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Podnikatelé, pozor!
Pokud nezajistíte řádně BOZP, tak zákonné pojištění
nebude pravděpodobně poskytnuto a všechny nároky
zaměstnance hradíte ze svého
Tragické pracovní úrazy z nedbalosti.
Kdo nese finanční odpovědnost?
Smrt živitele rodiny, invalidita nebo dlouhodobá
nákladná rekonvalescence, to jsou nejtragičtější
následky pracovních úrazů. Někteří zaměstna
vatelé dokonce na bezpečnosti práce šetří, místo
aby ji sami zajišťovali. Rok 2015 byl z hlediska
smrtelných pracovních úrazů nejtragičtější za
poslední 3 roky.
Kdy za pracovní úraz
odpovídá zaměstnavatel
V případě, že zraněný zaměstnanec nebyl při práci řádně zajištěn, je třeba prověřit, zda neporušil
své povinnosti a předpisy bezpečnosti práce
(BOZP). Pokud ne, pak za pracovní úraz odpovídá
zaměstnavatel. „Pokud však zaměstnavatel nezajistil řádně bezpečnost a ochranu zdraví při práci
nebo ochranné pomůcky, neposkytne mu s největší
pravděpodobností pojišťovna, u které musí být ze
zákona pojištěn pro případy pracovního úrazu,
pojistné plnění. Veškeré nároky zaměstnance tak
bude zaměstnavatel hradit ze svého.“
Zaměstnance ohrožuje
i vlastní lehkovážnost
V České republice je však poměrně častým jevem,
že si pracovníci ochranné či jisticí pomůcky nevezmou, ačkoli je mají k dispozici. Pokud se prokáže, že zaměstnanec, například
pokrývač pracující ve výšce, ochranné pomůcky prokazatelně svěřeny má, je poučen o jejich používání, je kontrolován, že je
používá, ale v konkrétním případě si je nevezme, může se zaměstnavatel odpovědnosti zprostit.
Pavel Žatečka, sekretář CMLT ČR

Víte o tom?
Udavači budou odměňováni
Vláda připravila a do připomínkového řízení poslala návrh zákonné ochrany whistleblowerů – oznamovatelů nekalého
jednání. To znamená, že zaměstnanci, kteří udají své nadřízené, mají být chráněni, a dokonce odměněni. „Zákon na ochranu
oznamovatelů není nic jiného než zákon na ochranu udavačů. Považujeme za absurdní a nepřijatelné, aby demokratická Česká
republika měla ve svém právním systému zákon, který by podporoval, motivoval a chránil udavače. Návrh hájit udávání zákonem
skrývají vládní politici jako vždy za hezká slova a prý dobré úmysly. Zjevně jim však jde o rozdělování společnosti. Zákonem na
ochranu udavačů by vrazili další klín mezi zaměstnance a zaměstnavatele, a vytvořili tím mezi nimi další třecí plochy a nepřátelství.
To by dnešní vládní garnituře jistě vyhovovalo, protože rozdělená společnost se lépe ovládá. Asociace podnikatelů a manažerů
žádá vládu, aby tento návrh stáhla.“
Pavel Žatečka, sekretář CMLT ČR
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Publikační povinnosti
vůči obchodnímu rejstříku
Pokuta až 100 tisíc Kč
V rámci své obchodní činnosti se podnikatelé setkávají s řadou různých
povinností vůči státním institucím, mezi které se řadí i některé povinnosti
vůči obchodnímu rejstříku. Ten je jakožto jeden z veřejných seznamů
veden rejstříkovými soudy.

Do obchodního rejstříku jsou zapisovány zákonem stanovené údaje
ze strany obchodních korporací, družstev, fyzických osob, které jsou
podnikateli, a dalších osob, u nichž tak stanoví zákon. Z praxe vyplývající požadavky, které reflektují důvěryhodnost, bonitu a solventnost
obchodních partnerů, dále odůvodňují nutnost zveřejňování zákonem
určených dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku. Jedná se ze
jména o zakladatelská právní jednání a jejich změny, rozhodnutí
o volbě, jmenování, odvolání členů orgánů právnických osob,
výroční zprávy, účetní závěrky, rozhodnutí související s řešením
úpadku nebo oddlužení, zprávu o vztazích apod. Za nesplnění
povinnosti zveřejnit tyto dokumenty je soud oprávněn uložit i opakovaně
pořádkovou pokutu v maximální výši 100 tisíc Kč, a to po neuposlechnutí výzvy rejstříkového soudu.
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Internetové stránky
Vhodný nástroj
pro prezentaci a získání
důvěry zákazníka

