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Blíží se návrat mistrovské zkoušky?
Ministerstvo školství navrhlo její podobu
Ministerstvo školství navrhlo podobu mistrovské zkoušky, jejíž zavedení dlouhodobě požadují zaměstnavatelé. Měli by se k ní hlásit
řemeslníci nejméně po pěti letech praxe. Vedle zručnosti by měla ověřovat i ekonomické znalosti. Vyplývá to z návrhu novely zákona
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který ministerstvo předložilo k připomínkám. Novela by měla platit od července
příštího roku.
Návrh počítá s ověřováním kompetencí ve třech oblastech. Adepti budou navrhovat a vytvářet mistrovské dílo. Budou také prokazovat
schopnost kompletního zpracování zakázky ve svém oboru, tedy zpracování plánu, rozpočtu nebo zadání práce. Budou muset mít
rovněž znalosti potřebné k založení a vedení firmy včetně přehledu o účetnictví a daňových povinnostech.
Zkušební komise by měla být minimálně tříčlenná. Měla by se skládat ze zástupce cechu nebo svazu příslušného oboru, zástupce
školy vyučující příslušný obor a odborníka na ekonomiku nebo personalistiku.
Pavel Žatečka, sekretář cechu a člen přípravného výboru pro mistrovskou zkoušku

PES pro podnikatele – zbraň proti byrokracii
Hospodářská komora ČR přichází s převratným elektronickým systémem, který by podnikatele a živnostníky provedl džunglí zákonů
a dalších předpisů a pohlídal za ně plnění administrativních a daňových povinností.

VŠE PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ
Pomoci řešit záplavu byrokracie by výrazně mohl „PES pro podnikatele“ (Právní elektronický systém), který připravila Hospodářská
komora ČR. Ten by jednak zpřístupnil na jednom místě všechny zákony a předpisy ukládající podnikatelům nějaké povinnosti a současně
umožnil firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu.
Podnikatel by si po přihlášení do systému a vyplnění svého profilu
mohl nastavit přehled povinností vůči státu, například podle svého
oboru činnosti, nebo přehledný kalendář dat, kdy mají být konkrétní
povinnosti splněny. Systém by současně byl schopen na nutnost splnění
takové povinnosti sám podnikatele předem a včas upozorňovat, aby
se nepromeškaly zákonné lhůty a podobně. U každé povinnosti by
byl uveden její popis, lhůta či termín i odkaz na znění konkrétního
paragrafu předpisu, kterým je stanovena. Navíc by zde byla také
informace o případné sankci, třeba pokutě, která za nesplnění povinnosti nebo nedodržení lhůty hrozí.
PES by mohl být rovněž propojen s datovou schránkou firmy a u těch povinností, kde je to možné, by byl přímý odkaz na příslušný
formulář, který by bylo možné přímo vyplnit a odeslat – například daňové přiznání apod. „Cílem je, aby podnikatelé našli vše na
jednom místě a z jednoho místa mohli plnění povinností vůči státu spravovat, aniž by se museli obávat, že na něco zapomenou,“ říká
prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, který je v rámci Hospodářské komory autorem připravovaného systému. Podle něj by v rámci
jedné firmy zapojené do systému PES pro podnikatele bylo možné události a plnění povinností nejen hlídat a spravovat, ale rovněž
splnění například rovnou delegovat na jednotlivé zaměstnance, jimž bude umožněn vstup do firemního profilu. V tomto profilu by
také byla zaznamenána auditovatelná stopa veškerých kroků, bylo by tedy možné zpětně doložit, zda, kdy a kým konkrétně byla
povinnost splněna, kdy byl ten který formulář na příslušný úřad odeslán. Přístup k profilu by bylo také možné povolit například právní
kanceláři nebo daňovému poradci poskytujícímu firmě své služby. Ze systému by bylo možné se přímo spojit s CzechPointem a využít
všech jeho služeb.
Členové cechu mají podrobné informace ve své zprávě.
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POZOR!
Minimální mzda je většinou
větší = zaručená mzda
Domozte
se svých peněz
jednoduše a hned
Jste menší podnikatel a máte pohledávku? Dlužník vám nezaplatil? Advokátní kancelář za vás zpracuje a odešle dlužníkovi
předžalobní upomínku.
Nemusíte nic hledat a složitě zjišťovat. Jednoduše a levně
využijete svého práva, aniž byste museli chodit po advokátech.
Pomůžeme vám efektivně zatlačit na dlužníka se zastoupením
advokátní kanceláře.

