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fórum    aktuálně z řemesel

Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila 
agentura Ipsos pro Asociaci malých 
a středních podniků a živnostníků (AMSP) 
mezi tisícovkou spotřebitelů, řemeslníků 
a studentů, z něhož vyjímáme nejzajímavější 
údaje: Zákazníci mají s vyučenými řemeslníky 
dobrou zkušenost, jsou ale stále náročnější. 
Řemeslníci sází na doporučení více než na 
prezentaci na webu, vadí jim ale nekalá 
konkurence nekvalifikovaných dodavatelů 
a podporují mistrovskou zkoušku.

POLOVINA ŘEMESLNÍKŮ 
SE DOMNÍVÁ, ŽE CECHY 
MAJÍ SMYSL
Řemeslníci věří nejvíce své dovednosti 
a pověsti, méně sází na nízkou cenu nebo 
webové prezentace, podobně i členství v ce-
chu stále považují za méně důležité. Polovina 
řemeslníků se ale domnívá, že cechy mají 
svůj smysl, a třetina z oslovených uvažuje 
o tom, že by do nich vstoupila.
Část tuzemských řemeslníků posuzuje účast 
v cechu stále spíše pragmatickým eko-
nomickým pohledem, a pokud jim nepřinese 
více zakázek, nevidí důvod se organizovat. 
To je stále v kontrastu s vyspělými zeměmi, 
kde příslušnost k cechu znamená vyjádření 
společenského postavení, respektu k tradici, 
připravenost vzdělávat se v oboru a ga-
rantovat nejvyšší kvalitu. Více než tři čtvrtě 
tuzemských řemeslníků má práce dostatek 
a nepotřebuje se nijak propagovat. Nicméně 
60 % řemeslníků si myslí, že jejich práce je 
stále cenově podhodnocená. Řemeslníci 
mají zájem prokázat nejvyšší kvalifikaci 
a podporují mistrovskou zkoušku, kde se 
prokáže odbornost dodavatele.
Zatímco dříve se zákazník spokojil s odbor-
nou prací a dobrou cenou, podle výsledků 
průzkumu již stejnou váhu dávají spotřebitelé 
i rychlosti, čistotě, kultivovanosti a dodržení 
cenové nabídky.
S prací vyučených řemeslníků je spokojeno 
84 % Čechů. Kvalifikovaní řemeslníci navíc 
splňují očekávání zákazníků. 
Kvalifikovaných řemeslníků postupně ubývá, 
je to vidět na počtu absolventů. Za posled-
ních 10 let ubylo absolventů ve sledované 
věkové kategorii zhruba o 30 %. 

Může za to i nastavení školního systému, 
kdy žáci stále více touží po vyšším vzdělání. 
A střední školy poptávce naslouchají. Střední 
školy v ČR jsou totiž v průměru naplněny 
z 62 %. Školy tak mezi sebou bojují o žáky, 
přetahují si je a do maturitních oborů jsou 
přijímáni i žáci s šesti i osmi čtyřkami na 
pololetním vysvědčení ze základní školy. 
Většina žáků na základních školách nemá 
motivaci, aby se snažila dosáhnout lepších 
výsledků a měla šanci na přijetí do zvo-
leného oboru. Přijati jsou prostě všichni bez 
rozdílu, tak proč by se snažili.

ŘEMESLO MÁ PERSPEKTIVU, 
MYSLÍ SI VĚTŠINA ČECHŮ
Lidé jsou s prací vyučených řemeslníků 
hodně spokojeni. Výsledky jejich snažení 
vesměs splňují požadavky zákazníků. 
Řemeslo má podle většiny Čechů perspe-
ktivu a dají se s ním vydělat celkem slušné 
peníze. Ovšem i přes takto dobré „reno-
mé“ a slibnou budoucnost se mladí lidé 
na učňovské obory nehrnou. Vyhledávají 
pohodlnější profese. 

