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Proplácení nemocenské z kapes zaměstnavatelů
Naši zákonodárci přišli s návrhem, aby zaměstnavatelé opět propláceli první tři
dny nemocenské zaměstnancům z vlastních peněz.
Stát vybírá daně – odvody – na nemocenské pojištění, ale platit nemocenskou
zaměstnancům mají zaměstnavatelé. Zástěrkou jsou mírné úlevy na odvodech, které
však nenahradí skutečné výdaje zaměstnavatelů.
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR společně s dalšími organizacemi (HK ČR, AMSP
ČR…) je proti zrušení třídenní karenční doby. A pokud Parlament ČR rozhodne o zrušení
karenční doby, pak žádáme, aby veškeré náklady nesl stát.
Pavel Žatečka, generální sekretář cechu

Jak za méně práce získat více peněz
– k tomu vám pomůže krátké zamyšlení
Hlavním problémem je, že spousta řemeslníků má potíže nechat si
zaplatit tolik, kolik by chtěli. Ceny určují jen tak. Někdy podle
toho, kolik si myslí, že by si zákazník mohl dovolit. Někdy
podle toho, co si účtuje konkurence.
Vyhráváte jako řemeslník většinu zakázek? Nejspíše
to znamená, že je něco špatně. Může to být
příznak toho, že jste laciný. I když budete
mít práce pořád dost, nikdy asi pořádně
nevyděláte a práce budete mít nad hlavu.
Víte, kolik času vám zaberou jednoduché
přípravné rutinní a pomocné práce? Může
to být zhruba 20 % času. Jsou dvě cesty,
jak z toho ven.
1) Zvyšte ceny.
2) Nechte pomocné práce dělat
někoho jiného – levnějšího, než
jste vy sám.
Ad 1) Jak zvýšit ceny a nepřijít o zákazníky? Zákon nabídky a poptávky.
Pokud máte hodně zakázek, které už
nestíháte, měl byste zvýšit ceny. Pár zakázek určitě ztratíte, ale dojde k dosažení
stejného nebo dokonce vyššího příjmu. Ze
zkušeností jsou to většinou zakázky, u kterých je
rozhodující pouze cena a kde po vás chtějí hodně
práce za málo peněz. Takže u takových zakázek
vlastně není o co přijít. Naopak tím získáte čas věnovat
se těm lepším, na kterých více vyděláte. Cenu můžete zvedat
postupně. Když budete zakázek získávat méně, než byste si přál, můžete
se vždy vrátit k nižší ceně formou poskytnutí slevy. Věřte, že slevu ještě nikdy nikdo neodmítl.
Ad 2) Uvolněte si ruce od pomocných prací! Najděte si brigádníka nebo pomocníka, který vám ulehčí práci. Budete se moci
soustředit na odbornou práci a budete dříve hotov. Ušetříte tak až několik hodin svého času. Ty budete muset brigádníkovi zaplatit,
ale stihnete větší množství odborné a lépe placené práce.
Hana Navrátilová, asistentka cechu
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Založení evropské sítě Painting Skills Network

V Drážďanech se zástupci devíti evropských zemí
dohodli na podepsání nového projektu Painting Skills Network.
Ten spolupracuje s malířskými svazy a školami. Cílem je definovat
obor malíř – lakýrník – tapetář tak, aby se zjistilo, co je náplni výuky
ve všech zemích společné a co učí každá země samostatně. Z těchto
podkladů bude možné čerpat do osnov školní výuky. Zaměstnavatelé
na trhu práce budou mít možnost zjistit, jaké odborné dovednosti (kompetence) má absolvent odborného učiliště. Zároveň to pomůže při
hledání práce v zahraničí. Součástí projektu bude i ověření dovedností
absolventů učňovských škol ve firmách.
Zájemci o takovouto spolupráci, kontaktujte sekretariát Cechu malířů, lakýrníků
a tapetářů ČR.
Hana Navrátilová, asistentka cechu

