INFO

DO KONCE ROKU 2018
JSTE MOHLI UŠETŘETŘIT 1 000 KORUN PŘI ZÁPISU DO EVIDENCE
Vzhledem k vyskytujícím se dotazům připomínáme, že právnické osoby zapsané do
obchodního rejstříku (tj. zejména obchodní
společnosti – s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) měly
povinnost provést zápis do evidence skutečného majitele do 31. 12. 2018.
Ostatní právnické osoby (tj. např. spolky)
a svěřenecké fondy mají povinnost provést
zápis do 31. 12. 2020.
Do konce roku 2018 byly právnické osoby
zapisované do obchodního rejstříku osvobozeny od soudního poplatku, pokud podají
návrh na zápis údajů do evidence skutečného majitele. Od 1. 1. 2019 poplatek činní
1 000 Kč. Ostatní právnické osoby (např.
spolky) jsou od poplatku osvobozeny i po
1. 1. 2019.

JAKÉ JSOU SANKCE?
Pokud povinná osoba nedostojí své zákonné
povinnosti v určené lhůtě, rejstříkový soud
ji vyzve a stanoví lhůtu dodatečnou. Po
marném uplynutí této lhůty může dojít
ke zrušení právnické osoby a vstupu

www.pixabay.com

SKUTEČNÉHO MAJITELE (ČLENOVÉ CMLT ČR BYLI VČAS UPOZORNĚNI)

do likvidace, ale nejsou stanoveny žádné
přímé sankce.

NA KOHO SE VZTAHUJE
POVINNOST EVIDOVAT
SKUTEČNÉHO MAJITELE?
V reakci na evropskou legislativu byla přijata
novela zákona č. 304/2013 Sb., která s sebou do českého právního řádu přinesla tzv.
evidenci údajů o skutečných majitelích. Jedná se o další opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu.
V praxi tak dopadne na všechny typy obchodních společností (akciová společnost,

společnost s ručením omezeným, komanditní
společnost, veřejná obchodní společnost),
jakož i další právnické osoby, které se podle zákona o veřejných rejstřících zapisují
(například spolky, složky HK ČR).
Skutečný majitel je fyzická osoba, která
má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující
vliv v právnické osobě.
Údaje o skutečném majiteli je potřeba zapsat
do evidence, a to výhradně prostřednictvím
formuláře. Evidence skutečných majitelů je
zcela neveřejná.
Formulář pro zápis údajů do evidence skutečných majitelů je dostupný zde:
https://issm.justice.cz/
POZOR, některé firmy nabízejí
zápis přes jejich formulář
za podstatně více peněz.

Z podkladů HK ČR připravil
Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR

KAMERY V AUTĚ
U NÁS JSOU LEGÁLNÍ, ALE MÁ TO JISTÁ OMEZENÍ
Stále více řidičů používá palubní kameru. O legalitě se vedou
dohady. Kameru tedy musíte umístit tak, aby nejen neomezovala výhled řidiče z auta, ale aby také nebránila například použití některých
bezpečnostních prvků, ať už třeba zpětného zrcátka nebo airbagu.
Ideální místo je uprostřed za zpětným zrcátkem, ale poměrně bezpečně
se dá kamera umístit co nejníže skla doprostřed, pokud v zorném poli
řidiče nebrání výhledu. Za jízdy nesmíte brát kameru do ruky. Když
ale jedete na STK, raději kameru sundejte.
Pořízené záznamy smíte reálně použít neveřejně pouze pro vlastní
potřebu. Co s nimi tedy dělat nesmíte? Nesmíte je zveřejnit na internetu, což hodně lidí dělá.
Co dělat, když máte záznam nehody a chcete ho ukázat policii nebo
pojišťovně? Nejprve oznamte, že záznam máte a počkejte, až budete
vyzvání k jeho předložení. Záznam z kamery si může vyžádat také
soud, pokud by se třeba nějaký incident řešil u něj. Ale pozor! Protistrana může namítnout legálnost použití takového záznamu (prakticky
jste ho pořídili nelegálně, protože správně nikoho nahrávat bez jeho
svolení nesmíte) a bude na soudu, jak se s tím vypořádá.
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Pokud nahrajete nějaké protiprávní jednání (nebo dopravní nehodu),
nezveřejňujte to vůbec a záznam si schovejte pro případ, že ho bude
chtít policie nebo soud. To platí i v případě, kdy jste svědkem nehody.
Záznam nikomu z účastníků nedávejte, protože nevíte, jak s ním naloží.
To, že záznam máte, oznamte policii. Znovu pak počkejte, až vás k jeho
předložení vyzve správní orgán, policie nebo soud.

