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fórum    aktuálně z řemesel

...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU

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

Cechovní skupiny členů, které spolupracují v daném regionu:
BESKYDSKO – Vladimír Brychta  BRNĚNSKO-BLANENSKÁ – Jiří Nový BRNO – Jaromír Schovanec 

ČESKOBRODSKO – Martin Hušner JIH -Jindřichohradecko – Vladislav Máca KARLOVARSKO – František Dohnal 

KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný PLZEŇSKO – Karel Zukal PRAHA – Jan Zeman ml.

VYSOČINA – Jaromír Vierer  VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek
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Kvalitní práce potřebuje  
dobré osvětlení a ideální  
pracovní teplotu

Počínaje rokem 2018 začnou mít podnikatelé ucelený 
přehled o tom, které povinnosti musí podle českých zákonů 
plnit. Napříč politickým spektrem získala Hospodářská 
komora ČR podporu pro zavedení elektronického nástroje 
umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění 
jejich povinností přes internet. Novinka, za níž stojí tvůrce 
CzechPointů, jde na jednání Poslanecké sněmovny. Systém 
může podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně. 
„Je to snad poprvé, kdy politici nehledí na svou politickou 
barvu a chtějí se podílet na vyřešení největšího problému 
současného podnikání. Každá velká společnost i nejmenší 
živnostník si díky tomuto projektu bude moci snadno a rych-
le ověřit všechny povinnosti, které se týkají právě jeho 
odvětví a právě jeho profese,“ poznamenal prezident 
Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý během tis-
kové konference, na níž komora představila novinářům demo 
verzi Právního elektronického systému pro podnikatele (PES). 
PES podnikatelům umožní, aby si spravovali přes 
internet a na jednom místě přehled svých povinností 
vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek. 
Zároveň jim podle odhadů Hospodářské komory ušetří 
nejméně 43 miliard Kč ročně, které dnes musí vydat na 
zpracování právních analýz a právní poradenství při zastu-
pování před správními orgány a soudy ve sporech o výklad 
právních předpisů. PES bude navíc daňově uznatelným 
nákladem.
Státu PES umožní identifikovat a odstraňovat nad-
bytečné, nejednoznačné či nesmyslné paragrafy 
a povinnosti. Pomůže také kontrolním a dozorovým 
orgánům orientovat se v právních předpisech i v tom, co 
mají kontrolovat a jménem státu vymáhat.
Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich ne-
jednoznačný výklad a aplikace v praxi totiž způsobují 
nejen podnikatelům takové potíže, že dnes i při dobré 
vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit. „Navíc 
praxe ukazuje, že zákony nezvládají jednoznačně vyklá-
dat už ani sami zákonodárci, soudy ani státní dozorové 
orgány,“ doplňuje Zdeněk Zajíček, který za projektem 
stojí a který je mimo jiné také tvůrcem CzechPointů nebo 
datových schránek.

Podnikatelům 
se konečně uleví 
od byrokracie 
Podnikatelský PES 
chystaný Hospodářskou 
komorou ČR zpřehlední 
zákonné povinnosti

V letošní sezoně jsme zaznamenali několik zajímavých novinek pro 
řemeslníky od našich partnerů, firem Ciret-Štorch a Festool. Osvětlení 
vládne LED technologie, ale zajímavé jsou tvary a výkony jednotlivých 
pracovních svítidel (Štorch – sloupové osvětlení 360° a Festool 
DUO 180°). 
Jejich praktické využití jsme viděli nejenom 
při práci malířů, lakýrníků, ale také u zedníků 
a třeba i na dovednostní soutěži žáků od-
borných učilišť. O tato světla je velký zájem 
jednak proto, že plochu dobře osvítí světlem 
o teplotě blízké dennímu světlu, a řemeslníci 
dále chválí i to, že z osvětlení nesálá do zad 
pracovníka teplo, tak jako u halogenových 
svítidel. Svítidlo není po vypnutí rozpálené 
a je možné ho ihned zabalit s ostatním 
nářadím. 
Při výběru je vždy dobré vybírat barevnou 
teplotu světla (kelviny) srovnatelnou s denním 
světlem. Výkon (lumeny) svítivosti LED svítidla 
je asi 4x až 5x vyšší při stejné spotřebě wattů 
než u kla sického zdroje. Výhoda LED svítidel 
je také v lepší otřesuvzdornosti při nárazech 
a v dlouhé životnosti. Vhodné je, aby přístroj 
měl ochranu IP proti vodě. 

