Roman Pommer a ředitel SOŠ Jarov, kde Valná hromada probíhala,
Mgr. Miloslav Janeček. Jednání proběhlo v příjemné atmosféře a došlo i na školení BOZP.
K zakoupení byly nové reklamní předměty CMLT ČR. Skokanem roku se stal Jiří Rus za
odvahu otevřít si prodejnu v době, kdy jiní s podnikáním končí. Velký dík patří především
Pražské cechovní skupině, která pomohla s přípravou sálu.

VÝSTAVA BAREVNÁ INSPIRACE
Máme za sebou již 14. ročník největší barvářské výstavy v ČR –
Barevná inspirace, jehož se v Praze na SOŠ Jarov zúčastnily na
tři desítky vystavovatelů – výrobců a prodejců nátěrových hmot
a malířského nářadí. Výstava, která je zdarma přístupná veřejnosti,
se setkala s velkým úspěchem. Jednotliví vystavovatelé prezentovali
nejnovější trendy pro nadcházející sezonu.

OZDRAVNÝ POBYT ČLENŮ CECHU V LÁZNÍCH
Již tradiční lednová ozdravná akce proběhla opět v oblíbených
termálních lázních Podhájska k naprosté spokojenosti všech účastníků – 25 členů CMLT ČR. Ti letos strhávali pozornost nejenom
svým pověstným humorem a všudypřítomnou dobrou náladou, ale
i jednotným plavkovým proužkovaným úborem, který si na sebe
oblékla většina účastníků. Nechybělo absolvování léčivých koupelí
a procedur, ale i zábavná rozcvička pod vedením showmana Jana
Zímy. Na příští rok chystáme zopakování akce a již jsme na stejném
místě zarezervovali termín 10.–12. ledna 2020.
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INFO
NOVÁ TAPETA V KANCELÁŘI
JEDNÁNÍ RADY CECHU A KRK

S novým rokem máme nově vytapetovanou kancelář. Byl vybrán
motiv navržený zástupcem cechmistra Michalem Rouskem – perokresba staré Prahy. Velký dík patří našim členům: tapetáři Liboru
Zábranskému za pomoc, impulz a vlastní iniciativu k dokončení nové
tapety na sekretariátu a Bc. Janu Zemanovi a jeho zaměstnancům
za přípravu podkladů a výmalbu.

Tradičně den před konáním Valné hromady proběhlo i jednání Rady cechu a KRK, kde se řešily
aktuální problémy cechu
včetně příprav na Valnou
hromadu.

SETKÁNÍ S PRIMÁTOREM HL. M. PRAHY
I letos jsme navázali na tradiční novoroční setkání s primátorem hl.
m. Prahy. Poprvé jsme měli možnost setkat se s MUDr. Zdeňkem
Hřibem, což ocenila především Hanka, která ho dekorovala cechovní
šálou. Setkání se zúčastnili zástupci CMLT ČR (výkonný ředitel Pavel

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE
Zúčastnili jsme se závěrečné konference projektu Společným
postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny
důchodového systému – etapa II., pořádané Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Žatečka, asistentka Hana Bukáčková, člen KRK a vedoucí Pražské
cechovní skupiny Bc. Jan Zeman a členové Pavel Lužný a Jan Zíma),
SOŠ Jarov a Akademie řemesel. Jednání probíhalo v příjemné atmosféře a probrala se všechna důležitá témata – Mistrovská zkouška,
parkování řemeslníků, učňovské školství.

JEDNÁNÍ S PREMIÉREM BABIŠEM
Se zástupci cechů proběhlo důležité jednání s premiérem
Babišem a Asociací malých a středních podniků a živnostníků
ČR. Za CMLT ČR se ho zúčastnili cechmistr Radomil Konečný
a výkonný ředitel Pavel Žatečka. Hlavní tématem byla Mistrovská
zkouška, duální systém vzdělávání, technická výuka v našich
školách a registrace živností.
INZERCE
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INFO
INFORMAČNÍ TABULE Z VÝSTAVY
670 LET PŘEMÍSTĚNY K SEKRETARIÁTU
Když budete mít cestu na sekretariát CMLT ČR, můžete se pokochat
pohledem a informacemi na tabulích, které vytvořil náš člen Bc. Jan
Zeman na výstavu 670 let malířského cechu v pražské Jindřišské
věži a které jsou na naší chodbě nastálo nainstalovány. Neváhejte
a přijďte se podívat.

NFS A CECHOVNÍ SLAVNOST 2019
Neformální setkání se uskuteční ve dnech 21.–23. 6. v rekreačním
středisku Blaník v Louňovicích pod Blaníkem. Pořadatelem je
Pražská cechovní skupina v kooperaci s dobrovolníky. Lákadly
jsou krásná příroda, sportovní vyžití, letité zkušenosti, velký areál.
Nebude chybět odpolední program pro děti Kosmický den od
agentury, běh na štaflích, prezenční výstava od našich partnerů,
večerní zábava v rukou ověřené kapely Rudý voči, která hrála
před dvěma lety na NFS v Želivce.
Cechovní slavnost letos proběhne ve dnech 12.–13. 10. v Jindřichově Hradci. Pořadatelem je Cechovní skupina JIH. K vidění
bude mnoho kulturních památek včetně zámku, rondelu s hrající
fontánou, Krýzových jesliček, Muzea gobelínů. Oficiální zahájení
slavnosti proběhne v kapli sv. Máří Magdalény. V kulturním domě
Střelnice bude večer připraven program, kdy k poslechu a tanci
zahraje skupina Klaret, vtipy povypráví známý bavič Pitkin a svůj
um předvede artista na chůdách a na šálách.

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
Aby těch novinek nebylo málo, máme nová cechovní trička, šály,
samolepky, vlajky, bannery. Zakoupit si můžete i vytyčovací pásky,
odznaky, pamětní medaile. K zakoupení byly na Valné hromadě,
pokud jste nebyli nebo jste zapomněli něco koupit, stačí napsat
na sekretariát.

POLEP AUTA

O JEDNU MALÍŘKU VÍC

Cechovní automobil Citroën
dostal „nový kabát“, a to zbrusu
nový polep s novým moderním
designem CMLT ČR. Takto bude na našich cestách nepřehlédnutelný. Dík patří Lukášovi
Kozderkovi z TwinArt za pomoc
s realizací.

Blahopřejeme našemu členovi Jiřímu Mucovi z Přerova k narození dcery Moniky,
partnerce posíláme malou odměnu ve výši
5 tisíc Kč.

JEDNÁNÍ IN PAINT
CMLT ČR se jako člen evropského malířského sdružení UNIEP zúčastnil společně
s SŠSS Teplice v rámci projektu In Paint
jednání v Drážďanech.

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
 Návštěva veletrhu Farbe Kolín nad Rýnem
bude 21.–23. 3. 2019.
 NFS v RS Blaník v Louňovicích pod Blaníkem:
21.–23. 6. 2019.
 Posílejte své návrhy na konání NFS 2020.
 Slavnost 2019 bude 12. 10. 2019 v Jindřichově Hradci.
 Pište články do časopisu BARVY Profi.
 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.
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