A JAK JE TO V ZAHRANIČÍ?
Prakticky ve všech zemích ji lze mít, pokud nebudete nic z toho zveřejňovat. Ale jsou jisté výjimky. Například Dánsko používání kamer
zakazuje úplně, Švédsko ho podstatně omezuje – nesmí se třeba
jednat o automatickou kameru, která se zapíná samočinně. V Rakousku kameru mít můžete, ale nesmí být pevně zabudovaná. Další
země, kde je použití kamery prakticky zakázáno, jsou Švýcarsko,
Portugalsko a Lucembursko.

Připravil Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR

INFO

OD LEDNA SE MĚNÍ PRAVIDLA
PRO PLATBU POJISTNÉHO!
www.pixabay.com

Nový rok 2019 přinese osobám samostatně
výdělečně činným (OSVČ), které mají povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové
pojištění, změny v placení pojistného.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
nyní eviduje více než milion OSVČ, pro které
je podnikání jak hlavním příjmem, tak přivýdělkem.

OD LEDNA NOVÉ TERMÍNY
Do konce loňského roku platilo, že měsíční
zálohy na pojistné na důchodové pojištění
byly splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platilo i pro úhradu
pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 však musíte zálohy na důchodové
pojištění i pojistné na nemocenské pojištění
platit v kalendářním měsíci, ke kterému se
pojistné vztahuje.
Na zaplacení ale budou mít podnikatelé a živnostníci celý měsíc.

JAK S PLATBAMI
NA PŘELOMU ROKU
Aby nedošlo k tomu, že by OSVČ v lednu
2019 musely uhradit dvě zálohy na pojistné na
důchodové pojištění, přechodné ustanovení
uvádí, že záloha na pojistné zaplacená v lednu
2019, se považuje za zálohu za tento měsíc.
Zálohu za prosinec tak nemusí zaplatit, přičemž k její úhradě může dojít až v souvislosti
s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování
přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok
2018. Můžete však zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období
od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti
zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada ale
už není možná.
Toto přechodné ustanovení se však nevztahuje na platby pojistného na nemocenské
pojištění.

MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ POJISTNÉ
NA NEMOCENSKÉ BUDE VYŠŠÍ
Vzhledem k tomu, že je minimální měsíční
vyměřovací základ pro nemocenské pojištění
v roce 2019 stanoven částkou šest tisíc korun,
dochází i ke změně minimální měsíční platby pojistného na nemocenské pojištění pro
rok 2019. OSVČ, které se k nemocenskému
pojištění dobrovolně přihlásily, budou nově
platit 138 korun namísto 115 korun.
Aby vám ale na přelomu roku nemocenské pojištění nezaniklo, je nezbytné, abyste uhradili
pojistné na nemocenské pojištění za prosinec
2018 do 21. 1. 2019 alespoň ve výši 115 korun
a do konce ledna pak zaplatili ještě jednou
platbou pojistné za leden alespoň v minimální
výši 138 korun.

MÍRNĚJŠÍ PRAVIDLA PRO ZÁNIK
NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
Od nového roku budou platit mírnější pravidla,
podle kterých automaticky zaniká nemocen-

ské pojištění. V případě, že OSVČ neuhradí
v řádném termínu alespoň minimální pojistné na nemocenské pojištění, ale doplatí ho
do konce měsíce následujícího po měsíci,
v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na
nemocenském pojištění nadále trvá a nebude
ukončena.

MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ ZÁLOHY
NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ SE MĚNÍ
Každý rok dochází ke změně výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu záloh na
pojistné na důchodové pojištění. Vypočítává
se z průměrné mzdy, která je každoročně
stanovena nařízením vlády a pro rok 2019 je
stanoven částkou 8 175 korun.
Minimální měsíční záloha na pojistné na
důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ
vykonávajících hlavní výdělečnou činnost je
2 388 korun.
Připravil Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR

INZERCE

Seznam „ČESTNÝCH ČLENŮ“ Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky

(výrobci a dovozci materiálů a potřeb pro malíře a lakýrníky, kteří podporují a úzce spolupracují s cechem)
GENERÁLNÍ
PARTNER
CECHU

VÁŽENÝ PARTNER CECHU

www.CMLT.cz – informace o cechu

HLAVNÍ
PARTNER
CECHU

VÝZNAMNÝ
PARTNER
CECHU

PARTNER CECHU

Výhradní mediální partner: IPROFFI s.r.o., vydavatel časopisu BARVY PROFI

INFO

CMLT ČR
NÁVRAT JANY TOPOLANČINOVÉ

PF 2019
Rádi bychom našim členům, partnerům a všem, kteří
spolupracují s cechem, poděkovali za podporu při spolupodílení
se na cechovních akcích a popřáli všechno nejlepší do nového
roku, především hodně zdraví, štěstí, lásky, úspěchů a pohody.
Ať se vám daří a máte život vymalovaný jen narůžovo!

Po tříleté pauze hlásíme návrat asistentky
Jany Topolančinové po mateřské dovolené.
Zatím bude docházet podle potřeby na pár
dní nebo bude pracovat z domova. Nebojte,
současná asistentka Hanka Bukáčková nekončí, holky se o práci podělí a vymetou se
tak kostlivci ze skříní.

POZVÁNKA NA VH
Valná hromada bude v sobotu 9. 2. 2019 v Praze na SOŠ Jarov. Zveme všechny členy
i partnery, pohoštění zajištěno. Součástí bude i výstava Barevná inspirace.
PROGRAM VALNÉ HROMADY*:
• 08:00–09:00 Prezence a vyřízení všech úředních formalit, přijeďte včas!
		
Zahájení, zpráva o stavu členské základny
		
Volba orgánů VH, schválení programu
		
Zdravice „Čestných členů cechu“
		
Výroční zpráva o činnosti, o hospodaření, KRK
		
Plány činnosti a hospodaření na rok 2019
• 10.30–11:00 Přestávka – občerstvení
		
Obhajoba členů s pozastaveným členstvím / vyloučení
		
Úprava stanov a Směrnic cechu
		
Ocenění „Skokan roku“ a další
• 13.30–14.30 Přestávka – oběd
		
Potvrzení nových/zaniklých členství v cechu
		
Diskuse, usnesení, závěr

ŽOFÍN – PŘEDÁVÁNÍ VAVŘÍNŮ
Hospodářská komora ČR udělila 15. 11. 2018
během slavnostního večera v pražském paláci Žofín 14 osobnostem podnikatelského,
uměleckého i sportovního světa tradiční ocenění Řád Vavřínu. Laureátem se stal i kamnář

* Pořadí bodů jednání a jejich množství se může změnit.

