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aktuálně z řemesel

Valná hromada UNIEPu proběhla v Paříži

V pátek 26. června se v Paříži konala valná hromada UNIEPu. UNIEP je spolek sdružující malířské cechy z evropských zemí a hájící zájmy
našeho řemesla a firem před Evropským parlamentem. Přítomni byli zástupci cechů z Francie, Anglie, Německa, Rakouska, Dánska,
Lucemburska, Irska, Belgie, Itálie a nově i České republiky, Slovenska, Slovinska, Maďarsko bylo omluveno.
Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR se jednání zúčastnil zástupce cechmistra Zdeněk Daňo s překladatelkou.
Nové členské země společně s Rakouskem vytvořily memorandum sepsané v Hustopečích (info v minulém čísle), které bylo předneseno
Helmutem Schulzem, rakouským zemským cechmistrem. Poté probíhala diskuze k memorandu, kde vesměs všechny země podpořily
jeho myšlenku (důležitost odborné kvalifikace malířského řemesla).
Dalšími body valné hromady bylo vyhodnocení
stávajících a nových projektů, které slouží ke
zvýšení zájmu o malířské řemeslo mezi mládeží.
V diskuzním příspěvku byly všechny zúčastněné
země vyzvány k představení jejich školního
vzdělávacího systému a současné ekonomické
a hospodářské situace ve stavebnictví.
Za náš cech přednesl příspěvek zástupce
cechmistra Zdeněk Daňo. Obsahem bylo
představení cechu, vývoj a degradace malířského
řemesla po revoluci 1989 a jeho negativní dopad
na malířské řemeslo, stávající školní systém v ČR
a statistické a hospodářské údaje týkající se
stavebnictví v ČR.
Jsme rádi, že jsme se stali členy UNIEPu, můžeme
se podělit o zkušenosti získané z jiných zemí a být
u přípravy nových osnov a zákonů ve spolupráci
s Evropskou komisí u Evropského parlamentu.
Zdeněk Daňo,
zástupce cechmistra
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Snížená sazba DPH
Varování pro řemeslníky
Pozor na firmy, které nabízejí reklamu, zápis do katalogů,
webovou prezentaci a podobně s tím, že to zvýší počet
vašich zakázek. Snadno, někdy i jen po telefonu, smlouvu
uzavřete, přijde faktura na 4–20 tisíc Kč a velice těžko
se z této smlouvy můžete následně vyvázat. Zásadně
u takovýchto hovorů neříkejte slovo ANO, protože hovory
jsou často sestříhány a sestaveny tak, jako byste službu
objednali. Také se může stát, že smlouvu lze vypovědět
pouze v jeden jediný den v roce, což z podmínek není
zřejmé, a tak další rok opět platíte. A nepomůže nic.
Buďte opatrní, chtějte vše písemně a čtěte smlouvy i všeobecné
podmínky.
Pro členy cechu více informací na sekretariátu.
Pavel Žatečka,
generální sekretář cechu

Elektronická evidence tržeb
(EET) v praxi
V poslední době proběhla debata na téma
EET a řemeslníci. Jako odůvodnění často
zazníval argument lepší výběr daní atd. Na jednáních, kterých jsem se
zúčastnil, byl jako vzor uváděn chorvatský systém. Proto jsem se na
dovolené podíval některým uživatelům takzvaně pod pokličku.
Musím uznat, že například při prodeji ovoce a zeleniny to byl evidentní
pomocník jak pro prodejce, tak pro zákazníka. Prodávající měl na
obrazovce ikony zboží jako v supermarketu, zadal příkaz a stvrzenka
byla na světě. Rovněž při prodeji zmrzliny byl tento proces podobný.
O restauracích ani nemusím psát, tam to funguje dobře. Ale také jsem
zaznamenal případ, kdy paní prodávající nic nenamarkovala a šlo to
také . Nebo nešel signál a prodávající přestal prodávat, s poklidným
výrazem čekal, až internet opět naskočí. Takže daňový únik tam je
také možný a vždy bude záležet na člověku.
Jiná situace byla při mé otázce, jak je to u řemeslníků. Odpověď
zněla přibližně takto: řemeslníci v drtivé většině pracují sezonně,
v dovolenkový čas často přeruší svoji živnost a věnují se turistům a na
zimu odjíždějí do zahraničí. Takže registrační pokladna by přinášela
často víc problémů než výhod. Ovšem ten řemeslník, který ji přijme,
nějaké výhody má! Například kdo opravuje lodě jen půl roku a zbytek
pracuje v Americe si ji zatím pořizovat nemusí, ale pokud ji pořídí, je
motivován výhodami, a to u nás chybí!
Musím poznamenat, že tyhle informace mám od obyčejných lidí, takže
nemusejí být úplné. V naší republice to může nakonec dopadnout
jako mnoho jiných povinností z minulosti. Ten, který se snaží plnit
řádně své povinnosti, je často státním úředníkem kontrolován (je to
jednoduché) a nepoctivec je trpěn.
Radomil Konečný, cechmistr

