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ŽIVNOSTNÍK A ŘEŠENÍ ODPADŮ

Pokud živnostníkovi (původci odpadů) vznikají i jiné odpady než 
komunální, musí řešit nakládání s nimi přes odpadové firmy/zaří-
zení určené pro nakládání s odpady, neboť obecní systémy k tomu 
nejsou způsobilé.

 Povinné zapojení do systému obce by mohlo
 mimo jiné znamenat i vyšší náklady pro živnostníky
 Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) společně 

s AMSP ČR vnímá cestu osvěty jako vhodnější způsob motivace 
živnostníků k dodržování zákona o odpadech než dříve zvažované 
povinné zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady 
obce. Takové opatření by bylo omezením svobodného rozhodnutí 
podnikatelů, jak nakládat se svými odpady. Další skutečností je 
to, že povinné zapojení do systému obce by mohlo mimo jiné 
znamenat i vyšší náklady pro dotčené živnostníky než jejich svo-
bodná volba a vlastní výběr dodavatele služeb, rozsahu služeb 
a jejich ceny.

 Původce odpadu (§ 5) a jeho povinnosti
 Podle zákona o odpadech (dále jen „Zákon“) je původcem odpadu 

každý, při jehož činnosti vzniká odpad (např. osoby samostatně 
výdělečně činné – živnostníci, s.r.o. a další).

Původcům Zákon ukládá řadu povinností. Mezi obecné povinnosti, 
které podle Zákona dopadají na každého, patří:
 soustřeďovat odpady odděleně (tedy třídit odpad, od této povin-

nosti může původce upustit pouze na základě povolení příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností),

 zabezpečit odpad před odcizením nebo únikem a také jeho 
znehodnocením.

Kompletní a přehledně graficky zpracovaná příručka 
o nakládání s odpady pro živnostníky byla zaslaná všem 
členům CMLT ČR.

OKAMŽITÉ PLATBY CO PŘESNĚ TO ZNAMENÁ

Asi jste zaznamenali novou možnost rychlé platby (do 10 vteřin) mezi 
bankami, která se nazývá OKAMŽITÁ PLATBA. 

Pozor, nezaměňovat to s expresní, prioritní nebo urgentní platbou, tam 
jsou vysoké poplatky, někde až 200 Kč za platbu. Poplatky u okamžité 
platby jsou většinou zdarma nebo 1 Kč, max. 5 Kč. Lze to využít pouze 
v tuzemsku a mezi bankami, které to podporují. 

Pozor, často tlačítko „okamžitá platba“ není při zadávání platby 
vidět, ale objeví se, až když zadáte banku a výši částky a systém 
je funkční. Některé banky tuto službu ještě neposkytují, ale platby 
jenom přijímají a jsou tam různé limity pro platby.

Nonstop
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce 
s výjimkou technických odstávek.

Bez čekání
Z vašeho účtu na účet v jiné bance a naopak dorazí 
během několika sekund.

Jednoduše

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

 Maximální výše okamžité platby je 400 tisíc Kč (jednotlivé banky 
můžou limit snížit), souhrnný denní limit je jeden milion Kč.

 Peníze poslané či přijaté prostřednictvím okamžité platby jsou 
ihned k dispozici.

 Okamžité platby jsou možné jen mezi bankami, které tento typ 
plateb podporují (seznam byl členům CMLT ČR rozeslán).
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VŠECHNO JINAK 
ANEB „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ

V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA“ NESTAČÍ!

Nejvyšší soud v aktuálním rozhodnutí (NS 27 
Cdo 3549/2020) odjistil a hodil granát do 
stojatých vod tuzemského korporačního ryb-
níčku, když judikoval, že:

Ujednání stanov, podle něhož je předmě-
tem podnikání společnosti výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-
nostenského zákona, nesplňuje požada-
vek určitosti, neboť z něj není zjevné, co 
je předmětem podnikání dané společnosti, 

a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat 
ani výkladem. Na jeho základě tudíž není 
možné předmět podnikání do obchodního 
rejstříku zapsat.

Co to v praxi znamená? Všechny obchodní 
korporace, které mají ve společenských 
smlouvách jako předmět podnikání zmíněno 
„výroba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (je 
jich přitom obrovské množství!), by si je měly 

změnit tak, že v nich nově uvedou konkrétní 
předmět podnikání (jako např. ubytovací 
služby), což se neobejde (v případě spo-
lečností s ručením omezeným a akciových 
společností) bez konání valné hromady, bez 
notářského zápisu a bez změny v obchod-
ním rejstříku.

V krajním případě (při nezjednání nápravy) 
hrozí zrušení obchodní korporace s li-
kvidací.

Připravil Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR, ilustrační foto: Pixabay

TORNÁDO A VĚTRNÁ SMRŠŤ
DÁRCI A ZASAŽENÍ PODNIKATELÉ 

PŘEDEJTE TYTO INFORMACE TĚM, KTEŘÍ JE POTŘEBUJÍ

 Dotační program Pomoc po tornádu. Zasažení podnikatelé získají až jeden 
milion Kč na pořízení nového majetku a dalších až 45 milionů Kč ve formě 
bezúročné půjčky. Žádejte přes kontaktní centra pro podnikatele v postižených 
oblastech.

 Program Tornádo funguje jako Antivirus. Firmám z postižených oblastí stát 
proplatí mzdové náklady za období od 25. června do 31. července. Nárok nemají 
firmy, kterým tyto náklady kryjí veřejné zdroje nebo které mají dluh na pojistném 
a daních. Žádejte na úřadu práce.

 Přispěli jste lidem z oblastí postižených tornádem? Dar si můžete odečíst 
z daní. Fyzické osoby můžou uplatnit dar nad 1000 Kč nebo 2 % základu daně, 
max. 30 % základu daně. Právnické osoby odečtou dar nad 2000 Kč.
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Seznam „ČESTNÝCH ČLENŮ“ Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky
(výrobci a dovozci materiálů a potřeb pro malíře a lakýrníky, kteří podporují a úzce spolupracují s cechem)
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