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PES – AKTUÁLNÍ STAV
TESTOVACÍ OBDOBÍ PRÁVNÍHO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
ZDARMA KONČÍ
POZOR – testovací období Právního elektronického systému,
které je po celou dobu pro všechny uživatele zdarma, končí
20. 5. 2019. Vyzkoušejte si systém ještě zadarmo!
Pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony a novely, které
se týkají jejich podnikání. To často znamená vysoké pokuty a poplatky za poradenství. A proto vznikl Právní elektronický systém.
Ten zpřístupňuje všechny povinnosti podnikatelů, které pro ně
vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů. V systému stačí
nastavit váš konkrétní profil podnikání a už se nestane, že byste
na něco zapomněli a úřad vás draze nachytal.
Počet zákonů v nynějším „velkém“ balíčku zůstává stejný, tedy
19 zákonů, což je celkem 1185 povinností.

Největší změnou, kterou přinese ostrý provoz systému PES je jakýsi
úvodní „dotazník“ jehož zodpovězením je systém schopen
za uživatele provést základní nastavení Profilu. Na základě
několika otázek v úvodu registrace se všem uživatelům nastaví
jejich Profil a tím se automaticky přiřadí pouze povinnosti, které
se daného podnikatelského profilu týkají. Dojde tak k výraznému
zjednodušení hned na začátku.
Pro členy cechu zajistíme 25% slevu, pro ostatní 10%.

Připravil Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR

ETIKETA JE POTŘEBNÁ I V PODNIKÁNÍ
VÍCE JAK TUCET DŮVODŮ, PROČ ZDRAVIT. A PROČ NĚKDY NEZDRAVIT.
Členové CMLT ČR absolvovali školení o etiketě, které vedl lektor firemní kultury Daniel
Šmíd. Ukázal například, že i tak běžná věc,
jako je pozdrav, má své zákonitosti, které je
dobré znát a používat v praxi.
Automatizace ve zdravení je jistě žádoucí.
Měli byste vždy zdravit všechny, které znáte.
Není důležité, zda s nimi máte stále tak dobrý
vztah, jako tomu bylo v minulosti. Fakt, že
osoby vám známé zdravíte vždy, berte
jako závazný. Vesnické prostředí a tradiční
blízkost jejich obyvatel jsou důvodem, proč
zdravíte každého. Podobná blízkost, která
je ne vždy žádoucí a příjemná (obdobně
jako na vesnicích), se objevuje často v nájemních domech všech možných způsobů
výstavby, a tedy nejen v těch panelových.
Zdravte tedy všechny osoby, které bydlí
ve stejném domě jako vy.

MÁTE PRÁVO BÝT ZDRAVENI?
Jste-li muž (a víte to o sobě), zdravíte vždy
vy jako první všechny ženy a také všechny
osoby starší, než jste vy. Pokud je osoba
podle vašeho mínění podobného věku jako
vy, zdraví jako první ten pohotovější, zde mu
budeme říkat zdvořilejší. Smíte to být také
vy, zvláště pak po přečtení tohoto článku.
Jste-li starší dáma (to víte o sobě vždy) máte
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právo být zdravena všemi ostatními. Toto
právo není vynutitelné jinou cestou, než že
pozdravíte jako první vy. Smíte však kdykoli
sestoupit z pomyslného stupínku společensky nejvýznamnější osoby, vzdát se svého
svrchovaného práva a pozdravit jako první.
Pozdrav je totiž přátelské gesto.

KDE KAŽDOPÁDNĚ NEZDRAVTE
Není vhodné zdravit ostatní lidi v halách letišť,
nádražní hale nebo veletržních pavilonech,
není vhodné zdravit při vstupu do prostředků
městské hromadné dopravy. Také na toaletě
se muži obvykle nezdraví. Naopak vhodné
je, ať přijdete kamkoli, zdravit jako první.
Neboť příchozí vždy zdraví skupinu. Pokud
přicházíte do supermarketu a míjíte pracovníky informací nebo reklamací, zdravte.
Když budete mít tu čest setkat se známými,
kteří na vás někde čekají, jste to vy (žena
i muž), kteří zdravíte jako první. V případě,