Žárovka: 6–10 lm/W
Zářivka: 40 lm/W
LED: 60–100 lm/W

Kontrolní svítidlo je výborná věc pro kontrolu 
práce při stěrkování ploch, kdy ukáže všechny 
nepřesnosti. Svítidlo je vhodné používat při 
realizaci, ale ne při předávání prací. Pro 
předávání je vhodné využít postupy uvedené 
v příručce Vizuální hodnocení malířské, lakýr-
nické a tapetářské práce. Zde je doporučeno 
použít svítidlo vzdálené, které osvětluje plochu 
z čelního pohledu z dostatečné vzdálenosti 
(příručka je zdarma ke stažení na stránkách 
www.CMLT.cz). 
Teplovzdušné ventilátory naopak umí ohřát 
prostor nebo vysušit stěnu na plynule nastavi-
telnou teplotu v rozmezí 5–40 °C. Zařízení 
pouze ohřívá, ale nechladí vzduch. 
Členové CMLT ČR mají kompletní technické 
informace včetně cen.

Pavel Žatečka – výkonný ředitel CMLT ČR
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OSVČ vykazují šestnáctinásobně menší počet případů pracovní neschopnosti než zaměstnanci. Ještě před 7 lety šlo přitom jen 
o šestinásobek. Ukázala to srovnávací analýza Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP).

ZAMĚSTNANCI STONAJÍ V PRŮMĚRU ČASTĚJI
Asociace porovnala poslední dostupná data z ČSSZ a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, která se týkají počtu případů 
pracovní neschopnosti zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), a tyto údaje vyhodnotila v sedmiletém horizontu. 
Z nich vyplynulo, že zatímco v roce 2009 měl jeden zaměstnanec vůči jedné OSVČ šestkrát více případů pracovní neschopnosti, v roce 
2015 se již jednalo o šestnáctinásobek. Současně klesá i počet živnostníků, kteří si státní nemocenské pojištění platí, zatímco v roce 
2006 si je hradilo 15 % z nich, v posledním vyhodnoceném období to bylo již jen 9 % OSVČ, upozornil Karel Havlíček, šéf AMSP.
„Není týdne, aby někdo nenapadnul živnostníky s ohledem na to, jakým způsobem využívají sociální systém na úkor ostatních. Jedno-
duchým porovnáním jsme prokázali, že tomu tak není. Z analýzy je zřejmé, že podnikatelé počet pracovních neschopností systematicky 
snižují, zatímco zaměstnanci jejich počet zvyšují. Nepřísluší mi komentovat, jestli je vykázaná nemocnost u zaměstnanců skutečná, ale 
jednoznačně lze tvrdit, že osoby samostatně výdělečně činné sociální systém nezatěžují v takové míře jako zaměstnanci,“ uzavřel Havlíček.

Zaměstnanci stonají 16x více než OSVČ, 
uvádí AMSP

Dohodu o provedení práce můžete 
ročně uzavřít s libovolným počtem 
zaměstnavatelů. Pro každého z nich 
však můžete pracovat maximálně tři 
sta hodin za rok.
Pokud měsíční odměna z dohody 
o provedení práce nepřesáhne deset 
tisíc, neplatí se z výdělku zdravotní 
ani sociální pojištění.
Pokud jde o daně, máte – když 
měsíční odměna nepřesáhne de-

set tisíc korun – dvě možnosti. Když nepodepíšete 
přihlášení k dani z příjmů, zaměstnavatel vám z příjmu odečte 
patnáctiprocentní srážkovou daň. Pak už tento příjem nemusíte 
nikde vykazovat. Když prohlášení k dani podepíšete, strhne vám 
zaměstnavatel patnáctiprocentní zálohu na daň a uplatní daňové 
slevy, na které máte nárok – přinejmenším základní daňovou slevu 
na poplatníka, která v roce 2016 dosahuje 24 840 korun (což 
dělá 2070 měsíčně).

Přesáhne-li měsíční odměna deset tisíc korun, strhne vám 
zaměstnavatel automaticky patnáctiprocentní zálohu na daň, 
ta se ale už bude počítat ze superhrubé mzdy. Když u daného 
zaměstnavatele podepíšete přihlášení k dani, budete moci uplatnit 
daňové slevy – stejně jako u odměny do deseti tisíc.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI
Dohodu o pracovní činnosti můžete uzavřít na práci, jejíž rozsah 
nepřekročí v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby 
(tedy 20 hodin týdně).
Když měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti nedosáhne 
2500 korun (nebo víc), nemusí se z ní odvádět zdravotní ani 
sociální pojištění.
Příjmy z dohody o pracovní činnosti se daní stejně jako příjmy 
z běžného pracovního poměru. Bez ohledu na výši odměny tedy 
platí, že zaměstnavatel z ní odvede patnáctiprocentní zálohu na 
daň z příjmů. Když u daného zaměstnavatele podepíšete prohlášení 
k dani, sníží vám zálohu o daňové slevy a zvýhodnění.