Jak každý ze své zkušenosti zná, při jednání se zákaz
níkem je důležité získat si jeho důvěru. Řemeslník pak
bez obav provádí svou práci a zákazník většinou,
pokud to nemá již předem naplánováno, zaplatí.
U stálých zákazníků je důvěra již předem zajištěna.
U nových je to proces na delší dobu. Pěkné internetové
stránky a pečlivě vybraný obsah pomohou k získání
tak cenné důvěry. Naše zkušenost je pozitivní. Často
se nám stává, že se na nás zákazník informoval přes internetové stránky, a důvěra pak byla již z části předem
zajištěna. Řemeslník má také svou představu, na co
by se rád specializoval, a podle toho si může také své
internetové stránky přizpůsobit. Nové možnosti přístupu
k internetu na telefonu a tabletu rozšiřují možnosti
stránek, kde se design přizpůsobuje možnosti zobrazení. Dokonalejší zobrazovací schopnosti obrazovek
umožňují prohlížení fotografií s velkým detailem, což
je pro malíře důležité. Vzhled a náplň stránek však
musí být přizpůsobena potenciálnímu zákazníkovi.
Může se stát, že zákazníka odradí buď vzhled příliš
jednoduchých stránek, nebo naopak příliš luxusních.
Zákazník si může od vzhledu stránek odvozovat i cenu
prací. Z těchto důvodů je zajímavé mít více různých
webových stránek zaměřených na konkrétní skupinu
zákazníků.
Pavel Kirchner a Jaroslav Kirchner,
členové CMLT ČR

Pavel Žatečka, sekretář CMLT ČR

www.KIRCHNERDEKORACE.cz
4 | 2016 SPEKTRA
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Co se děje v cechu
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Pro odborníky byla připravena návštěva stavebního muzea, kde zauPokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založ
jala expozice věnovaná historii vápna
a expozice oboru štukatérství.
Většině mužů se líbila návštěva minipivovaru, kde byly zajímavě
malované stěny a hlavně devět druhů vlastních piv na čepu. Tuto
cech_skupiny2016.indd 1
exkurzi uvítala i nejedna žena.
Dětská tombola je tradičním zakončením odpoledne a pro děti jsou
to druhé Vánoce. Děkujeme všem, kteří přispěli na ceny, zvláště
firmě AKZO NOBEL za hlavní cenu terénní auto na vysílačku.
K večeru vypukla dlouho očekávaná soutěž v běhu na štaflích. Tento
závod byl naprosto regulérní, protože byly použity nové štafle od
našeho partnera MATRIX. Vítězem nelítostného souboje se stal
Roman Novotný z Holic. Druhý byl Michal Bedrníček ze Sobkovic
a třetí Jaromír Vierer z Jihlavy. Blahopřejeme vítězi a čest poraženým.
Celý víkend bylo krásné počasí a déšť přišel, až když jsme předali
ceny vítězům a začala večerní zábava.
Neděle byla již v duchu odjezdu a individuálních výletů po krásném
okolí. Otázka zní: Kde bude NFS příště?

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ CECHU
Letošní NFS se pořádalo v rekreačním
zařízení MÁJ v Plasech u Plzně. Plasy
A
ET
CESTA KOLEM SV
jsou krásné městečko s klášterem posta
EM
EX
AL
IM
S PR
EGYPT
veným na dubových pilotách zatopených vodou. Tuto zajímavou stavbu
měli možnost naši členové navštívit.
Páteční večer byl opět v duchu opékání
ARIZONA
buřtů u táboráku a setkávání členů,
z nichž většina přijela i s rodinami. Jako
IC
CARIB
vždy bylo veselo , zejména když se
AN
JAP
otevřel ZERO Bar & Vy!
Sobotní dopoledne probíhalo pra
ÚSPEŠNE
covně, partneři cechu seznamovali
DOKONCENA!
členy s novými výrobky u prezentačních
stánků. Pro děti byl připraven skákací hrad a cukrová
vata. Příjemným zpestřením byla účast asistentky na mateřské
dovolené Jany Topolančinové s dcerou.
Hned po obědě se společně vyrazilo na atrakci, kterou pro členy
cechu připravil generální partner PPG – PRIMALEX. Cestu kolem
světa včetně prohlídky zoo absolvovali děti i dospělí. Pro děti byl
navíc připraven animační program a každé dítě obdrželo pamětní
diplom. Děkujeme PRIMALEXu za skvělý zážitek.
NFS CMLT PLASY
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VÝSTAVA HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zástupci skupiny Jih pod vedením pana Laštovky zajistili poradenské
centrum cechu na této tradiční a prestižní výstavě. Celý čtvrtek byl
na výstavě vyhlášen a na všech plakátech uveřejněn jako Den s Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. Zde na pódiu měli pánové
Koubek a Žatečka dvouhodinovou prezentaci se soutěžemi pro
diváky. Cílem byla propagace kvalitního řemesla a profesionálního
řemeslníka. To se i díky prezentacím na stánku povedlo.

Žáci pracovali podle jednotného zadání a také se prezentovali
vlastní tvorbou. Akce se zúčastnilo deset dvoučlenných družstev z ČR,
přijeli i hosté ze Slovenska. Akce mohla proběhnout díky sponzorům
a především díky podpoře města Hlučína, Moravskoslezského kraje,
Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a firmy HET.