že se setkává muž se svojí ženou, kterou
doprovází její kamarádka nebo maminka,
zdravíte svou ženu až na druhém místě.
Nejprve si vaši pozornost zaslouží osoby,
které vám nejsou tak blízké. Před použitím
v reálném životě to prosím své ženě oznamte,
ať nemáte potíže jen proto, že ona to neví.
Děti by měly zdravit dospělé (věkem)
jako první. Naučte je to. Ne sekýrováním.
Buďte jim dobrým příkladem.
Vstupujete-li do vlakového kupé, vždy zdravíte vy jako první. Při vstupu do otevřených
vagonů nezdravíte. Pozdravte až v okamžiku,
kdy přistupujete k vašemu sedadlu a sedáte
si vedle nebo naproti někomu. Nemáte-li
rezervaci, vždy se po pozdravu zeptejte,
zda je místo volné. Když vstoupíte do restauračního vozu, vždy pozdravte jako první.
Na pozdravy ostatních včetně vlakového
personálu odpovídejte pozdravem.
Pozdravit je radost a zdvořilost. Odpovědět na něj je naše povinnost.
Pozdrav je součástí moderní etikety.
Z podkladů Daniela Šmída
připravil Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR.
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ZRUŠTE EET, ŽÁDÁ ČÁST PODNIKATELŮ
VĚTŠINA CHCE SPÍŠE DŮSLEDNĚJŠÍ KONTROLY
Podle zastánců elektronické evidence tržeb zůstal zákon na půli
cesty. Zatím slouží spíše jako nástroj k šikaně poctivých podnikatelů ze strany úřadů, zatímco ti nepoctiví se většinou nemusejí
kontrol obávat.
Odpůrci elektronické evidence tržeb začali další kolo války s technologií shromažďující informace o hotovostních platbách. Přišli
s argumentem, že touto cestou unikají citlivá data podnikatelů
zapojených do EET. Elektronická evidence je podle nich navržena
nedbale a nesplňuje základní požadavky na bezpečnost.
Právě zmíněný obrat provozoven a další podobné údaje jsou podle
obchodního zákoníku obchodním tajemstvím.

NEKALÁ VÝHODA?
Dle vývoje obratu lze například vyčíst, ve kterém místě se lépe
podniká, v jaké dny a jaké jsou sezónní výkyvy. Na základě těchto
informací lze rozhodovat o významných investicích i o optimalizaci
zásob v sezónních výkyvech a získat tím nekalou konkurenční
výhodu.
Podnikatelé jako plátci daní tvoří velký příjmový zdroj do státní kasy
a pokud budou úředníci vymýšlet zátěže v podobě elektronické
evidence tržeb či jiných administrativních překážek, pouze mezi
podnikateli rozšíří neochotu podnikat.
Kritizuje se například nově zaváděný takzvaný off-line systém
přinášející nutnost papírování a běhání po úřadech. Podnikatel si
v jeho rámci musí nejprve účtenky vyzvednout na finančním úřadě
a pak jen vystavuje, zapisuje, úřaduje, aby pak každého čtvrt roku
mohl předat úřadu speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu
vydaných účtenek.

aby se EET vztahovalo jen na plátce DPH. Tím by vláda nerovně
zatížila pouze část podnikatelů, kteří již řadu povinností plní. Navíc
by se vytratil hlavní cíl EET, tedy zjistit skutečné příjmy podniků
a živnostníků a zamezit daňovým únikům.

ŠIKANA POCTIVÝCH
Zavádění evidence tržeb by měla vláda kompenzovat snižováním
administrativní zátěže podnikatelů. Elektronizace musí podnikatelům
přinést výhody.
Další podnikatelé, kteří EET dlouhodobě podporují, zároveň kritizují,
že evidence tržeb zatím nevedla k očekávané kultivaci prostředí.
Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) například upozornila, že úředníci namísto nepoctivých obchodníků, kteří účtenky
nevydávají a pokračují v daňových podvodech, využívají EET
k šikaně poctivých prodejců. Opakovaně totiž kontrolují poctivé
podnikatele, čímž omezují jejich činnost, zatímco těm nepoctivým
se často vyhýbají. Pro seriózní obchodníky se tak opakované prověrky paradoxně stávají konkurenční nevýhodou.

TŘETÍ A ČTVRTÁ VLNA PŘIJDE
Ministerstvo financí ale úvahy o rušení EET odmítá. Naopak připravuje spuštění 3. a 4. vlny evidence tržeb. Do té by se měli
zapojit podnikatelé takzvaných svobodných povolání, například
lékaři, právníci, účetní, ale i autoservisy a pneuservisy, dopravci
či zemědělci, výrobci potravin či nápojů, nábytku, oděvů či strojů,
pořadatelé sportovních a kulturních akcí a podobně. Podnikatelé,
kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně,
která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona.
Firmy nechtějí, aby povinnost evidovat tržby „zaplevelily“ různé
výjimky. Chceme, aby vláda dokončila i zbývající fáze EET, a to
bez zbytečných neodůvodněných výjimek. Odmítáme návrhy,

NÁRŮST VÝBĚRU DPH
Na rozdíl od jiných projektů elektronizace státní správy navíc EET
po technické stránce dobře funguje.
Ministerstvo financí si od zavedení EET slibuje lepší výběr daní,
včetně daně z přidané hodnoty. V posledních letech jsme dosáhli
velkého pokroku v boji proti daňovým únikům, které stát každoročně
připravovaly o miliardy. Podařilo se nám změnit postoj společnosti
k placení daní i dlouhodobé toleranci k daňovým únikům.