NÁZOR VEŘEJNOSTI 
A STUDENTŮ
Tři čtvrtiny lidí jsou přesvědčeny, že za dané 
ceny odvádějí řemeslníci kvalitní práci. Při 
jejich výběru nejvíce dbají na to, zda je 

řemeslník spolehlivý, odvádí rychlou a kvalit-
ní práci za dobrou cenu a má zkušenosti 
z oboru. Naopak vůbec je nezajímají refe-
rence na webových stránkách ani členství 
v odborném cechu. Více než 60 % lidí 
využívá raději služeb drobných řemeslníků 
než velkých firem, dalších 30 % to střídá 
– na nějaké práce si pozve živnostníka, 
na jiné firmu.
V případě potřeby lidé hledají řemeslníky 
v okolí svého bydliště, zhruba do 50 ki-
lometrů. Dvě třetiny Čechů se nejprve zeptají 
na kontakt svých známých, až teprve potom 
hledají na internetu. Téměř 80 % lidí uvádí, 
že dobří řemeslníci jsou hůře dostupní a je 
potřeba si je zamlouvat včas.

PRAXE JE ZKLAMÁNÍM
I když je poptávka po řemeslnících velká, 
mladí lidé se na učňovské obory nehrnou, 
chybí jim pozitivní motivace a vyhledávají 
pohodlnější profese.
Polovina populace si myslí, že studium 
řemesla by mohlo být pro mladé lidi zají-
mavé. A to třeba i tím, že si dobrý řemeslník 
může přijít na dobré výdělky. Studium 
učebního oboru si ale vybere jen malá část 
lidí ve věku do 25 let. Důvodem je především 
větší touha po vyšším vzdělání – 63 % 
mladých uvedlo, že chce mít vysokoškolský 
diplom. A pak také touha po fyzicky méně 

Průzkum AMSP 
Zákazníci zvyšují nároky na řemeslníky 
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Dne 16. září 2016 jsem se zúčastnil jednání (jako jediný zástupce ze zemí střední 
a východní Evropy) za náš cech v budově sídla UNIEPu v Bruselu. Konalo se zde setkání 
členů UNIEPu, komise EU, výrobců barev (CEPE) a zástupců škol z různých zemí EU.
Téma setkání bylo nazváno „Inovativní rozvoj k trvalé budoucnosti malířské živnosti“. 
Vyzdvihl bych hned na začátku téma, které je pro náš cech, ale především pro nás 
živnostníky a podnikatele nejaktuálnější a potřebné. 
Mluvilo se o tom, že nejsme jen malíři na štaflích, ale především byznysmeni, kteří musejí 
znát dobře nejen své řemeslo, ale musejí se umět orientovat i v zákonech a ekonomice 
dané země. Jeden z německých účastníků Claudius Wolfrum konstatoval, že v Německu 
to z části řeší mistrovská zkouška, kde se právo vyučuje jako předmět a je součástí 
mistrovské zkoušky. Zároveň dodal (a spousta dalších účastníků to ve svých příspěvcích 
zdůraznila a nabádala k tomu), že úspěšný podnikatel musí na sobě celoživotně pracovat 
a vzdělávat se ve všech směrech.
Dalším výrazným tématem by la ekologická likvidace zbylého materiálu (barvy, laky). 
Ve zprávě zaznělo, že ročně zbudou miliony litrů barvy, které by měly malířské firmy 
a soukromé osoby správně zlikvidovat jako nebezpečný odpad. 
Společnost výrobců barev a laků 
CEPE hledá způsoby, jak tento 
problém vyřešit, a šetřit tím životní 
prostředí. Vzhledem k tomu, že 
se předpokládá, že v roce 2050 
bude na Zemi až o tři miliardy 
více lidí, o to větší bude náročnost 
ochrany životního prostředí, 
především ochrany vody, o kterou 
se už dnes v některých zemích 
svádí boj. V budoucnu nebude 
možné vymývat pracovní nářadí 
od barvy a vylít znečištěnou 
vodu jednoduše do kanalizace. 
V současné době se ve Fran-
cii vyvíjejí čisticí stroje na mytí 
nářadí, které jsou úsporné na spotřebu vody a jsou ekologické. CEPE navrhuje různá další 
řešení, jak naložit se zbylou neprošlou barvou: možnost vrátit ji prodejci nebo darovat 
ji školám a různým institucím, které zbytky využijí. Její likvidace je jinak velmi nákladnou 
záležitostí a musí se likvidovat jako nebezpečný odpad. Jeden z účastníků se pochlubil 
tím, že zbytek barvy nechává u zákazníka, který za ni platit nemusí, což mu samotnému 
nevyhovuje a rád by barvu likvidoval např. tím, že by byla možnost vrátit ji prodejci a ten 
by ji ve spolupráci s výrobci recykloval.
Výrobci barev CEPE by chtěli ve spolupráci s odběrateli (malíři) vytvořit novou přehlednou 
etiketu na obaly, která by srozumitelně uváděla parametry barvy o její škodlivosti, kvalitě, 
trvanlivosti po aplikaci apod. Proto byl vytvořen dotazník pro malířské firmy, zda by 
o takovou etiketu měly zájem a řídily by se jí. Na cenu výrobku by nová etiketa neměla 
mít vliv. Pro tento výzkum byla vybrána i Česká republika a žádají nás o spolupráci. 
Informace o dotazníku jsou na sekretariátu cechu. 
Dalším tématem byla problematika nedostatku učňů ve všech řemeslech ve všech 
zemích EU. 

