
INFO

POLYTECHBUS
MALÍŘ FRANTIŠEK GRÜNER
PŘEDSTAVOVAL ŘEMESLO DĚTEM

K projektu Pražské hospodářské komory, kde 
jedna z aktivit nazvaná Polytechbus umož-
ňuje dětem v mateřských školách a žákům 
1. stupně základních škol ukázat, jak pracuje 
například malíř, a tak děti informovat, co je 
vlastně řemeslo, a motivovat je pro výběr 
zaměstnání, se přidal také v době, kdy to 
bylo možné uskutečňovat, malíř František 
Grüner: „Při ukázkách dětem například ta-
ké vyprávím o freskách, jak vznikly, kde se 
nacházejí, jakou technologií se malují a kolik 
času malíř potřeboval při jejich malování. Při 
vyprávění děti mají o vše velký zájem, a to 
mě motivuje. Pokouším se jim také ukázat, 
jak a proč se používají různé šablony, jak 
se s nimi pracuje, což si s velkou radostí 
i zkoušejí. 
Dnes malířské řemeslo není jenom o bílení 
stěn. Používají se stále nové technologie, 
jako jsou fresky, stěrky, benátské štuky. Vlastně není problém jakékoliv 
umělecké zaměření. Myslím si, že tato práce je zajímavá pro výběr 
zaměstnání na celý život, a to i finančně. Je také důležitá v předá-
vání našich zkušeností potomkům, k jejich motivaci a v neposlední 
řadě k zachování tohoto řemesla. S krásně vymalovanou místností 
je přece život veselejší.“

Doufejme, že Polytechbus s řemeslníky co nejdříve za dětmi do škol 
a školek zase vyjede.

František Grüner, zástupce předsedy RK, CMLT ČR
(Snímky z akcí byly pořízeny v době,

kdy nebyla povinnost nosit respirátory.)

Mentoring je efektivním nástrojem pro předávání zkušeností a motivace. V těchto oblastech 
může být mnohem užitečnější než koučování, jež je navíc finančně náročné. Vedle 
neustávající poptávky po řemeslnících se proto stále více firem vrací a zaměřuje na ukázky 
a předvedení všech řemesel.
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PLATNOST STK
A ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ 
SE AUTOMATICKY
PRODLUŽUJE O 10 MĚSÍCŮ

Otázkou je, zda to budou akceptovat i pojišťovny 
v případě nehody a plnění (poznámka sekretariátu 
CMLT ČR).
Platnost technických prohlídek je prodloužena o 10 mě-
síců v celé Evropské unii ode dne jejich původní plat-
nosti. Opatření se týká technických kontrol propadlých 
v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Ty, které 
propadly v období od 1. února do 31. srpna 2020, byly 
již dříve prodlouženy o 7 měsíců. Znovu prodlužovat 
už jednou prodloužené STK není možné!

NA CO SE TO NEVZTAHUJE:
 protokoly o evidenční kontrole;
 přípojná vozidla kategorie O1 a O2 (přívěsy za 

osobní vozidla do 3500 kg);
 motocykly kategorie L;
 traktory a jejich přípojná vozidla kategorie T, R, 

C a OT, jejichž konstrukční rychlost nepřevyšuje 
40 km/hod.;

 silniční vozidla kategorie Z určená k pohybu na 
sněhu a ledu.

P. S.: Čas od času byste si měli zkontrolovat platnost 
řidičáku...

ZRUŠENÍ
NEAKTIVNÍCH OBCHODNÍCH 

KORPORACÍ BEZ LIKVIDACE

Po novele zákona o obchodních korporacích dopadá možnost zrušení bez 
likvidace i na obchodní korporace, které sice určitou ekonomickou činnost 
vyvíjejí, ale neplní zákonnou povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin.

DOSAVADNÍ PRAVIDLA
Každá obchodní korporace má povinnost zakládat do sbírky listin obchodního 
rejstříku účetní závěrky společnosti, a to nejpozději do 12 měsíců od rozva-
hového dne. Při nesplnění zakládací povinnosti doposud obchodní korporaci 
hrozilo (pouze):

1. uložení sankce v podobě pořádkové pokuty až do výše 100 000 Kč
anebo
2. zrušení společnosti s likvidací, a to při opakovaném neuposlechnutí výzev 

ze strany rejstříkového soudu k předložení účetních závěrek, anebo i jen po 
učinění jedné takové výzvy, pokud by neplnění zakládací povinnosti mohlo 
mít závažné důsledky pro třetí osoby a existoval by na takovém postupu 
právní zájem. 

Výše uvedené sankce mají rejstříkové soudy možnost uplatňovat i po novele ZoVR.  

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
Novela ZoVR nově umožňuje také zrušení společnosti nepředkládající účetní 
závěrky bez likvidace.
Rejstříkovému soudu je umožněno na základě nově přidaného ust. § 105a 
ZoVR zrušit neaktivní korporace bez likvidace a následně provést jejich výmaz 
z obchodního rejstříku. Za neaktivní jsou považovány obchodní korporace, které 
nepředložily řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku k založení do sbírky listin 
za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období.

DOČKÁME SE
MISTROVSKÉ ZKOUŠKY? 
A V ČEM POMŮŽE?

To jsou otázky, na které hledáme odpovědi spolu s představiteli některých cechů, 
jich se totiž týká nejvíce. Návrh zákona, který by mistrovskou zkoušku zasadil do 
českého prostředí jako běžný nástroj, prochází právě – po dlouhých letech hledání 
shody v přípravném řízení – legislativní radou vlády.
Více informací i z jednotlivých cechů najdete na stránkách www.komoraplus.cz, 
kde zadejte vyhledat „mistrovské“.

Připravil Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR (členům CMLT ČR byly zaslány podrobné informace)
Ilustrace: Pixabay
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