Zdroj: BusinessInfo.cz,
redakčně upravil 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

HLAVNÍ PARTNER CECHU

VÝZNAMNÝ
PARTNER
CECHU

PARTNER CECHU

VÁŽENÝ PARTNER CECHU
PLESTARAN s.r.o.

www.CMLT.cz – informace o cechu

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

CECH MALÍŘŮ, LAKÝRNÍKŮ A TAPETÁŘŮ ČR
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

cech_skupiny_2019.indd 1

FARBE KOLÍN NAD RÝNEM
Koncem března podnikly na tři desítky členů CMLT ČR zájezd
na odborný veletrh Farbe konaný v Kolíně nad Rýnem. Zde
jsme navštívili naše partnery cechu. Poděkování patří firmě
Ciret/Štorch za zajištění vstupenek. Mezi výrobci byl patrný
velký nástup výrobků z umělé štětiny. Veletrhu kralovala ekologie, a to jak ve výrobě barev, tak i v následné údržbě a očistě
nářadí. Nabídka mycích center byla zajímavá. Naše členy
zaujalo množství různých „vychytávek“ pro řemeslníky z oblasti
nářadí. Stále je v kurzu imitace mědi a její kombinace, zvláště
se hodně používá vtisk různých dekorů do nátěrové hmoty
a kombinace různých odstínů. Důraz je kladen na propagaci
malířského řemesla pro mladé lidi a zvláště dívky. Nabídka
pracovních oděvů je pestrá a co je důležité, i dívky vypadají
v „montérkách“ atraktivně – na rozdíl od učilišť v ČR, kde se
leckde žáci stydí v montérkách ukázat na veřejnosti. Těšíme
se za tři roky na výstavu v Mnichově.
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PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA
Výstava Památky – Muzea – Řemesla se konala opět v prostorách
pražského holešovického Výstaviště. Letošní ročník byl součástí veletrhu Holiday World, a tedy i ve znamení většího počtu návštěvníků.
Poradenské středisko CMLT ČR bylo v režii odborníků z řad naší
členské základny. Velké díky patří Janu Zímovi, který dával během
čtyřdenní výstavy odborné a praktické konzultace v rámci rekonstrukce památkových objektů, obzvláště renovace dřevěných oken, dveří
a kování. Další dík patří Miroslavu Koubkovi a Františku Grünerovi,
kteří předvedli odborný um a profesní nadhled, a bratrské dvojici
TwinArt, která předvedla svoji kreativitu.

VÝSTAVA V RAKOUSKU
V rámci malířské výstavy v rakouském
Welsu došlo k tradičnímu setkání zástupců středoevropských cechů (ČR,
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Německo…). Toto setkání začala
organizovat firma SEFRA již před 15 lety,
kdy započala spolupráce. Ch. Seidler měl
připraveny fotografie z té doby. V rámci
jednání se uskutečnila i zajímavá přednáška na téma plísně odborníky ze specializovaného ústavu, který
tento problém řeší. Pro členy cechu máme odkaz na odborné publikace na toto téma, které je důležité, ale v ČR opomíjené. Novým
dolnorakouským cechmistrem je Jürgen Kreibich, Helmut Schultz
zůstává prezidentem UNIEP.
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INFO
SOUTĚŽ UČŇŮ UHERSKÝ BROD

POZVÁNÍ NA NFS A CECHOVNÍ SLAVNOST

Na konci března proběhla soutěž učňů oboru malíř-lakýrník. Hlavním
pořadatelem byla SOU Uherský Brod. Téma zadání znělo Má vlast.
Soutěže se zúčastnily čtyři dvoučlenné týmy, které malovaly přímo
na stěny chodeb zdejší školy. Co obraz, to zajímavé pojetí a zpracování tématu. Vítězem se stala domácí škola – obraz jejího týmu
byl efektní kombinací tradice s moderním uměním: 3D lev a v něm
promítnutá vlajka naší republiky. Na druhém místě skončila škola
z Hlučína a na třetím SOŠ Jarov.