Velice častá otázka je, kdy se uplatňuje snížená
sazba DPH 15 %.
Stručná odpověď: u bytového a sociálního bydlení.
Ale trocha informací na víc to trochu osvětlí.
Při poskytnutí stavebních a montážních prací
spojených se změnou dokončené stavby bytového
domu, rodinného domu nebo bytu včetně jejich
příslušenství vymezenou stavebním zákonem, nebo
v souvislosti s opravou těchto staveb se uplatní
snížená sazba daně.
Stavebními a montážními pracemi se pro účely
této informace rozumí práce při výstavbě nových
staveb, bytů a nebytových prostor a práce při
jejich rekonstrukcích, modernizacích, rozšířeních,
stavebních úpravách a opravách. Opravou se také
rozumí stavební nebo montážní údržba. Součástí
stavebních a montážních prací jsou konstrukce,
materiály, stroje a zařízení, které se do stavby
zabudují nebo zamontují.
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) bytovým domem stavba pro bydlení, ve které
více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto
účelu určena;
b) rodinným domem stavba pro bydlení, ve které
více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je
k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše tři
samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví;
c) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá
obytná místnost, který svým stavebnětechnickým uspořádáním a vybavením splňuje
požadavky na trvalé bydlení.
Plochami, které nejsou určeny pro trvalé bydlení,
jsou například plochy určené pro podnikání, garáže,
dílny, případně i speciálně vymezené plochy,
například pro drobné zvířectvo.
Za rodinný dům, bytový dům a byt se nepovažují
stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího
zařízení.
Celá problematika je daleko obsáhlejší a definice
sociálního bydlení obzvlášť. Pro členy cechu jsou
kompletní informace na sekretariátu.
Pavel Žatečka,
generální sekretář cechu
5 | 2015 SPEKTRA
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Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit

cech_skupiny2015novy.indd 1
e proběhla ve velkém sále SOŠ stavební a zahradnické v Praze na Jarově valná
hromada cechu.
200 účastníků. Již od rána se sjížděli partneři cechu, kteří si připravili prezentační materiály
Byla to vlastně i největší výstava barev, nářadí a pomůcek pro malíře a lakýrníky v ČR. Poté
ovat do sálu členové, pro které byla připravena vydatná snídaně s kávou či čajem pod vedením
é cechovní skupiny, která zajistila i přípravu sálu.

DÁNSKO – ŠKOLENÍ
Počátkem března uspořádala
společnost Flügger seminář
v Kodani. Jeho cílem bylo nejen
rozšířit znalosti o stěrkových
tmelech Sandplast, ale i o celNEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ CECHU VIZOVICE
O víkendu 26.–28. června proběhlo další oblíbené setkání,
kovém konceptu společnosti
tentokrát na Moravě, a to ve Vizovicích. V pátek se během
dne produktech. Pozvání k účasti dostali i někteří členové
a jejích
sjelo téměř 200 účastníků (členové s rodinami), kteří měli velice
našeho cechu. Děkujeme J. Novému, R. Strakovi a M. Pavelkovi,
dobrou náladu. Odpolední program byl v kompetenci každého
že se podělili o zkušenosti s ostatními v cechu.
a večer následoval táborák s opékáním špekáčků.