Zdeněk Daňo, zástupce cechmistra CMLT ČR, Sokolov

Další jednání o řemesle v Bruselu 
Inovativní rozvoj k trvalé 
budoucnosti malířské živnosti

náročné práci – 35 % nechce pracovat 
manuálně a už vůbec ne venku. A 26 % 
mladých se obává prostředí a vztahů na 
učilištích.
Když už se žáci rozhodnou pro řemeslný 
obor, vybírají si ho podle dostupnosti 
a atraktivity. Hodně dávají na názory svých 
známých a kamarádů. A jsou se studiem 
spokojeni? Většina si stěžovala na to, že 
i když je praxe při studiu velmi důležitá, bývá 
velkým zklamáním. Buď je nedostatečná, 
nebo špatně vedená. Jeden z absolventů 
oboru elektrikář uvedl: „Vůbec jsme nejez-
dili na stavby, všechno jsme si zkoušeli jen 
v dílnách, takže jsme vůbec nevěděli, jak 
to naživo vypadá.“ A takových odpovědí 
bylo mnoho.
Kromě kvalitní praxe chybí studentům 
i předměty, které by je připravily na vlastní 
podnikání a na komunikaci s budoucími 
zákazníky. Když pak přijdou do praxe, 
musí si tyto informace a znalosti doplnit 
od známých, příbuzných nebo z chatů na 
internetu. „Výsledky průzkumu mohou být 
výzvou pro školy, aby případně upravily 
osnovy a také přístup ke studentům,“ míní 
zástupci asociace.

NÁZOR ŘEMESLNÍKŮ
Na nedostatek práce si řemeslníci rozhodně 
nestěžují. Skoro 80 % z nich uvedlo, že 
má práce hodně. A to i přesto, že mnoho 
z nich nevyužívá ke své prezentaci žádné 
formy marketingu, často nemají ani we-
bové stránky. „Toto zajímavé zjištění potvr-
zuje fakt, že se řemeslníci prosazují spíše 
konzervativními cestami. Argument, že mají 
dostatek práce i bez nových technologií, je 
potvrzením, že dobrý řemeslník se nemusí 
obávat o své živobytí,“ poznamenává k tomu 
Karel Havlíček.
Řemeslníci pracující jako OSVČ si chválí, 
že si mohou organizovat svůj čas a praco-
vat více než zaměstnanci, a tím si zajistit 
vyšší výdělky. Co je naopak trápí, je hon 
na živnostníky, mnohdy nesmyslná legisla-
tiva, která jen komplikuje jejich práci, a pak 
také konkurence nekvalitních neodborných 
pseudořemeslníků, kterých přibývá s tím, jak 
roste poptávka po řemeslné práci.

Pavel Žatečka, 
generální sekretář CMLT ČR; zdroj: 

průzkum AMSP; kráceno.
Celý článek najdete na 

webu www.amsp.cz.
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Co se děje v CMLT ČR 
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...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
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BESKYDSKO – Vladimír Brychta  BRNĚNSKO-BLANENSKÁ – Jiří Nový BRNO – Jaromír Schovanec 

ČESKOBRODSKO – Martin Hušner JIH -Jindřichohradecko – Stanislav Laštovka KARLOVARSKO – František Dohnal 

KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný PLZEŇSKO – Václav Tolar PRAHA – Jan Zeman ml.