Všechny naše členy a čestné partnery zveme na nadcházející
akce v tomto roce. NFS se uskuteční 21.–23. června v Louňovicích pod Blaníkem a cechovní slavnost proběhne 11.–13.
října. Prosím hlaste se všichni na tyto akce pomocí dotazníku,
který jsme vám posílali e-mailem, případně pište či volejte na
sekretariát, ať víme, s kým máme v rámci organizace počítat.
Bližší informace obdržíte e-mailem. Na akcích bude možnost
zakoupit si cechovní předměty s novým designem.
Neformální setkání se pomalu,
ale jistě blíží. Letos vychází na
předposlední červnový víkend
(21.–23. 6.) a bude se konat v rekreačním středisku Blaník v Louňovicích pod Blaníkem. Pořadatelem
je Pražská cechovní skupina v kooperaci s dobrovolníky. Lákadly jsou: lokalita dostupná ze všech
koutů ČR, krásná příroda, sportovní vyžití, velký areál. Nebude
chybět odpolední program pro děti od agentury s podtitulem
Kosmický den, tradiční závod v běhu na štaflích, prezenční
výstava od našich partnerů, večerní zábava v rukou ověřené
kapely Rudý voči, která hrála před dvěma lety na NFS v Želivce,
dobré pití, jídlo a zábava!

STREET ART V UHERSKÉM BRODĚ
Součástí soutěže bylo téma Pravda a láska zvítězí a žáci základních
škol vytvářeli svá díla na desky pomocí sprejů. Poradili si znamenitě
a originálně. Je to zajímavý způsob, jak nenucenou formou podnítit
u žáků ZŠ zájem o řemeslo a českou historii.

Cechovní slavnost se letos uskuteční ve dnech 12.–13. října v Jindřichově Hradci. Pořadatelem je
Cechovní skupina JIH. K vidění
bude mnoho kulturních památek
včetně zámku, rondelu, Krýzových
jesliček a dalších. Oficiální zahájení slavnosti proběhne v kapli sv.
Máří Magdalény. V kulturním domě
Střelnice bude večer připraven program, kdy k poslechu a tanci zahraje skupina Klaret, vtipy povypráví
bavič Pitkin známý z televizních
obrazovek a svůj um předvede
artista na chůdách a na šálách.
Nedočkavci jsou vítáni i v pátek.
Místo pro páteční sraz bude v restauraci v prostorách KD Střelnice
od 17 hodin a během večera se
zájemci mohou zajít podívat na zpívající světelnou fontánu, která
se rozeznívá v každou celou hodinu.

DAROVÁNÍ KRVE
Někteří malíři jdou před nástupem
do práce zachránit pár lidských
životů... To by mohla být inspirace pro další členy i nečleny.
Děkujeme Jaroslavu Juřičkovi
a Pavlu Kirchnerovi z Kroměřížské
cechovní skupiny, že jdou všem
příkladem!
INZERCE

...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU
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Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cmlt.cz nebo na www.CMLT.cz

INFO
ŠKOLENÍ MENTOREK KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
Na SOŠ Jarov proběhlo školení dvou mentorek ze smíchovského
Království železnic, kde bude probíhat pravidelná polytechnická
výuka pro žáky pražských ZŠ, zejména z 3. tříd. Projekt vznikl za
podpory Hospodářské komory hlavního města Prahy a IKAP Praha
a jeho cílem je, aby si děti vyzkoušely řemeslo a našly v něm zalíbení.
Děti si budou moci za asistence mentorek vyzkoušet malování na
zeď, linkování, šablonování, ale i skládání papírové malířské čepice.
Obor malíř je jedním z pěti vytipovaných povolání, které si budou
moci děti v rámci tohoto projektu vyzkoušet.

MISTROVSKÉ ZKOUŠKY
Malíři, lakýrníci a tapetáři jsou zařazeni do první vlny řemesel,
kde se bude provádět vzorová Mistrovská zkouška. V současné
době probíhají intenzivní jednání s premiérem ČR, prezidentem
HK ČR, předsedou AMSP a ministrem školství o zakotvení Mistrovské zkoušky do zákona, tj. jeden z nejdůležitějších kroků,
které se musejí vyřešit.

SETKÁNÍ CECHŮ S PREZIDENTEM HK ČR
Začátkem dubna proběhlo na Hospodářské komoře ČR setkání
se zástupci dvou desítek cechů a společenství s prezidentem HK
ČR Ing. Vladimírem Dlouhým. Tématem bylo zhodnocení práce
HK ČR, mistrovská zkouška, PES, brexit, problematika výdajových
paušálů, otevřená strategie, polytechnická výuka na učilištích pro
žáky ZŠ a další.