Pavel Žatečka – výkonný ředitel CMLT ČR

Dohoda o provedení práce
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JAK BYLO NA 16. VALNÉ HROMADĚ
Valná hromada (dále jen VH) se konala na konci února ve SOŠ 
stavební a zahradnické v Praze 9-Jarov. Ve vstupním vestibulu se 
pořádala již tradiční výstava Barevná inspirace, které se zúčastnilo 
přes 50 vystavovatelů v 25 stáncích, kde se představovaly jednotlivé 
novinky pro tento rok. Hostem VH byl prezident Hospodářské komory 
ČR Vladimír Dlouhý, který na VH promluvil a následně navštívil výstavu, 
kde byl mile překvapen zájmem řemeslníků a pestrostí nabízených 
produktů. Dalším významným hostem byl předseda Hospodářské 
komory Prahy Roman Pommer, který přítomné informoval o zavádění 
mistrovských zkoušek a o projektech na nábor žáků ZŠ do řemesel. 
Na VH se projednala celá řada úprav stanov a vnitřního řádu, 
schválilo se hospodaření i plán práce na tento rok. Skokanem uply-
nulého roku se stal Jaroslav Juřička ze Zlína. Samotná VH končila 
odbornou přednáškou časopisu d-test týkající se práva, reklamací 
a záruk. Další odborná přednáška z oblasti materiálů byla na téma 
silikonové nátěrové hmoty a zajistila ji společnost PPG. Na závěr VH 
byla vylosována hlavní cena, kterou bylo speciální rádio (Festool) 
pro řemeslníky. Všichni účastníci byli spokojeni jak s průběhem VH, 
tak s obsahem a náplní výstavy.

ŠKOLENÍ AKZO NOBEL V POLSKU
Náš člen pan Hušner vzal dva učně na exkurzi do výrobního závodu 
nátěrových hmot v polské Pilawě. Prohlídka moderní výroby byla za-
jímavá a pro žáky přínosná. Její součástí bylo i školení, jak používat 
nástroje v kombinaci s moderními nátěrovými hmotami. Samozřejmostí 
byla i praktická zkouška všech účastníků včetně ukázky nesprávného 
použití, a tím vzniklých defektů. Tuto zkušenost žáci vyhodnotili jako 
největší přínos pro svou budoucí profesi, které se chtějí věnovat. 
Výbornou zkušeností bylo též zaučení na práci s vysokotlakou tech-
nikou. Je vhodné se takto věnovat budoucím malířům, kteří mají zájem 
o řemeslo. Děkujeme firmě Akzo Nobel a Profi Color za tuto aktivitu.

CONECO BRATISLAVA
Slovenský cechmistr Laco Konkoly svolal u příležitosti výstavy 
CONECO tradiční setkání cechů. Zúčastnili se jej zástupci Sloven-
ska, Rakouska, Maďarska, Slovinska a ČR. Za CMLT se zúčastnil 
Pavel Žatečka. Vystavovalo tam několik cechů: kamnáři, pokrývači, 
tesaři, podlaháři a malíři. Helmut Schultz navrhuje takovéto nefor-
mální středoevropské setkávání, kde by se povídalo o aktuálních 
problémech, pořádat dokonce jedenkrát až dvakrát do roka. Za 
samostatné členství v UNIEP poděkoval ČR a Slovinsku a nastínil 
plány na tento rok. 

CIRET ŠKOLENÍ PELHŘIMOV
Na konci března jsme se zúčastnili školení v pelhřimovském Ciretu/
Štorchu. Dopoledním školicím programem nás provedla PhDr. Jitka 
Patríková, která nás zasvětila do faktorů úspěchu v naší práci, díky 
kterým zlepšíme naše chování vůči zákazníkům a pomůže nám to 
k lepším vztahům s nimi a získávání dalších zakázek. Odpolední 
program byl věnován prezentaci výrobků s praktickým vyzkoušením, 
kde se na stejném podkladu testovaly rozdílné typy válečků a štětců 
a rozdílné výsledky finálního díla byly znát. Rádi bychom pořadatelům 
poděkovali za perfektní organizaci dvoudenního školení, které pro 
naše členy uspořádali, a za přátelskou atmosféru, která na něm 
panovala.
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FRANTIŠEK GRÜNER V TELEVIZI
Na konci března se v hlavní zpravodajské relaci České televize objevil 
člen pražské cechovní skupiny František Grüner, který promluvil na 
téma omezení poskytování odborných služeb amatéry. Tímto bychom 
mu chtěli poděkovat za jeho čas a vzornou reprezentaci řemesla; 
Janu Zemanovi pak za propůjčení dílny pro účely natáčení. 