Zakládání firem zlevní, nové s.r.o. vás vyjde na 5 tisíc Kč
a možná dokonce na 3 tisíce Kč, jak by chtěl ministr
Ke zlevnění založení společností došlo již minulý rok. Pro notáře se zavedla možnost přímého zápisu do obchodního rejstříku. Zákon
totiž notářům stanovil taxativně výši poplatků, které jsou nižší, než se platí rejstříkovým soudům.
Nový systém si podnikatelé pochvalují, zároveň však upozorňují, že má své mouchy. Konkrétně jde o nejednotný postup notářů.
Klienty pak raději odmítnou a odkáží je na běžný postup, tj. podání návrhu na obchodní rejstřík prostřednictvím rejstříkového soudu.
Snížení poplatků a zavedení přímých zápisů však není jedinou změnou. Senát totiž brzy projedná další novelu zákona o soudních
poplatcích, která by měla založení firem ještě více zlevnit. Tedy pokud se vše schválí a prezident ji podepíše. Novela počítá s úplným
osvobozením od poplatku za zápis do obchodního rejstříku. Ten předchozí novela snížila na 2700 Kč.
Novela se nicméně týká jen společností s ručením omezeným, a navíc ne všech. Zápis bez soudních poplatků má platit jen pro ty
společnosti s ručením omezeným, které splní zákonem stanovené podmínky.
Zákonodárci zvažovali i variantu, že by zakladatelé eseróček nemuseli k notáři vůbec. Ta však nakonec spadla ze stolu.
Přestože založení firem vyjde stále na více než 3 tisíce Kč, podnikatelé považují novelu za krok správným směrem. Snižování poplatků
i obecně administrativní zátěže při zakládání firem je správným řešením. Není důvod zatěžovat podnikatele již při startu podnikání.
Stát by se měl spíše zaměřovat na účinné kontroly v průběhu jejich činnosti.
Členům Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR již byly odeslány podrobnější informace.
Pavel Žatečka, generální sekretář cechu
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Cechovní skupiny členů, které spolupracují v daném regionu:
Cechovní
skupiny členů,BRNĚNSKO-BLANENSKÁ
které spolupracují
v daném
regionu:
BESKYDSKO – Vladimír Brychta
– Jiří Nový
BRNO – Jaromír Schovanec

BESKYDSKO – Vladimír Brychta
ČESKOBRODSKO – Martin Hušner
ČESKOBRODSKO – Martin Hušner
KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný
KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný
VYSOČINA – Jaromír Vierer
VYSOČINA – Jaromír Vierer

BRNĚNSKO-BLANENSKÁ – Jiří Nový
JIH -Jindřichohradecko – Stanislav Laštovka
JIH -Jindřichohradecko – Stanislav Laštovka
PLZEŇSKO – Václav Tolar
PLZEŇSKO – Václav Tolar
VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek
VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek

BRNO – Jaromír Schovanec
KARLOVARSKO – František Dohnal
KARLOVARSKO – František Dohnal
PRAHA – Jan Zeman ml.
PRAHA – Jan Zeman ml.

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cechmal.cz nebo na www.cechmal.cz
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 cechu

BESKY

ČESKO

CMLT ČR
PREZENTACE ŘEMESLA V RAKOUSKU
Cechmistr Radomil Konečný byl od rakouského cechmistra pozván
na stavební veletrh do města St. PÖlten. Zde předváděl řemeslnou
zručnost a um českých malířů. Vedle rakouských mistrů tapetáře,
fládristy a pozlacovače předvedl ukázku fresky a jako motiv zvolil
jednu z uliček v Kroměříži. Freska byla tvořena pomocí špachtlí
a zanášení pigmentu zamokra. Práce byla velmi náročná, bylo
málo času a hodně dotazů i od moderátorů výstavy. Druhý den
cechmistr také ještě fládroval. O obě techniky byl velký zájem
nejen mezi návštěvníky, ale i mezi mladými řemeslníky, kteří tam
soutěžili. Šlo o dobrou prezentaci toho, že v ČR ještě kvalitní
řemeslo nezaniklo.

KROM

VYSOČ

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založ
SLOVENSKÝ PLES MALÍŘŮ
Zástupci našeho cechu navštívili slovenský Reprezentační ples
malířů. Pořádal ho v Šuranech slovenský Cech maliarov. Zúčastnili
cech_skupiny2016.indd 1
se též výrobci barev i nářadí a zástupci Maďarska. Ples byl
přístupný i pro veřejnost. Jak je na Slovensku dobrým zvykem,
i zde zábava končila až v ranních hodinách.

VALNÁ HROMADA UNIEP V MNICHOVĚ
Mezinárodní sdružení malířů UNIEP, kde jsme
členy za ČR, si na jednání volilo nového prezidenta, a to mezi francouzským a rakouským kandidátem. Naši podporu měl náš dlouholetý kolega
a cechmistr rakouského cechu Helmut Schulz. Ten
také nakonec k potěšení všech volbu vyhrál. Na konferenci byly
prezentovány hospodářské výsledky jednotlivých zemí, problémy
v podnikání a problémy učňovského školství.

VÝSTAVA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Tradiční cechovní stánek s poradenským centrem zajišťoval náš
člen Petr Herman společně s prodejnou Dům barev a technikem
firmy JUB. Počet vystavovatelů byl menší, ale návštěvníků dostatek.
Velký zájem byl o předváděné repase eurooken a dekorační
techniky. Nyní se již realizuje zakázka na pohledový beton, jež
vzešla z této výstavy. Děkujeme za prezentaci cechu.
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VÝSTAVA FARBE MNICHOV
Na největší odbornou výstavu z oboru malířství, lakýrnictví
a tapetářství, která se pořádá jednou za tři roky, byl vypraven
plný autobus našich členů. Poděkování patří našemu významnému
partnerovi, firmě CIRET, a panu Gintarovi za zajištění vstupenek.
Stánek STORCH byl první, který skupina navštívila. Následně
jsme navštívili další partnery cechu. Firma ZERO pro naši skupinu
připravila speciální program. Výstava byla ve čtyřech halách, které
nabízely veškeré materiály i nářadí pro náš obor. Součástí zájezdu
byla i návštěva muzea BMW i večerní posezení ve vyhlášené
pivnici HB u pečeného kolena. Další výstava se uskuteční v březnu
2019 v Kolíně nad Rýnem.
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SEMINÁŘ FIRMY JUB – ZLÍN
Žáci a mistři našeho oboru ze střední školy ve Zlíně se zúčastnili
školení, které pořádala firma MPL s firmou JUB. Seznámili se
s výrobky na likvidaci skvrn a plísní, fasádními a thermo materiály
a stavební chemií. Součástí prezentace bylo i představení stříkací
techniky GRACO a STORCH. Žáky nejvíce zaujaly nové postupy
pro dekorativní techniky. Vítáme, že na školení jsou zváni i zástupci
odborných škol a žáci.