SOUTĚŽ HLUČÍN
V. ročník setkání mladých malířů-natěračů
Do Hlučína se sjeli mladí malíři z celé republiky, aby porovnali
své schopnosti, dovednosti, vyměnili si zkušenosti, propagovali
obor a navázali kontakty se svými kolegy z jiných škol. Hlavním
programem akce byla prezentace žáků jednotlivých škol oboru
malíř. Již V. ročník setkání pořádalo Odborné učiliště a Praktická
škola Hlučín ve spolupráci se Spolkem přátel školy při OU a PrŠ,
pod patronací Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a starosty
města Mgr. Pavla Paschka.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Bylo období závěrečných zkoušek. Po proběhnutí písemných a praktických částí přišla na řadu ta ústní. Je vidět, že i k tak stresující
otázce lze přistupovat s úsměvem. Jsme šťastní, že nám letošní ročník
vyškolil přes stovku nových malířů, lakýrníků a tapetářů po celé
ČR. Novým řemeslníkům podává cech „pomocnou ruku“ formou
bezplatného „Junior členství“, kdy jim pomůže v náročném startu
do podnikatelského života.

FRÝDECKOMÍSTECKÝ VELETRH
Zástupci Beskydské skupiny, pánové Brychta a Grygar, společně
s naším partnerem panem Wálkem z firmy JUB po celou dobu
výstavy dělali propagaci řemeslu i cechu. Do všech schránek ve
městě přišla informace o účasti našeho cechu na výstavě. Lidé
chodili s dotazy, které měli již z domova sepsané na lístečcích.
Děkujeme všem za zvládnutí této náročné akce.

4 | 2016 SPEKTRA
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SETKÁNÍ S PREMIÉREM
Prestižní akcí bylo setkání zástupců některých cechů s premiérem
Bohuslavem Sobotkou. Setkání zorganizovala AMSP v rámci Roku
řemesel a náš cech zastupoval člen rady Bc. Josef Čermák. Ten
premiéra informoval o mistrovských zkouškách a toto téma bylo
následně diskutováno. Je třeba více takovýchto jednání na vysoké
úrovni.

do představenstva HK ČR. Akci navštívil premiér Sobotka, poslanci
Kalousek a Fiala, zástupce odborů Středula a další. Zajímavou
informaci sdělil prezident komory Vladimír Dlouhý. Připravuje se
PES, tj. Právní elektronický systém pro podnikatele, který za ně bude
evidovat veškeré podnikatelské povinnosti. Další novinkou byl návrh
jedné paušální daně pro malé podnikatele, která by obsahovala
daň i sociální a zdravotní pojištění.
Na sněmu byly slavnostně vystaveny cechovní korouhve a prapory
členských společenstev.

NÁVŠTĚVA ŘEMESLNÉ KOMORY V REGENSBURGU
V rámci Roku řemesel uspořádala AMSP ČR návštěvu řemeslné
komory. Zde byl prezentován školní systém v Německu, který klade
velký důraz na odbornou praxi a kvalitní dílenské zázemí škol. Zajímavostí je, že škola se žáky neprovádí žádnou výdělečnou činnost,
aby nebrala práci řemeslníkům v regionu. Návštěvy se zúčastnili
zástupci různých cechů, včetně našeho sekretáře.

Z OMŠELÉHO VRTULNÍKU VÝSTAVNÍ KUS
Před dvěma lety pracovali učni se svými mistry na zakázce Muzea
Policie ČR v Praze. Z omšelého vrtulníku udělali výstavní kus. Zrenovovali ho do původní podoby. Na zahradě mezi exponáty dominuje.
Jelikož je stále v perfektním stavu – má vysoký lesk, stálé barvy
a zachovalé nápisy, tak má muzeum zájem spolupracovat na
dalších exponátech, které jsou vystavené venku. „Nový kabát“
tak dostane tank, čluny a policejní vozy. Jasný příklad, že poctivá
práce se vyplácí.

SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
V Olomouci proběhl celostátní sněm Hospodářské komory ČR.
Jako zástupci cechu se ho zúčastnili cechmistr Radomil Konečný
a sekretář Pavel Žatečka. Ten byl také v průběhu sněmu schválen

NARODIL SE VAŠÍK KAŇA
Je nám velkým potěšením sdílet s vámi radostnou novinku. Člen cechu Radek Kaňa
se stal pyšným tatínkem. Jeho partnerka mu
12. dubna 2016 porodila syna Vašíka. Je
ho pořádný kus, při narození měřil 53 cm
a vážil 3,5 kg. Blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti celé
rodině. Ať se vám dobře daří.
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:
• Od 1. do 15. července 2016 sekretariát cechu
čerpá dovolenou. V případě nutné potřeby volejte
cechmistra nebo napište SMS sekretáři.
• Pokud máte nějaké změny v adrese či telefonu
nebo nové www stránky, napište nám je.
• Dne 2. května 2016 zasedala rada cechu
v Praze na sekretariátu.
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