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GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA
28. března 2019, Velichovky

PŘEDSTAVENSTVO
Sedmičlenné představenstvo pracovalo ve složení Josef Voborník, Jiří Kudrna, Petr Sedláček,
Martin Pour, Ing. Andrej Fabianek, Aleš Vrtaňa a Ing. Petr Veselý.
Kontrolou hospodaření je pověřena Jana Pilátová.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Cech měl k 1. lednu 2019 celkem 119 členů
•
•
•
•

sekce: podlahářské firmy - 83
sekce: školy - 5
sekce: výrobci, dovozci a velkoobchody - 28
sekce: experti, znalci a technici - 3

PŘIJATÉ FIRMY:
1. Oak Park s.r.o.
2. Pavel Bílý
3. Skladpodlah s.r.o.
4. PODLAHY OPAVA s.r.o.
5. Kateřina Nováková
6. PARKET ATELIER s.r.o.
7. ACARA PRAHA,s.r.o.
8. Martin Bulíček
9. LH podlahy s.r.o.
10. Lukáš Nekula
11. Marek Chmiel

Kamenice
Brno
Předměřice nad Labem
Opava - Předměstí
Moravská Nová Ves
Jesenice
Praha 3 - Žižkov
Kostelec nad Černými lesy
Praha 10
Znojmo
Komorní Lhotka

ZÁNIK ČLENSTVÍ:
1.
2.
3.
4.
5.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
AVANTI FLOORS s.r.o.
Oak Park s.r.o.
Pavel Bílý
Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o.

Cech evidoval k 31. prosinci 2019 celkem 125 členů
•
•
•
•

sekce: podlahářské firmy - 84
sekce: školy - 4
sekce: výrobci, dovozci a velkoobchody - 34
sekce: experti, znalci a technici - 3

ČINNOST V ROCE 2019
SPRÁVNÁ PRAXE: LEPENÍ VINYLOVÝCH DÍLCŮ LVT
Na začátku roku jsme na internetových stránkách cechu zveřejnili text pro lepení vinylových
dílců LVT, na kterém úzce spolupracovali naši členové řadu měsíců. Rok po zveřejnění
evidujeme u článku necelých 2,5 tisíce návštěv.
ŘEMESLNÁ RADA S PŘEDSEDOU VLÁDY
Řemeslná rada, tvořená vrcholovým představiteli téměř třiceti hlavních cechů zasedala
v únoru za účasti předsedy vlády na pražském výstavišti v Letňanech, a to u příležitosti
veletrhu Řemeslo Praha. Rada, kterou koordinuje Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR, projednala stav zavádění předmětu praktické výuky do základních škol,
duální vzdělávání, mistrovskou zkoušku a vládní živnostenský balíček.
Prvním bodem byla diskuse nad zaváděním předmětu praktické výuky v kombinaci s novými
technologiemi, který má velkou šanci být zařazen na 2.stupeň základních škol. Předseda
AMSP ČR Karel Havlíček k tomu uvedl: „Předmět Technika je kompletně připraven, měl by
být součástí studijní oblasti Člověk a technika. V tuto chvíli se projednává jeho ukotvení jako
povinného předmětu, a to v rámci revize vzdělávacích programů. Nejedná se o klasické dílny,
ale moderně pojatý polytechnický předmět, který v sobě zahrnuje manuální dovednosti
spojené s moderními technologiemi.
Dalším bodem diskuse hlavních osobností tuzemského řemesla byl systém mistrovských
zkoušek. Viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer a výkonný ředitel Cechu
malířů, lakýrníků a tapetářů ČR Pavel Žatečka uvedli, že v rámci projektu „Mistrovská
zkouška-systém“, který realizuje Národní ústav vzdělávání, je momentálně vytvářeno cca 30
mistrovských kvalifikací, vč. zadání k mistrovské zkoušce. Zároveň byla do projektu začleněna
pilotáž, avšak v minimálním rozsahu 60 účastníků, přičemž zájemců je cca 300. Řemeslné
cechy apelovaly na urychlené předložení novely zákona č. 179/2006 Sb. ukotvující
mistrovskou zkoušku.
Důležitým bodem jednání Řemeslné rady byl stav přípravy vzdělávání s duálními prvky.
Vzniká koncept dlouho požadovaného propojení středních odborných škol a podniků, a to za
účasti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu
průmyslu a dopravy ČR, ministerstev a krajů. V novém modelu je definována role krajů,
vlády, asociací a odborných škol, připravuje se i zapojení malých podniků a živnostníků.
Dále Řemeslná rada diskutovala nová legislativních opatření. Premiér při té příležitosti
představil návrh vlády, že od příštího roku se pro nejmenší živnostníky s příjmy do milionu
korun ročně zavede jeden dobrovolný paušální odvod za sociální, zdravotní a daně z příjmu,
což zásadně zjednoduší administrativu, podnikatelé ušetří čas spojený s výpočtem daní,
daňovými přiznáními, účetnictvím a kontrolami finančního úřadu. Dále uvedl, že se pracuje
na tom, že živnostník najde všechny informace potřebné k podnikání na jednom
elektronickém místě. Současně se zvyšuje limit na výdajové paušály pro živnostníky na 2 mil.