VYSOČINA – Jaromír Vierer  VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek
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JIHLAVA – VELKÉ JEDNÁNÍ CECHU
V Jihlavě proběhlo jednání zástupců cechovních skupin s radou 
cechu, KRK a RK. Řešily se problémy jednotlivých regionů, probíraly 
se náměty na zlepšení činnosti cechu atd. Rada seznámila ostatní 
s činností do budoucna a u některých témat ji zajímal většinový 
názor. Všichni zúčastnění považovali jednání za přínosné. 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Letní prázdniny utekly jak voda a nastal nový školní rok. Dne 
1. září tradičně SOŠ Jarov slavnostně přivítala více než 350 
studentů prvních ročníků. Proslovů se postupně ujali ředitel školy 
Miloslav Janeček, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír 
Dlouhý a zástupce městské části Praha 9 Tomáš Portlík. Studenti 
se dozvěděli informace o škole, jak je důležitá volba oboru a že 
by měli být hrdí na to, že se rozhodli studovat řemeslo.

EXKURZE STUDENTŮ Z FRANCIE
SOŠ Jarov navštívili studenti z francouzské odborné malířské školy. 
Prohlédli si dílny školy a zajímaly je prováděné práce a styl výuky. 
Pro nás bylo příjemným zjištěním, že i ve Francii jsou školy, kde se 
snaží udržet kvalitní řemeslo a žáci o něj mají zájem. Ukazovali 
nám své práce – klobouk dolů. Systém výuky tam je dva roky 
malířské práce, dva roky lakýrnické práce a rok speciální dekorační 
a umělecké práce. Po zkouškách získají osvědčení, které je na úrovni 
maturity, a o absolventy je velký zájem. Následně se podívali do 
dílny Jana Zemana a druhý den navštívili Petra Jelínka na jeho 
pracovišti v hotelu na Staroměstském náměstí. Děkujeme členům 
pražské skupiny a škole za pomoc. 

HONZA ZEMAN V ČT
Děkujeme Janu Zemanovi za perfektní prezentaci cechu v hlavních 
zprávách na ČT1, kde měl obsáhlý příspěvek i s ukázkou řemesla. 
Záznam je možné zhlédnout v archivu – Události ze dne 23. 9. 
2016 – konec 28. minuty, téma „Spokojenost s prací řemeslníků“.

XYLADECOR CUP V SÁLOVÉ KOPANÉ
Druhý ročník v sálové kopané pořádaný společností Akzo Nobel 
se uskutečnil v brněnských Maloměřicích. Naši borci R. Konečný, 
F. Čelůstka, A. Jirousek, J. Nový, J. Konečný a jejich spolupracovníci 
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obsadili krásné 2. místo. Turnaj naši zahájili typicky po moravsku 
a soupeři nabídli kalíšek dobré meruňkovice. To byl asi důvod, že 
se podařilo porazit 5:1 i celkového vítěze Akzo Nobel. Díky, chlapi!

AKCE CECHOVNÍCH SKUPIN 
Cechovní skupiny žijí vlastním životem. Skupina „Brněnsko-
blanenská“ se společně s manželkami setkala v Mikulově u do-
brého burčáku. Skupina „Praha“ se sešla u dobrého piva, kde 
řešila cechovní záležitosti, příjemným překvapením bylo, že se na 
ně přijela podívat nová asistentka Ing. Hanka Bukáčková. Skupina 
„Východočeská“ se v rámci setkání věnovala přípravě výstavy Dům 
a byt, které se pravděpodobně zúčastní se svým stánkem. 
Ostatní skupiny se scházejí na tradičních místech a probírají cechovní 
záležitosti; další skupiny setkání teprve plánují. 

JEDNÁNÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU PODNIKÁNÍ
Sekretariát zorganizoval schůzku cechů na půdě HK ČR. Tématem 
jednání bylo stanovení společného postupu proti firmám a OSVČ, 
které podnikají v našem oboru bez řádného oprávnění a kvalifi-
kace. Nebude to jednoduché, další pokračování bude i se zástupci 
Ministerstva průmyslu.

UNIE ŽIVNOSTNÍKŮ
Jak jsme již informovali, 
vznikla Unie živnostníků. 
Stále ale nevíme, jak se 
bude její činnost vyvíjet 
a čím by mohla přispět 
cechu nebo jeho členům. 
Sekretariát zorganizo-
val jednání se zástupci 
ostatních cechů, avšak 
zástupce unie nebyl příliš 
přesvěd či vý. Dohodlo se sledo vání činnosti unie, případ ně spolu-
práce přes SPTZ, kde jsou cechy sdruženy. 

KONFERENCE FOR ARCH 
Děkujeme členu rady ce-
chu Bc. Josefu Čermákovi 
za účast na mezinárodní 
konferenci o řemeslech 
a školství, která probíhala 
na výstavě FOR ARCH. 
Konferenci organizova-
la AMSP v rámci Roku 
řemesel. 