JAK TO FUNGUJE
Vyplňte jednoduchý formulář a advokátní kancelář za vás
odešle dlužníkovi předžalobní upomínku.
PRO ČLENY CECHU ZA 399 KČ S DPH
Kvalifikovaná výzva pod hlavičkou advokátní kanceláře působí
na dlužníka razantně. Nemusíte se zvednout ze židle a vše
poběží. Cena služby je pouze 399 Kč bez dalších provizí
(včetně DPH 21 %).
Je to jednoduché, rychlé a levné řešení, které je důležitým krokem
k ujištění dlužníka, že své peníze chcete zpět a že právo stojí na
vaší straně. Od 1. 1. 2013 totiž dle novely občanského soudního
řádu platí, že soud nebude moci žalobci přiznat náhradu nákladů
řízení (patří sem soudní poplatek, náklady na advokáta či cesty
věřitele k soudu) v případě, pokud neučinil nejméně 7 dnů před
podáním žaloby tzv. předžalobní výzvu.

Od ledna 2016 se po roce opět zvyšuje minimální mzda –
o 700 korun na 9900 korun měsíčně (z 55 na 58,70 koruny
za hodinu).
Pro většinu zaměstnanců v praxi platí mnohem vyšší minimum – takzvaná zaručená mzda. Ta je odstupňována podle
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů,
nazývaných také minimální mzdové tarify. Také tyto sazby se
od ledna zvyšují.
Naopak životní minimum a existenční minimum se ani letos
nezvyšují. Chodit do práce se musí vyplácet více než brát
sociální dávky a nepracovat.
Tabulku zaručených mezd mají naši členové k dispozici.

Pavel Žatečka, sekretář cechu

Pavel Žatečka, sekretář cechu
INZERCE
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CECHU
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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CMLT ČR
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ
Je hezké, že mnoho učilišť předává výuční listy ve slavnostních
prostorách svých měst nebo škol. Tam zvou nejen žáky, ale i rodiče
či prarodiče. Je to příjemné rozloučení a dobrá propagace školy.
Například SOŠ v Praze 9 využila velký sál školy, SOU v Hustopečích
sál kulturního domu a SOU v Uherském Brodě Muzeum J. A. Komenského. Náš cech již mnoho let předává každému vyučenému žáku
v oboru k úspěšnému složení zkoušky „pamětní list“ a bezplatnou
pomoc v začátcích podnikání.

KROM

VYSOČ

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založ
FESTOOL NA CECHU I MEZI
UČNI
V sekretariátu cechu proběhlo jednání se zástupci firmy Festool.
V Německu na veletrhu Farbe jsme ji zaujali na jejím stánku (šály
cech_skupiny2016.indd 1
jsou super). Uvažuje se o obnovení spolupráce. Náš člen Jan
Zeman překvapil zástupce firmy rozsahem nářadí, které ve své
dílně používá. Na závěr jsme prošli dílny učňů a domluvili dodání
nějakého potřebného nářadí pro výuku.

KONFERENCE VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY
Prezidenti čtyř hospodářských komor uspořádali v Praze konfe
renci, kde se porovnávaly systémy školství v sousedních zemích.
Přítomno bylo kolem dvou set hostů ze všech zemí a různých
profesních společenstev. Za ČR se zúčastnil zástupce cechmistra
Zdeněk Daňo a sekretář Pavel Žatečka. Jako hosté přijeli cechmistr
Rakouska pan Schulz a Slovenska pan Konkoly. Na Slovensku
mají již zavedený duální systém, v Rakousku mají dvakrát tolik
odborné praxe než v ČR. Konference byla přínosná a zajímavá.
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PREZIDENT HK ČR
NAVŠTÍVIL ŠKOLU NA JAROVĚ
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý navštívil SOŠ stavební a zahradnickou v Praze na Jarově, kde sídlí již většina cechů. Po prohlídce
dílen a sídla kamnářů jsme diskutovali o problematice učňovského
školství a mistrovských zkouškách. Následně jsme navštívili i školní
skleníky.