korun ročně a během několika dní jde do vlády materiál, kde se schvaluje ukotvení
rodinného podnikání.
NOVÝ WEB
Ve druhé polovině března jsme zveřejnili novou grafickou podobu internetových stránek,
které jsou uzpůsobené pro jakékoliv mobilní zařízení. Titulní strana čtenáře směřuje k výběru
podlahářské firmy, kvalitních materiálů a produktů. Oslovuje podlaháře ke členství a zájemce
o vyučení v oboru. Pro členy byla zachována interní zaheslovaná část.
PODLAHÁŘSKÝ MINIVELETRH
Po osmi letech jsme se rozhodli uspořádat miniveletrh, jehož konání si vyžádala naše
navyšující se členská základna a skutečnost, že se představitelé podlahářském firem a
výrobců, dovozců a velkoobchodů navzájem neznají. Věříme, že řada našich členů akci ve
Velichovkách využila a navázala nové obchodní vztahy. Nepředpokládáme, že budeme
miniveletrh v brzké době opakovat.
MISTROVSKÁ ZKOUŠKA
V rámci projektu, kterého jsme nedílnou součástí, jsme ke konci loňského roku už postoupili
k legislativnímu ukotvení mistrovské zkoušky v rámci zákona Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. Návrh by mohl být schválen během roku 2020.
Na projekt Mistrovská zkouška – systém měl navazovat projekt pilotáže, ale ověřování
v praxi bylo ministerstvem zrušeno. Nicméně předpokládáme, že si nastavená pravidla
(např. časový harmonogram, průběh zkoušky, co kdo kde a jak bude zajišťovat a jiné
náležitosti) ověříme sami, abychom pak netápali při samotném přezkušování. Projekt končí
až v roce 2021, takže zde zveřejňujeme některé vybrané, dílčí, a ještě rozpracované
informace, abyste věděli, co je zamýšleno. O tom, kam se to finálně posune, budete
informováni jako první.
Vstupní požadavky (uchazeč musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků)
• střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v příslušném nebo příbuzném
oboru vzdělání Podlahář 36-59-H/01 a 5 let praxe v povolání,
• úplná profesní kvalifikace Podlahář 36-59-H/01 a 5 let praxe v povolání,
• střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo
vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání a 8 let praxe v povolání podlahář.
Členění mistrovské zkoušky
• manažerská část, která ověřuje schopnost vykonávat vybrané povolání z hlediska
provozně ekonomického a pracovně právního, zejména schopnost řídit a vést ke
zvýšení dovedností a znalostí kolektiv pracovníků včetně žáků a orientovat se
v podnikatelském rámci výkonu povolání;

•
•

odborná teoretická část, která ověřuje schopnost řídit práci ve vybraném povolání a
vést v něm zakázku;
realizace mistrovského díla, která ověřuje schopnost navrhnout a zhotovit mistrovské
dílo, přičemž mistrovským dílem se rozumí vytvoření věci nebo provedení práce na
nejvyšší úrovni ve vybraném povolání