V sobotu v 9 hodin začal program. Pro děti bylo připravené
sportování: koupání v bazénu, stolní tenis či minigolf
a děti S RADNÍ ALEKSANDROU UDŽENIJOU
SETKÁNÍ
všechny atrakce hojně využívaly. Dopoledne přijel i kouzelník,
Na začátku března se zástupci Cechu malířů a lakýrníků ČR setkali
ze kterého byly nadšené.
v salonku
primátora HMP s radní Hlavního města Prahy AlekPro dospělé byla naplánována návštěva likérky R. JELÍNKA.
Aby
mohl ochutnávat každý, zařídili jsme pro účastníky autobus.
sandrou Udženijou. Zúčastnili se ho také zástupci SOŠ stavební
Během dne byly v areálu stánky našich partnerů (výrobců),
a zahradnická Jarov a Střední průmyslové školy dopravní, a.s.
které členové navštěvovali a konzultovali se zástupci firem.
Naa laky
setkání
řešilyfirma
problémy
živnostníků,
parkování
v Praze
Nášse
partner,
ZERO BARVY,
pro členy připravila
stan se soutěží
Naše setkání navštívily firmy Primalex, Akzo Nobel, Barvy
a tzv. hodinoví
v oboru
načerno
a berou
Hostivař, Colorlak, CIRET, CHEDO, SPOKAR, CAPAROL, CHEMOLAK,
o 20 tisícmanželé,
Kč, a to bylkteří
adrenalin.
Cenupracují
vyhrál náš
člen František
ZERO BARVY,
VALA, REPAIR SOLUTION,
SPEKTROS,
ADLER. práci profesionálním
Pučan. Gratulujeme!
Firmě ZERO BARVY
za originální
ení cechmistrem
Radomilem
Konečným
pronesli
řemeslníkům.
Paní děkujeme
radní přislíbila,
že se
Děkujeme za účast a dárky pro děti do tomboly!
nápad se soutěží a občerstvovací stanicí. Moc se líbil.
avici prezident HK ČR Petr Kužel, tajemník AVNH
bude snažit být nápomocná. Při setkání byla vztyčena cechovní
Po obědě měli členové možnost trénovat na seqwayích
v Prachařa av odpoledních
také tajemník
cechu
obkladačů
Ro- PRIMALEX
korouhev Následovaly
a paní radní
bylaa požádána
o zápis
do Pamětní
knihy
hodinách
se konala
Jízda zručnosti
tradiční
oblíbené závody
na štaflích.
Tato soutěž
Poté se pokračovalo
obvyklým
způsobem
jednání
cechu. Zástupci
se členy
naopak
zapsali do knihy magistrátu.
pod patronací našeho
generálního
partnera
firmy PPG – Primalex.
je pouzecechu
pro řádné
cechu.

adě. Ocenění „Skokan roku 2013“ obdržel Michal
da a člen Královéhradecké skupiny. Pro členy jsme
Vítězové soutěže:
té školení BOZP
a PO proOldřich
živnostníky
1. místo
Srcháček,s certifikátem
amozřejmě nechyběla
bohatá
tombola. Večer si šli
2. místo
Libor Baštinec,
3. místo
Zdeněk Jiroušek.
bowling a dát
si něco dobrého
k jídlu a pití. Tímto
oděkovali všem, kteří se valné hromady zúčastnili,
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přijeli
ze všech koutů republiky.

Vítězové soutěže:
1. místo
Jan Konečný,
2. místo
Michal Rousek,
3. místo
Libor Baštinec.
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Poté se účastníci navečeřeli a na děti čekala bohatá tombola.
Po náročných soutěžích byl pro účastníky připraven DISCO večer.
V pozdějších hodinách byla druhá večeře formou grilovaných
klobás.
Tímto bychom chtěli poděkovat Kroměřížské cechovní skupině za
perfektní přípravu a organizaci. Dále bychom chtěli poděkovat
všem za účast a přejeme mnoho úspěchů v řemesle.
CECHOVNÍ SLAVNOST
Každé dva roky se koná Cechovní slavnost. Tento rok se uskuteční
po svátku patrona malířů sv. Lukáše – 24.–25. října v Jihlavě.
Slavnost pořádá Cechovní skupina Vysočina. Kompletní informace
naleznete na www.CECHmal.cz.

MISTROVSKÁ ZKOUŠKA V REGENSBURGU V SRN
Dne 23. července byla na základě pozvání pánů Heldweina
a Rechenmachera z Řemeslné komory z Dolního Bavorska vy
slána delegace Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR (pan
Daňo – zástupce cechmistra, Pavel Žatečka – generální sekretář
a učitel Vladimír Synač z plzeňského SOU) do Regensburgu, kde
se pravidelně konají mistrovské zkoušky.
Důvodem návštěvy bylo získání přehledu o celém průběhu mistrovských zkoušek, které by měly v budoucnu být zavedeny v ČR.
Dozvěděli jsme se mnoho důležitých a užitečných informací,
které bychom mohli využít v našich podmínkách. S některými
bychom vás rádi seznámili:
Deset týdnů před samotným začátkem zkoušek je vyhlášeno
(celostátně jednotné) tematické zadání zkoušky, ke kterému
každý uchazeč musí připravit dvě varianty řešení (skicou nakreslené a barevně řešené). Součástí návrhů je i podrobná dokumentace vztahující se k vlastnímu návrhu obsahující zpracovaný
popis jednotlivých technologických postupů, použitého nářadí,
vlastností použitých materiálů a jejich zdůvodnění. Komise
vybere jeden ze dvou návrhů, a ten pak musí být během týdne
(tj. 40 pracovnívh hodin) pod dohledem zrealizován. Praktická
zkouška probíhá v ukázkovém boxu cca 3 x 3 m a v něm je
nutné ukázat všechny dovednosti vztahující se k danému
tématu. Téma zadání je každý rok jiné, letos znělo: přeměna
starého statku ve stylovou restauraci včetně návrhu loga.
V pracích se musí objevit malování, natírání, tapetování,
linkování, šablonování a další dekorační práce. Jednotlivé
techniky a celkový estetický dojem jsou hodnoceny bodovým
systémem, kdy 100 bodů je maximum a 50 bodů minimum pro
získání mistrovské zkoušky.