SOUTĚŽ UHERSKÝ BROD
SOU v Uherském Brodě pořádalo tradiční mezinárodní soutěž
malířů a graffiti. Letos byla dvoudenní a soutěžní díla byla malována přímo na stěny učeben. Zůstanou tak zachována i po soutěži.
Tématem bylo auto, moto a opravárenství. Zvítězila dívka z prvního
ročníku SOU Valašské Meziříčí. Druhé a třetí místo obsadili domácí
soutěžící. Práce byly zajímavé a na profesionální úrovni. Je vidět,
že úroveň soutěže má vzestupnou tendenci.

ŠKOLENÍ HELIOS – PLZEŇ
Členové plzeňské cechovní skupiny si zařídili vlastní školení na
nátěrové hmoty firmy Helios. Členové chválili technika firmy za
kvalitní odbornou prezentaci. Kladl důraz na důkladné seznámení
s celým sortimentem a vlastní praktické odzkoušení materiálů. Je
dobré dělat školení i pro menší skupiny řemeslníků.
ŠKOLENÍ CHEMOLAK – SLOVENSKO
Náš člen pan Máca se
zúčastnil odborného lakýrnického školení přímo ve
výrobním závodě CHEMOLAK. To bylo zaměřené
na praktické vyzkoušení
materiálů. Zvláštní důraz
byl kladen na přípravu
povrchů, korozní agresivitu
prostředí a životnost nátěrů.
Překvapením pro účastníky
byla kontrola naředění materiálu pro základ od oka,
tak jak jsou zvyklí. Většina
totiž přeředila o 50 %.
Tato zkušenost potvrdila
oprávněnost a nutnost odborných školení.
3 | 2016 SPEKTRA
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KONFERENCE – POVRCHY
Na již 42. ročníku odborné konference Projektování a provoz
povrchových úprav v Praze měl přednášku generální sekretář
cechu Pavel Žatečka. Tématem bylo znovuzavedení mistrovských
zkoušek do řemeslných oborů. Přednáška byla zpracována i do
tištěného věstníku, který obdržel každý účastník. Je dobře, že se
o výše uvedené téma zajímá i široká odborná veřejnost.

GRATULUJEME
JANĚ I MARTINOVI
Naše asistentka t. č. na mateřské
dovolené Jana Topolančinová
přivedla na svět svou první dceru.
Gabrielka se narodila 29. března
(3,41 kg, 51 cm) a dělá všem
radost. Přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti všem.

SEKRETARIÁT MÁ
NOVOU ASISTENTKU
Od března rozšířila naše řady
nová kolegyně Hana Navrátilová a zastává pozici samostatné
asistentky.
XYLADECOR CUP 2016
Náš hlavní partner AkzoNobel pořádal první ročník turnaje
v minikopané. Zvítězil tým AVEX Liberec. Gratulujeme. Příští ročník
bude nejspíše na Moravě.
PROMOCE –
BC. JOSEF ČERMÁK
Velká gratulace míří k radnímu
cechu Josefu Čermákovi, který
získal titul Bc. V březnu slavnost
ně složil slib v Betlémské kapli
v Praze. Na svůj vysokoškolský
diplom je náležitě pyšný a my
na něj.
POZVÁNÍ NA NFS PLASY U PLZNĚ
Ve dnech 24.–26. června se pořádá tradiční Neformální setkání pro členy, jejich rodiny a partnery cechu. Místem je tábor
Máj kousek od Plas, kde je krásný klášter, muzeum stavebnictví,
minipivovar a zajímavý minigolf se zoologickou zahradou. Více
informací na sekretariátu.

Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
cechmistr R. Konečný a sekretář P. Žatečka,
Učňovská 1, 190 00 Praha 9-Jarov
tel.: 266 106 572, 777 020 403,
info@CECHmal.cz
www.CECHmal.cz

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU:
• Změny kontaktních údajů (www, e-mail, telefon,
adresa…) hlaste vždy neprodleně na sekretariát.
• Fotografie týkající se CMLT můžete sledovat
na www.cechmal.rajce.net.
• Gratulujeme členovi Radkovi Kaňovi k narození
syna Vaška.
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