JEDNÁNÍ S MINISTREM BABIŠEM V SOŠ JAROV
SOŠ stavební a zahradnickou Praha navštívil ministr financí Andrej 
Babiš. Po diskuzi se žáky si udělal čas na krátkou schůzku se zástupci 
profesních cechů (malíři, kamnáři, kominíky). Diskutovalo se o nor-
mách, EET, nedostatku kvalitních žáků v řemeslech i mistrovských 
zkouškách. Práce na černo a práce bez DPH byla diskutována i ve 
spojitosti s nekalou reklamou nabízející prodej výrobků bez DPH. 
Bohužel schůzka byla příliš krátká na to, aby se něco vyřešilo. 

POKUS O REKORD –
STAŇA ZDRAŽIL
Vážení, rádi bychom vás pozvali, abyste přišli 
podpořit našeho člena Stanislava Zdražila, 
který se 3. června v 15 hodin v Pačlavicích 
u Kroměříže pokusí vytvořit nový český rekord 
spočívající v chůzi na štaflích. Trať je dlouhá 
600 m s převýšením 60 m. Rekord bude reali-

zován na štaflích našeho partnera Matrix za přítomnosti porotce 
Agentury Dobrý den. Bude hodně veselo, celá obec se připravuje 
a dojde i na kácení Máje. 

SOUTĚŽ UČŇŮ UHERSKÝ BROD
Na začátku dubna se uskutečnila soutěž malířských učňů v Uher-
ském Brodě. Klání se účastnil výkonný ředitel Pavel Žatečka; zhostil 
se jednak úvodního slova, ale i odborného dozoru, hodnocení atd. 
Soutěž se skládala z praktického úkolu na téma „Má-li se člověk 
stát člověkem, musí se vzdělávat. Jan Ámos Komenský“. Soutěžilo 
se v pěti dvoučlenných týmech, kdy každý z týmu ztvárnil svoji vý-
malbu. Finální díla byla povedená, je vidět, že se dovednosti studentů 
zlepšují, avšak nejlépe si se zadáním poradil student Danny Mahdalů 
z domácího SOU Uherský Brod.

SCHŮZKA CECHOVNÍCH SKUPIN
I na jaře dochází ke schůzkám 
cechovních skupin, například 
Plzeňská skupina se sešla na 
Šumavě v Kašperských Horách 
v minipivovaru Kašperk. Probrali 
toho mnoho, včetně informací 
z oblasti učňovského školství se 
zástupci SOU Plzeň, reklamy 

a podpory v podnikání, odvlhčení zdiva... Zábavy bylo také dost, 
a to s dobrým jídlem v závěru. 

KONFERENCE O DUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Přítomni byli zástupci Unie hospodářských komor Labe/Odra, HK 
ČR, MŠMT, profesních svazů a školství. Za ČR zahájil prezident 
HK Vladimír Dlouhý, hovořil o nutnosti zvýšení prestiže řemeslných 
firem a prestiže žáka učiliště: nutno 
propagovat řemesla již od první 
třídy, hovořit s rodiči, prezentovat 
řemesla s tím, že i při manuální 
práci je potřeba výpočetní tech-
nika. Zdůraznil spolupráci komory 
s cechy, a tím propojení na firmy. 
Konference v zásadě nepřinesla nic 
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Cechovní slavnost se uskuteční 14.–15. října 2017
 v Kutné Hoře – pořádá Českobrodská cechovní skupina.
• Pište články do časopisu Spektra.
• Pokud máte nějaké změny v adrese či telefonu
 nebo nové www stránky, napište nám je.
• Pokud chcete někdo na nějakou výstavu,
 dejte nám vědět.
• Případné náměty na cechovní činnost, dotazy
 atd. zasílejte na sekretariát.

nového, a pokud se něco změní, tak to půjde pomalu a budeme to 
pravděpodobně muset udělat zase přes profesní spolky a komory. 
Obáváme se, že MŠMT nám příliš nepomůže a systém školství včetně 
rozdrobených firem není příliš nastavený na duální systém ve výuce 
řemesel. Duální systém může fungovat výborně pro velké firmy, např. 
autolakýrníci pro Škodu Boleslav atd. 