fórum

Tím, že uchazeč získá mistrovskou zkoušku, může jako podnikatel zaměstnávat zaměstnance, učně a získávat prestižnější
zakázky, kdy má zákazník garanci odborné firmy. V Německu je
odborná kvalifikace vysoce ceněná a otevírá možnosti v profesním podnikání.
Získanými informacemi se bude rada cechu zabývat, ale zdaleka
ne všechno je u nás vzhledem k současné situaci proveditelné.
V Německu je tento systém řadu let zavedený a vyzkoušený a my
po 25 letech možnosti svobodného podnikání teprve stojíme na
začátku mistrovské zkoušky, kterou budeme muset přizpůsobit
našim podmínkám.

SPTZ KYJOV
Proběhlo výjezdní zasedání Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR na Moravě. Důležitým bodem jednání byly
mistrovské zkoušky a strategie, jak je přednést nové ministryni,
aby se mohlo pokračovat v jejich legalizování.
Dalším bodem jednání byl připravovaný sněm HK ČR a umístění
standart cechů na sněmu.
Příští jednání, a to i valná hromada bude 4. listopadu od 13 hodin
na SOŠ stavební a zahradnické v Praze na Jarově.
5 | 2015 SPEKTRA
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10 LET VÝCHODOČESKÉ CECHOVNÍ SKUPINY
VEDENÉ ING. JAROSLAVEM MÁLKEM
Východočeská cechovní skupina, dříve Královéhradecká, oslavila
21. dubna desáté výročí první zakládající schůzky. Během těchto
let se povedlo uspořádat řadu odborných i zábavných akcí. Regionální skupinu založil a od počátku vede Ing. Jaroslav Málek.
Díky němu patří skupina mezi aktivní a dobře spolupracující při
pořádání různých akcí pro cech i skupinu. Mezi největší akce pro
cech patřilo v roce 2010 a 2014 zorganizování tradičních neformálních setkání Ostružno u Jičína a Pecka u Nové Paky, která prověřila
jeho organizační schopnosti. Pro skupinu pak zprostředkoval
množství školení a představení cechovních partnerů s využitím
jeho firemních prostor, kde proběhla řada odborných školení,
které byly připravené s výrobci materiálů a partnery cechu
přímo na míru skupině. Zde byla možnost si nové materiály nebo
techniky vyzkoušet, udělat si vzorky pro zákazníky a zároveň
probíhaly i cechovní schůzky. V roce 2011 se skupina rozhodla
posunout dále v činnosti a reprezentovat cech a svoje řemeslo
na regionálních výstavách Bytová show a Jarní inspirace, s čímž
byla spojena řada dalších organizačních činností včetně výroby
vlastního výstavního stánku, který poskytl prostor a zázemí pro
ukázky našich prací. Díky tomu probíhaly na vysoké úrovní co
do kvality, tak i co do odborného poradenství pro návštěvníky.
V dalších letech následovalo opakování těchto výstav. Členové
skupiny se podíleli a podílejí na cechovní činnosti v radě a v KRK.
Jaroslav Málek uspěl v několika volebních obdobích především
jako člen rady a zástupce cechmistra. Momentálně pracuje na
kompletním přepracování nevyhovujících natěračských ceníků

ÚRS, které budou sloužit všem firmám a živnostníkům pro tento
obor. Královéhradecká skupina se během let rozrůstala o členy
z Pardubicka a Ústeckoorlicka, a proto se rozhodla přejmenovat
na Východočeskou. V současnosti má 22 členů a pravidelně se
schází na pracovních i neformálních schůzkách.
Skupinu potkala i smutná událost, kdy v předvánočním čase
roku 2013 zemřel dlouholetý člen Vladimír Landa, na kterého rádi
vzpomínáme a který se vždy na všech akcích ochotně podílel.
Postupem času se ujalo každoroční letní a předvánoční setkání,
kde se prohlubuje vzájemná spolupráce a přátelství mezi členy.
TÍMTO ČLÁNKEM CHTĚJÍ ČLENOVÉ SKUPINY PODĚKOVAT
JARDOVI MÁLKOVI ZA DOSAVADNÍ PRÁCI A VELKÝ OSOBNÍ PŘÍNOS
CECHOVNÍ A SKUPINOVÉ ČINNOSTI.

ZPRÁVY Z CECHU
• V pátek 11. září proběhne jednání rady cechu na sekretariátu
v Praze. Návrhy a připomínky zasílejte včas na sekretariát.

• Pozvánka na veletrhy v Praze-Letňanech:
– For Arch: 15.–19. září

– For Decor: 1.–4. října

• Pozvánka na veletrh v Praze-Holešovicích:
– Památky a řemesla: 22.–23. října
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