VÝSTAVA 670 LET
Výstava, kterou jsme si připomínali 670 let cechu
malířů, je za námi. Konala se v Praze, v Jindřišské
věži od 8. 10. do 25. 11. 2018 a prezentovala
malířské řemeslo od středověku po současnost. Zájem byl veliký a ohlasy velmi pozitivní
ze všech stran. Výstavní plochy byly rozděleny
do tří částí. První byla věnována historii cechu,
druhá minulému století a ta závěrečná novodobému působení během patnácti let Cechu
malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. Nyní jednáme
o přemístění výstavy na zámek Ctěnice nedaleko Prahy, kde dlouhodobě probíhají výstavy
o různých řemeslech. O výsledku vás budeme
informovat. Závěrem ještě jednou velké poděkování Bc. Honzovi Zemanovi, vedoucímu Pražské
cechovní skupiny, který přišel s tímto vynikajícím
nápadem včetně samotné realizace!
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a prezident Cechu kamnářů Pavel Rynda. Ten
dodnes udržuje kamnářské řemeslo, mezi jeho
nejvýznamnější realizace patří rekonstrukce
renesančních kamen na Pražském hradě, na
zámku Lány nebo v pražském Valdštejnském
paláci. Ocenění si převzali hokejista Jaromír
Jágr, statutární ředitel KOH-I-NOOR Vlastislav
Bříza, generální ředitel České televize Petr
Dvořák, herec Jaromír Hanzlík, neurochirurg
Vladimír Beneš a další.

INFO

SCHOLA PRAGENSIS
Již 23. ročník Scholy Pragensis se uskutečnil 22.–24. 11. 2018 v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. Na tradičním veletrhu
vzdělávání a nabídky pražských středních a vyšších odborných škol,
který je určen především žákům základních škol, měly zastoupení
i řemeslné cechy. Ročník se nesl ve znamení výroků od pěti známých osobností, například „Pro život, ne pro školu se učíme“ řečeno
ústy římského filozofa Senecy, či slov amerického prezidenta Johna
Fitzgeralda Kennedyho: „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná,
vzdělání bez svobody je zbytečné“. Při slavnostním zahájení výstavy
se nezapomnělo na připomenutí 100 let Československa a 25 let
České republiky (to druhé výročí zůstalo při oslavách jinak ve stínu)
vytvořením deseti dobových kostýmů, které představovaly jednotlivé
dekády dle typu příležitostí, na které byly šaty ušity.
V rámci veletrhu probíhala tradičně soutěž pro žáky (návštěvníky
veletrhu), kteří museli plnit manuální úkoly na stáncích cechů, kde
si „osahali“ jednotlivá řemesla. Pod vedením Václava Libicha se návštěvníci učili fládrovat. Organizaci soutěže a stánku měla na starost
asistentka Ing. Hanka Bukáčková, kterou na jeden den vystřídala
Jana Topolančinová, která se vrátila po mateřské.

SETKÁNÍ RADY CECHU S VEDOUCÍMI
CECHOVNÍCH SKUPIN
Na konci listopadu proběhlo v Praze v hojném
počtu setkání zástupců cechovních skupin
s radou cechu. Zde se řešily problémy jednotlivých regionů, probíraly se náměty na zlepšení
činnosti cechu atd. Rada cechu seznámila

BRNO LOMENÁ – EXKURZE

ostatní s činností plánovanou do budoucna
a u některých témat ji zajímal většinový názor.
Všichni zúčastnění považovali toto jednání za
velmi přínosné.

Žáci Odborného učiliště a praktické školy Brno Lomená navštívili počátkem listopadu pod
učitelem oborného výcviku Jiří Novým v rámci projektu „POLYGRAM“ SOŠ Jarov. Úvodního slova se ujal výkonný ředitel CMLT Pavel Žatečka a učitel Bc. Jan Zeman. Informace
o škole přednesl její ředitel Mgr. Miloslav Janeček a jeho zástupce Bc. Zdeněk Šerák, který
všem ukázal prostory školy včetně dílen, kde si učni v neposlední řadě rozšířili povědomí
o dříve používaných materiálech, technikách, chování a řemeslnému umu žáků Jarov. Po
prohlídce se přesunuli na výstavu malířského řemesla do Jindřišské věže.
INZERCE

...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU
CECHOVNÍ SKUPINY ČLENŮ, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ V DANÉM REGIONU
BESKYDSKO – Ing. Jan Hric