KDO UMÍ, TEN UMÍ
Pražská hospodářská komora, městská část Praha 9 a SOŠ stavební 
a zahradnická na Jarově připravily kroužek řemeslných dovedností 
pro žáky 6. a 7. tříd s kurzem šesti řemesel. Začínali malíři – děkujeme 
Janu Zemanovi a Bc. Josefu Čermákovi za vedení lekcí. 

SETKÁNÍ CECHŮ VE VÍDNI
Cechmistr Radomil Konečný byl pozván na významné zasedání 
odborníků do Vídně, kam byli pozváni pouze cechmistr ČR, SR 
a zástupce UNIEPu. Po slavnostním zahájení v kostele se konala 
přehlídka cechovních korouhví z celého Rakouska. Oslava se nesla 
v duchu patrona všech malířů sv. Lukáše. Zároveň zdůraznili 50. 
výročí založení skupiny Mladých malířů. Následně probíhaly různé 
diskuze a příspěvky, jejichž hlavním tématem byl boj proti snižování 
úrovně kvality všech řemesel. 
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Výstava Památky – Muzea – Řemesla, 4.–5. listopadu 

2016, Výstaviště Praha-Holešovice. Kdo se chcete 
zúčastnit, napište. Vstupenky pro členy jsou zdarma.

• Výstava DENKMAL, Lipsko, 10.–12. listopadu 2016. 
Měl by někdo z členů zájem jet, abychom zkusili zajistit 
vstupenky? Pište, volejte. 

• Zkontrolujte si své údaje o firmě na www.cechmal.cz, 
nesrovnalosti či doplnění nahlaste na sekretariátu.

Následující stránky jsou komerční prezentace firem uvedených v kontaktu.

Prezentace firem:

58 PRIMALEX a.s.

60 THERMO INDUSTRY, a.s.

tipy pro vás
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REALIZAČNÍ FIRMA ROKU 2016
Náš člen, vedoucí pražské skupiny Jan Zeman, získal ocenění 
Realizační firma roku, které uděluje časopis Spektra (více na 
stránkách 42–45). Děkujeme za příkladnou práci a přejeme hodně 
úspěchů do dalších let. 

O PROJEKTU ERASMUS V TEPLICÍCH
Na SOŠ Teplice pro běhlo 
několikadenní jed nání 
zástupců odborných škol 
z několika zemí Evropy, 
včetně Litvy. Jeho cílem 
bylo sjednotit odborné 
dovednosti ve výuce 
a při pravit studentský 
kemp v Antverpách, 
kterého se zúčastní žáci 
místní školy. Náš cech je odborným garantem projektu. 

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC 
Tradiční soboty s řemeslem se konají od října 2016 ve spolupráci 
s mnoha organizacemi včetně Hospodářské komory Prahy v pros-
torách smíchovského Království železnic, kde je největší modelové 
kolejiště ve střední a východní Evropě. První říjnová sobota patřila 
malířům. Během dopolední i odpolední části si děti mohly vyzkoušet 
různé techniky malování na zeď. K dispozici měly opravdové mistry 
a učně ze SOŠ Jarov. Za splnění úkolů a vyplnění zážitkové mapy 
dostaly od sponzora Primalex dárek. Následovat budou další tři 
řemesla. Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz. 

MACHŘI ROKU
Na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích se uskutečnila soutěž 
Machři roku, kterou pořádá Česká hlava. Každoročního celostátního 
setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit 
a zlepšit celospolečenské renomé českého odborného školství, se 
letos v oboru malíř-lakýrník zúčastnilo sedm soutěžních týmů, které 
měly za úkol nakreslit a vystínovat logo sponzora HET, pět linek 
o různých tloušťkách a barvách, fládrování a dekorační malby. První 
místo a odměnu 30 tisíc Kč zaslouženě vyhrálo Odborné učiliště 
a Praktická škola v Hlučíně. SOŠ stavební a zahradní Jarov ve složení 
Petr Jarolímek a Pavel Vocílka se umístila na krásném druhém místě. 

GRATULACE 
Mnozí si určitě pamatu-
jete na asistentku cechu 
Šárku Stavinohovou. Dne 
2. září 2016 se jí narodila 
dcera Ema. Posíláme jim 
gratulaci za všechny.

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