UNIE ŽIVNOSTNÍKŮ
Vznikla Unie živnostníků, která
by měla propojovat cechy,
řemeslníky, obce a spotřebitele
přímo v jejich regionech. Také by měla propojovat kvalitní
řemeslníky s cechem a se zakázkami financovanými z obcí a fondů
EU. Vznikají startovací dílny pro mladé řemeslníky. Dění v unii
monitorujeme a budeme naše členy průběžně informovat. Věříme,
že to bude přínosné.
www.uniezivnostniku.cz

fórum

AKCE CECHOVNÍ SKUPINY
„VÝCHODOČESKÁ“
Členové skupiny uspořádali tradiční setkání, tentokrát na počest
zemřelého člena Vládi Landy. Přijeli i manželky a hosté, takže
účast byla veliká. Během dne se nejenom zavzpomínalo, ale také
se opeklo prasátko a narazil soudek „Láďova“ piva Tambor. Na
kamaráda se nezapomíná.

SOUTĚŽ CAPAROL – BAREVNÝ DŮM
Při vyhodnocení soutěže Barevný dům, kterou firma CAPAROL
vyhlašuje každoročně, měli porotci těžký úkol. V prostorách ČVUT
v Praze za pomoci architektů nakonec ceny rozdělili. Patrná je stále
větší kvalita prací, náročnost a také přibývá soutěžících.
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PROPAGACE ŘEMESLA V ČT1
V rámci Roku řemesel je spo
lečně s AMSP ČR realizován
na ČT1 cyklus pořadů Toulky
za cechy a řemesly. Natáčí ho
moderátoři z oblíbené Toulavé
kamery, takže má profesionální podání a spád.
Naše řemeslo prezentoval 5. srpna cechmistr Radomil Konečný se
synem Janem. Téma fládrování zaujalo mnoho diváků a ukázalo,
jak je řemeslo krásné, když se umí. Konečným děkujeme za čas,
který natáčení věnovali.

nologií pro obnovu památek, technických zařízení budov, ale také
neziskové organizace, církve, odborné školy a řemeslné cechy.
I náš cech tam bude mít stánek. Vstupenky pro členy budou zdarma.
Významnou návštěvnickou skupinu veletrhu tvoří soukromí majitelé památek včetně vlastníků drobných objektů, zástupci církví
a neziskových organizací, projektanti, architekti, investoři, správci
památkových objektů a souborů i širší kulturní veřejnost.

BLAHOPŘEJEME!
Blahopřejeme našim členům k narození potomků. Jejich manželkám
posíláme z cechu malou odměnu ve výši 5 tisíc korun. Jen tak dál,
hoši, ať vidíme, co vydrží cechovní pokladna!
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FOR DECOR A FOR ARCH
Zveme na výstavy v Praze-Letňanech. Pro naše členy budeme
mít vstupenky. V případě zájmu zajistíme prezentační cechovní
stánek.

For Decor 8.–10. 9. 2016

For Arch 20.–24. 9. 2016

VELETRH PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA
V Průmyslovém paláci v Praze-Ho
lešovicích se ve dnech 4. a 5. listopadu uskuteční již pátý ročník veletrhu
PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA.
Představí se stavební firmy, výrobci
a dodavatelé vybavení staveb a tech56
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NOVÁ ASISTENTKA
CECHU
Vítáme v cechu naši další (do třetice všeho
dobrého) novou asistentku Ing. Hanu
Bukáčkovou.
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Věříme, že se jí u nás bude líbit.
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:
• Pište články nebo posílejte náměty
do časopisu Spektra.
• Přihlaste se do soutěže Caparol – Barevný dům
a Živnostník roku.
• Pokud máte nějaké změny v adrese či telefonu
nebo nové www stránky, napište nám o nich.
• Pokud chcete na nějakou výstavu, dejte nám vědět.