Zkušební komise
• Každá část mistrovské zkoušky se skládá před nejméně dvoučlennou zkušební komisí.
• Zkušební komisaře pro manažerskou část mistrovské zkoušky jmenuje složka
Hospodářské komory ČR, pro odbornou teoretickou část mistrovské zkoušky
autorizované profesní společenstvo a pro realizaci mistrovského díla autorizované
profesní společenstvo nebo vybraná střední škola.
Otázky k ověření znalostí při mistrovské zkoušce
• Znalosti v rámci manažerské části a odborné teoretické části mistrovské zkoušky se
ověřují prostřednictvím tematicky zaměřených otázek.
• Každá otázka má hodnotu určitého počtu bodů, různé otázky mohou mít s ohledem
na jejich složitost a závažnost různou hodnotu. Nejméně složité a nejméně závažné
otázky mají nejnižší hodnotu počtem bodů.
• Otázky jsou dvojího typu. K otázkám prvního typu jsou předloženy varianty odpovědi
(jedna bude správná). Na otázky druhého typu formuluje odpověď sám uchazeč.
Ověření znalostí v manažerské části
• V manažerské části se ověřují znalosti žadatele ze tří témat:
o orientace v podnikání,
o personální řízení a
o finanční řízení.
• Manažerská část zahrnuje písemný test z 10 otázek/90 minut (zájemce si otázky
losuje).
• Vyhodnocení:
o Méně než 30% = neprospěl
o 30 až 60% = pokračuje se ústním přezkoušením
o Více jak 60% = prospěl
Ověření znalostí v odborné teoretické části
• V odborné teoretické části se ověřují znalosti týkající se řízení práce a vedení zakázky.
• Odborná teoretická část zahrnuje písemný test z 10 otázek/60 minut
• Vyhodnocení:
o Méně než 60% = neprospěl
o Více jak 60% = pokračuje se ústním přezkoušením

Ověření schopnosti realizovat mistrovské dílo
• Při realizaci mistrovského díla se ověřuje vytvoření věci nebo provedení práce na
nejvyšší úrovni.
• Vyhodnocení:
o Méně než 100% = neprospěl/neuspěl
o 100% = prospěl
DIGITÁLNÍ FIRMOU ROKU V ŘEMESLE JE NÁŠ ČLEN
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) poprvé vyhlásila soutěž v
rámci Roku digitálního podnikání pod názvem Digitální firma roku 2019. Soutěžilo se v 5
kategoriích – řemeslo, obchod, služby, průmysl a zemědělství. Jako členové AMSP jsme
soutěž podpořili nominací firmy Josefa Voborníka, provozujícího portál videopodlahy.cz.
Vítěze vybírala veřejnost formou hlasování a na galavečeru Dne podnikatelů České republiky
v říjnu v pražském hotelu Ambassador a jsme velice potěšeni, že náš nominant byl oceněn
jako vítěz kategorie – řemeslo.
UPGRADE PODLAHÁŘE
Po pozitivních zkušenostech jsme se s cechovní akcí vrátili do vysočinského hotelového
resortu Zámek Valeč a 13. ročníku se rekordně účastnilo na 110 členů ze 70 firem. Jako první
hovořil prezident Cechu instalatérů a topenářů ČR Bohuslav Hamrozi, který nejprve
představil cech, jeho strukturu, fungování a cíle a poté se věnoval problematice shrnuté pod
název (Ne)správná praxe topenářů a instalatérů versus zkušenosti podlahářů. Přednáška
vzbudila dlouhou diskuzi, která pokračovala i při večerním neformálním setkání, protože své
zkušenosti s touto problematikou má prakticky každý podlahář. Druhá přednáška nesla název
Zapomeňte na topení – poznejte Heatflow, kde zástupci společnosti HEAT ENERGY s.r.o.
prezentovali topný systém vyvinutý z uhlíkové technologie, jeho vlastnosti a přednosti. Jak
nastartovat on-line marketing (Google, facebook, Instagram) se posluchači dozvěděli od
zástupců společnosti xart z Velkého Meziříčí. Hovořilo se i o tom, jak být vidět na sociálních
sítích, jak pracovat s webem, ale i jak zabezpečit svá data – vše témata, která jistě může
každý ve svém podnikání využít.
V KRÁTKOSTI ..
•
•
•
•

Pokračovali jsme v překládání a aktualizaci dokumentů německé Technické komise
pro stavební lepidla.
Jednali jsme s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem na téma duální
výuky.
Pokračujeme v přípravě učebnice - základní osnova je vytvořena, oslovujeme autory a
hledáme možné zdroje financování.
Spolupráce s Českým rozhlasem. Předseda cechu byl hostem pořadu Dva na dvojce.

•
•
•
•
•

Řádně vyučení podlaháři obdrželi současně s výučným listem i malou pozornost od
cechu v podobě podlahářského nože.
Pokračujeme ve spolupráci s portálem Mistři řemesel, a tak mají členské podlahářské
firmy bezplatně garantované přední pozice před nečleny.
Byli jsme odborným partnerem soutěže Firma roku a Živnostník roku.
Autorizace cechu pro obor podlahářství byla Hospodářskou komorou ČR prodloužena
o 3 roky.
Podlahářské řemeslo jsme prezentovali na pražské přehlídce středních škol Schola
Pragensis.

Josef Voborník
předseda