NÁVŠTĚVA COLORLAKU
Začátkem března navštívili zástupci Kroměřížské cechovní skupiny 
našeho významného partnera Colorlak, který je vzal na prohlídku 
celého závodu. Začali v centrálním velicím dispečinku, odkud se řídí 
chod výroby. Největší zájem a diskuze byla v laboratoři. Všechny 
barvy se zde, než odejdou do plnění, podrobují mnoha testům 
a zkouškám. Musí splňovat nejen závodní normy a receptury, ale 
i všechna státní a evropská nařízení. Prohlídku končili u plnicí linky 
přes sklad až do expedice. Závěr byl ve školicí místnosti, kde pro nás 
připravili videoprojekci a praktické zkoušky. Pánové, kdo nezažil, 
neuvěří. 

VALNÁ HROMADA UNIEP VÍDEŇ
Valnou hromadu pořádal prezident UNIEP a zároveň cechmistr dolno-
rakouského cechu v centru Vídně. Zástupci jednotlivých členských 
zemí přednesli své příspěvky. Jedním z témat jednání byl nedostatek 
mladých lidí v řemeslech a ekologie. Za ČR se zúčastnili cechmistr 
Radomil Konečný a jeho zástupce Zdeněk Daňo. Na setkání nedora-
zili zástupci ze Slovinska a Slovenska. Zde se ukázalo, jak je dobré, 
že už jsme v UNIEP sami za sebe a nemusíme se ohlížet na ostatní 
státy. Za dobu, co jsme členy, jsme udělali velký pokrok. I ostatní 
členové nás vnímají jako rovnocenné partnery díky tomu, že jsme 
samostatným řádným členem s hlasovacím právem, jsme vždy dobře 
připraveni a spolu s prezentací prací cechmistra Radka Konečného 
nás vnímají jako profesionální spolek. 

ŠKOLENÍ V CAPAROLU
Začátkem března se naši členové zúčastnili základního školení ve 
firmě Caparol, kde se dozvěděli potřebné informace o novinkách 
a vyzkoušeli si praktické ukázky. Hlavní poděkování patří Václavu 
Pospíšilovi, který se ujal organizace a školení. Zároveň nám poradil, 
jak nejlépe prezentovat dekorační techniky u zákazníků a jakých 
nejčastějších chyb se při jednání se zákazníky vyvarovat. 

JEDNÁNÍ O PARKOVÁNÍ NA MODRÝCH 
ZÓNÁCH
V dubnu proběhlo jednání na půdě Hospodářské komory Prahy na 
téma parkování na modrých zónách, kterého se zúčastnili zástupci 
magistrátu, komory a v neposlední řadě zástupci našeho cechu 
(Ing. Bukáčková, F. Grüner, P. Lužný). Probíraly se možnosti, jak 
řemeslníkům usnadnit parkování po loňském zavedení placených 
modrých zón, aby se jim vyšlo vstříc, mohli pracovat na svých zakáz-
kách a nebáli se, že dostanou pokuty. Magistrát je jednání otevřený, 
tak uvidíme, kam se díky spolupráci s pražskou Hospodářskou 
komorou posune. 

TRADIČNÍ NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ 
A PŘÁTEL CECHU
Letošní NFS se uskuteční o víkendu 23.–25. června v areálu 
rekreačního střediska Želivka (www.zelivka.com). Je tam mnoho 
sportovišť včetně lanového centra. Ubytování je jak v chatkách, 
tak i v kvalitních pokojích zděné budovy. Bude táborák a buřty, 
dobrá nálada, závody na štaflích a další zábava tak jako vždy. 
Kdo se ještě nenahlásil, pište na sekretariát. Pořadatelem je pražská 
cechovní skupina.

TESTOVÁNÍ NH PPG-PRIMALEX
Naši členové společně s dalšími kolegy se zúčastnili testování 
nátěrových hmot Primalex. Akce proběhla v prostorách odborného 
učiliště Brno-Lomená a zúčastnili se jí technici firmy, kteří měli 
připraveno množství otázek 
a jednotlivé postřehy si bedlivě 
zapisovali. Všichni účastní-
ci měli dobrý pocit z toho, 
že se NH netestují jenom 
v laboratořích, ale i profesio-
nálními řemeslníky na reálných 
podkladech. 