SOUTĚŽ UČŇŮ V PODBOŘANECH
Škola v Podbořanech
uspořádala svoji první
soutěž učňů v oboru malíř-lakýrník. I přes to, že
se jednalo o první ročník,
byla soutěž připravena
kvalitně a celá škola se zapojila o její přípravy a organizace. Soutěž probíhala na
náměstí a byla divácky hojně navštívená.
Zapojeny byly i mateřské školky, které
vymalovávaly obrázky. Soutěže, která byla
dvoudenní a skládala se ze dvou částí,
se zúčastnilo 7 družstev z celé republiky. Povinná část byla složena například
z fládrování, linkování, dekorační malby
a volná obsahovala libovolné téma související s tvorbou Josefa Čapka. Vítězem se
stala SOŠ Jarov, druhá pořadatelská škola
v Podbořanech a na třetím místě skončila
pražská Akademie řemesel.

VÝKONNÝ ŘEDITEL
MÁ NOVOU FUNKCI
Výkonný ředitel CMLT ČR Pavel Žatečka má
novou funkci: 19. března se stal dědečkem vnuka Benjamína. Gratulujeme a přejeme hodně
štěstí a zdraví .

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

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU

JEDNÁNÍ UNIEP V ANGLII
V polovině dubna proběhlo jednání v rámci
projektu In Paint v Anglii, na kterém byl přítomen výkonný ředitel
CMLT ČR. Cílem projektu je vytvořit mezinárodní platformu, kde
bude možné čerpat informace, materiály pro
výuku a další.
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 15 let Východočeské cechovní skupiny – 25. května
 GulášFest v Pačlavicích: 8. června.
 NFS v RS Blaník v Louňovicích pod Blaníkem:
21.–23. června!
 Slavnost 2019 bude 12. října v Jindřichově Hradci!
 Fotosoutěž pro členy o trička, šály a další – posílejte
své foto z akcí i dovolené s cechovními symboly.
Vybereme vítěze, kterého oznámíme na slavnosti!
 Posílejte své návrhy na konání NFS 2020!
 Zájemci o pořádání cechovních výstav – hlaste se
na cechovním fóru.
 Pište články do časopisu Barvy profi!
 Zkontrolujte si své údaje o firmě na www.CMLT.cz,
nesrovnalosti či doplnění nahlaste na sekretariátu.

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

Pavel Korček, Aubrechtové 4, 106 00 Praha 10

Marek Pumprla, Plačkov 369, 768 42 Prusnice

Radek Vacula, Buchlovská 23, 687 06 Velehrad

Michal Elis, Na Skalkách 938, 277 11 Neratovice

Jiří Sika, Sokolovská 134/11, 460 14 Liberec

– 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
Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie
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)

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
Odborné učiliště
a Praktická škola Lipová-lázně
PhDr. et Mgr. Libor Vrána
Lipová-lázně 458, 790 61 Lipová-lázně

SOŠ a SOU Trhové Sviny
Ing. Tomáš Kalena
Školní 709, 374 01 Trhové Sviny

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

PRODEJNY
SPOLUPRACUJÍCÍ S CECHEM
AAA Barvy Praha s.r.o.
Českobrodská 3/17
190 00 Praha 9
Barvy Laky – Přikryl
Obvodová (u Kauflandu), 767 01 Kroměříž
CORROTECH TRADE s.r.o.
Bohunická 238/67, 619 00 Brno
Barvy Boleslav s.r.o.
Erbenova 790/18, 293 01 Mladá Boleslav
Průmyslová 829, 293 06 Kosmonosy
ICOLOR s.r.o.
Pod Vodovodem 4, 150 00 Praha
VE & PA, spol. s r.o.
Laubova 10, 130 00 Praha 3
MORYS s.r.o.
Vršovická 1398/70, 100 00 Praha 10
Rembrandtin s.r.o.
Sokolovská 115, 686 01 Uherské Hradiště
Husova 191, 266 01 Beroun 4 – Zavadilka

PRODEJNY ČLENŮ / ŘEMESLNÍKŮ
M. Kelner – Dům barev
Tovární 133, 381 01 Český Krumlov
Jaromír Schovanec – Studio Dekor
Komenského 553, 697 01 Kyjov
Josef Hasil – Barvy Laky
Kostická 96, 691 53 Tvrdonice
Petr Bohdanecký – VALEX
Hrádek 31, 503 15 poš. Nechanice
Karel Výrobčík – MANAP
Ratibořská 144,
747 05 Opava 5-Kateřinky

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

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

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 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

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
MaD Color s.r.o –
Míchací centrum Top Mix
Malířství & Natěračství
Michal Bedrníček
Sobkovice 129,
561 64 Jablonné nad Orlicí