BRNO – Jan Lupač

ČESKOBRODSKO – Martin Hušner

JIH -Jindřichohradecko – Vladislav Máca

KARLOVARSKO – František Dohnal

KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný

PLZEŇSKO – Karel Zukal

PRAHA – Bc. Jan Zeman

VYSOČINA – Jaromír Vierer

VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek

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

INFO
MUTĚNICE – PROJEKT IN PAINT
Členové CMLT ČR se sešli na jednání v Mutěnicích, kde jim
byl představen mezinárodní projekt In Paint včetně výsledků.
Cílem je vytvořit společnou platformu, kde by mohli získávat
odborné podklady (texty, videa atd.) nejenom učitelé, ale i
řemeslníci, žáci a instruktoři ve firmách. Důležité je učení se
praxí (WBL), kdy i naše vláda začíná výrazně podporovat
duální vzdělávání. Pro podporu propagace oboru, získávání
žáků do škol a jejich následné umisťování se hledá forma,
jak tyto požadavky přenést do praxe a na určitou osobu.
Následná diskuze probíhala u dobrého vína a jídla, tak jak
je v cechu zvykem.

MISTROVSKÁ ZKOUŠKA
VE SLOVINSKU A CHORVATSKU
Zástupci NÚV a výkonný ředitel CMLT ČR se zúčastnili
řady jednání o systému mistrovských zkoušek v těchto
zemích. Vždy je organizuje
a zajišťuje profesní společenstvo za pomoci ministerstva průmyslu. Jednoznačné
doporučení je, že zkouška
musí být ukotvena v zákoně. Řada dalších drobných
zkušeností a poznatků bude
využita pro jednání s úřady
ČR při zavádění naší národní mistrovské zkoušky, kde
by příští rok v našem oboru
měla proběhnout pilotní mistrovská zkouška.

POLYTECHNICKÁ VÝUKA
S myšlenkou přiblížit žákům ZŠ řemeslné obory a povzbudit
zájem o učňovské školství přišli již před třemi lety zástupci
Hospodářské komory Prahy. Po celou dobu trvání projektu
spolupracují s SOŠ Jarov, kde si mohou žáci 6. a 7. tříd
vyzkoušet například pod vedením mistra Bc. Josefa Čermáka fládrování, lakování a jiné malířské techniky. Projekt
má úspěch u dětí a přihlašuje se postupně více základních
škol, které se do něho chtějí zapojit.
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TOP CAMP
Top Camp je jeden z projektů Hospodářské komory
Prahy, kdy se učni společně s profesionálními řemeslníky zúčastní praxe na reálné zakázce. Učni
SOŠ Jarov si vyzkoušeli praxi u profesionálních
malířů z cechu, firmy Petra Malečka, vyrovnávání
stěn pomocí lepidla a perlinky, následně štukování.
Na takto upravený povrch bude teprve malováno.
Je to příklad časté opravy v panelových domech,
kde jsou stěny a stropy popraskané a rozsypané,
nebo stěny z Ytongu, kde jsou praskliny. Nejlépe
by bylo, kdyby mohli žáci být již celý 3. ročník ve
firmách; možná i druhý.

CHARITATIVNÍ AKCE SLOVINSKO
Cechmistr Radomil Konečný a výkonný ředitel Pavel Žatečka navštívili mezinárodní charitativní soutěž ve Slovinsku. Malovala se škola nejkvalitnějšími
materiály JUB, který akci sponzoroval společně s firmou tesa tape a dalšími.
Celkem bylo vymalováno během jednoho dne 5 000 m2. Sjelo se více než 100
profesionálních malířů ze Slovinska a zahraničí (ČR, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Německo, Chorvatsko, Anglie). Potěšující bylo, že se zúčastnili také žáci
a mistři ze SŠ stavební a strojní Teplice. Během soutěže bylo také několik jednání v rámci UNIEP. Asi
nejdůležitější bylo
o projektu Evropský
mistr, kde se uvažuje
o mezinárodní výuce oboru na vysoké
úrovni. Požadovali
jsme, aby byla výuka možná v každé
zemi v mateřském
jazyce. Další projekt
na školení migrantů
v naší profesi jsme
odmítli.

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Lázně Podhájská budou 11.–13. 1. 2019.
• Valná hromada se uskuteční 9. 2. 2019 v Praze.
• Výstava Památky a řemesla: 21.–24. 2. 2019 v Praze.
• Farbe Kolín nad Rýnem proběhne asi 21.–22. 3. 2019.
• NFS v RS Blaník v Louňovicích pod Blaníkem:
21.–23. 6. 2019.
• Slavnost 2019 se uskuteční 12. 10. 2019
v Jindřichově Hradci.
• Zájemci o pořádání cechovních výstav – hlaste se
na cechovním fóru.
• Zkontrolujte si své údaje o firmě na www.CMLT.cz,
nesrovnalosti či doplnění nahlaste sekretariátu.

Za Cech malířů,
lakýrníků a tapetářů ČR
cechmistr R. Konečný
a Pavel Žatečka,
výkonný ředitel
CMLT ČR,
Učňovská 1,
190 00 Praha 9-Jarov,
tel.: 266 106 572,
777 020 403,
e-mail: info@CMLT.cz,
www.CMLT.cz

CECH MALÍŘŮ, LAKÝRNÍKŮ
A TAPETÁŘŮ ČR
SEKRETARIÁT CECHU: Pavel Žatečka – výkonný ředitel, informace a přihlášky
Učňovská 1, 190 00 Praha 9-Jarov, tel. 266 106 572, 777 020 403, info@cmlt.cz, www.CMLT.cz

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

KANDIDÁTI NA ČLENSTVÍ V CECHU

Jsou fyzické i právnické osoby, které podnikají
v oblasti malířství a lakýrnictví. Více informací
o řádných členech a fotogalerii jejich prací najdete
na www.CMLT.cz nebo na info@cmlt.cz.

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

Ondřej Eliáš, Komenského 572, 768 33 Morkovice

– organizace spolupracující s cechem

SOŠ Jarov
Mgr. Miloslav Janeček
Učňovská 1, 190 00 Praha 9
SOŠ a SOU Hustopeče
Ing. Zdeněk Hrabal
Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče
Střední odborné učiliště stavební
Ing. Jiří Hájek
Borská 55, 301 00 Plzeň
Sdružení rodičů při SOŠ, SOU a U
Miloš Šimek
Jílová 36g, 639 00 Brno
VOŠ stav., SPŠ stavební a SOU Náchod
Pavel Mertlík
Pražská 931, 548 01 Náchod
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Ing. František Novotný
Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5
Střední průmyslová škola stavební
Ing. Alena Tvrdoňová
Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

KONTAKTNÍ MÍSTA

Firmy, které se chtějí stát řádnými členy cechu, pokud máte někdo zásadní
informace k přijetí/nepřijetí kandidátů, tak je sdělte na sekretariát cechu.

Akademie řemesel Praha
Ing. Drahoslav Matonoha
Zelený pruh 1294/50,
147 08 Praha 4-Krč
SŠS a dřevozpracující Ostrava
Ing. Jan Štursa
U Studia 33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Odborné učiliště
a Praktická škola Hlučín
Mgr. Mojmír Pokluda
ČSA 4a, 748 01 Hlučín, okres Opava
SOŠ, OA a ZŠ Chomutov
příspěvková organizace
Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov
Střední škola technická Přerov
Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
SPŠ dopravní
Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
OU a PrŠ Brno
Jiří Nový
Lomená 44, 617 00 Brno

Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební
a technická
Čelakovského 5
400 07 Ústí nad Labem
SŠ gastronomie a obchodu Zlín
Mgr. Petr Úředníček
Univerzitní 3015, 761 42 Zlín
Střední škola stavební a strojní,
Teplice, příspěvková organizace
Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice
Střední odborné učiliště
Uherský Brod
Ing. Jiří Polanský
Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod
Střední škola živnostenská
a Základní škola, Planá
Ing. Sylva Kapolková
Kostelní 129, 348 15 Planá
(u Mar. Lázní)

SOŠ a SOU Trhové Sviny
Ing. Tomáš Kalena
Školní 709, 374 01 Trhové Sviny
ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Mgr. Jana Tomášková
Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn
Střední odborná škola a střední
odborné učiliště Třešť – pracoviště
Černovice
Mgr. Ing. Karel Matějů
Mariánské náměstí 72,
394 94 Černovice
Gymnázium
a Střední odborná škola
Mgr. Bc. Jiří Bejček
Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany
Střední škola polytechnická
Ing. Luboš Kubát
Nerudova 59,
370 04 České Budějovice

– prodejny, které zprostředkovávají kontakt mezi cechem a řemeslníky (přihlášky, informace, setkání řemeslníků)

PRODEJNY
SPOLUPRACUJÍCÍ S CECHEM

Rembrandtin s.r.o.
Sokolovská 115, 686 01 Uherské Hradiště
Husova 191, 266 01 Beroun 4 – Zavadilka

Lubomír Langer –
AAA Barvy Praha s.r.o.
Velvarská 23, 252 62 Horoměřice

PRODEJNY ČLENŮ / ŘEMESLNÍKŮ

Barvy Laky – Přikryl
Obvodová (u Kauflandu), 767 01 Kroměříž

M. Kelner – Dům barev
Tovární 133, 381 01 Český Krumlov

CORROTECH TRADE s.r.o.
Bohunická 238/67, 619 00 Brno

Jaromír Schovanec – Studio Dekor
Komenského 553, 697 01 Kyjov

Barvy Boleslav s.r.o.
Erbenova 790/18, 293 01 Mladá Boleslav
Průmyslová 829, 293 06 Kosmonosy

Josef Hasil – Barvy Laky
Kostická 96, 691 53 Tvrdonice

ICOLOR s.r.o.
Pod Vodovodem 4, 150 00 Praha

Petr Bohdanecký – VALEX
Hrádek 31, 503 15 poš. Nechanice

VE & PA, spol. s r.o.
Koněvova 208, 130 00 Praha 3

Karel Výrobčík – MANAP
Ratibořská 144,
747 05 Opava 5-Kateřinky

MORYS s.r.o.
Vršovická 1398/70, 100 00 Praha 10

Vladimír Brychta – HEBR s.r.o.
ul. Míru 14, 739 61 Třinec-Kanada

Jiří Rus – Barvy, laky, tapety
Nám. míru 133/70; 568 02 Svitavy

Miroslav Korálek – Barvy a laky
Červená Voda 521, 561 61 Červená Voda

Josef Svoboda – AZ Barvy, s.r.o.
Muchova č. 1, 160 00 Praha 6
(vstup z ulice Pelléova)

David Holoubek –
DUHA – COLOR Center
(barvy, laky, stavebniny, kovoprvky)
Na Hliněnce 477,
378 42 Nová Včelnice

Martin Hušner – PROFI COLOR, s.r.o.
Nová Ves II. 4, 282 01 Český Brod
Mukařov (Pro-doma), 251 62 Říčany
Pražská ul. (Dům Barev),
250 81 Nehvizdy
Boleslavská tř. 1217 (Dům Barev),
288 02 Nymburk
Obchodní areál Prachanda, 263 01 Dobříš
Víta Nejedlého 279,
295 01 Mnichovo Hradiště
Josef Polášek – Dům barev MNO
Prštné-Náves 57, 760 01 Zlín
AG HAMMER s.r.o. –
1. Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o.
Nuselská 867/88, 140 00 Praha 4-Michle
Drnovská 968/36, 161 00 Praha 6-Ruzyně

Jiří Suchánek – S-Universal s.r.o.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Michal Rousek – Vzorkovna – Ateliér
Tyršova 65, 547 01 Náchod
Malíři Holice –
Roman Novotný & Petr Tatíček
Josefská 222, 534 01 Holice
HRIC Color s. r. o.
Pod Lipami 456/2 (1. patro),
792 01 Bruntál

