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GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA
10. září 2020, Jičín

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 2020 celkem 125 členů
•
•
•
•

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

PŘIJATÉ FIRMY:
1.
2.
3.
4.
5.

ProInterier s.r.o.
Den Braven Czech and Slovak a.s.
TEJKL s.r.o
Parkety Hinterseer s.r.o.
Michal Šeda

Praha 5 - Stodůlky
Úvalno
Potštejn
Čestlice
Chrudim

ZÁNIK ČLENSTVÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RV trading spol. s r.o.
Stříbrný Dušan
Kopelent Petr
Honzík Stanislav DiS.
Chmelík Zdeněk
CB Parket s.r.o.
Needful s.r.o.
Střední škola Gellnerka

Cech evidoval k 31. prosinci 2020 celkem 122 členů
•
•
•
•

sekce: podlahářské firmy - 79
sekce: školy - 3
sekce: výrobci, dovozci a velkoobchody - 37
sekce: experti, znalci a technici - 3

ČINNOST V ROCE 2020
Hodnocený rok výrazně ovlivnily opatření v boji proti koronaviru.
V době, kdy nemoc kulminovala, jsme denně vyhledávali a předávali Vám ty
nejaktuálnější informace, které jsme získali z ministerstev, Hospodářské komory ČR, Asociace
malých a středních podniků a živnostníků České republiky a dalších institucí. Věřím, že jsme
Vám i třeba malým dílem napomohli se v situaci lépe orientovat.
Pandemie měla vliv i na naší činnost. U valné hromady jsme 2x měnili termín konání.
Zrušili jsme podzimní Upgrade podlaháře. Nicméně v čase, který nám zbyl, jsme se snažili co
nejvíce pokračovat v našich aktivitách.

V PODPOŘE PRAKTICKÉ VÝUKY NEPOLEVUJEME
Míchací vozík PROFI, míchadlo Festool MX 1600/2 E EF a 2m měřící lať s klínkem pro
posuzování nerovností podlah dle ČSN 744505 byly jménem členů a partnerů cechu
věnovány do praktické výuky podlahářského dorostu na Střední škole polytechnická Brno,
Jílová a Střední odborné škole Jarov, Praha.
Na podporu škol jsme zakoupili na konci hodnoceného roku ještě okružní pily Festool
TKS 80 EBS-Set s technologií SawStop , ale k samotnému předání došlo skoro až po roce
(v září 2021) neboť opatření proti koronaviru se ve školství a nejen tam promítla i do toho
letošního.
S potěšením sledujeme jak vedle výrobců-dovozců přibývá donátorů i z řad
realizačních podlahářských firem. Patří Vám za to velké poděkování, které se snažíme
podpořit minimálně na cechovním facebooku.

SROVNÁNÍ POČTU ŽÁKŮ V ČR, RAKOUSKU A NĚMECKU
V jednom z komentářů pod facebookovým příspěvkem týkající se počtu žáků v našem
oboru padla otázka, jak to vypadá v okolních zemích. Oslovili jsme zahraniční kolegy a
přinesli jsme vám srovnání počtu našich žáků s Rakouskem a Německem.
Pro srovnání vězte, že Česká republika má 10, 6 mil. obyvatel a rozlišuje obory
Podlahář a Podlahářské práce, Německo má 83 mil. obyvatel a rozlišuje obory Parketář a
Podlahář a Rakousko má 8, 8 mil. obyvatel a rozlišuje obor Podlahář a dvouobory
Podlahář+další řemeslo např. obkladač, malíř-lakýrník, čalouník, kde vyučení netrvá klasické
tři roky, ale čtyři (v tabulce uvádíme jen ten nejvíce obsazený dvouobor).
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107

225

podlahář parketář

1262

Rakousko, ač je na počet obyvatel o cca 17% menší, tak má v učení dvojnásobek žáků než ČR.
Německo má 8x vice obyvatel než ČR a v učení má de facto 1,5x více žáků než ČR, když naše
počty příslušně upravíme osminásobkem.

REVIZE TECHNICKÉ NORMY
Naše dlouhodobé podněty na revizi ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy – Montáž a
posuzování byly vyslyšeny a do konce srpna bylo možné opravy a změny veřejně
připomínkovat. Této možnosti jste využili, takže děkujeme za vaše podněty a poznámky.
Výsledný text byl na konci roku 2020 předán České agentuře pro standardizaci, která
byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví a od 1. ledna 2018 má na starosti veškerou tvorbu, vydávání
a distribuci technických norem.
Jak víte od 1. dubna 2021 je platný již nový text ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy –
Požadavky na montáž a posuzování.

JEDNÁNÍ S AMSP ČR
V polovině srpna jsme se sešli Karlem Dobešem, předsedou představenstva a Evou
Svobodovou, generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České
republiky nad problematikou fungování a činnosti profesních spolků .
V diskusi jsme se zaměřili na několik okruhů. Ten největší se týkal živnostenského
zákona a našeho oboru ( např. „volný“ výklad volné a řemeslné živnosti, nevhodné spojení

s truhláři jak ukazuje praxe, obcházení podmínek při získávání živnostenského listu,
nefunkčnost odpovědné osoby apod.).
Dalšími tématy byly např. nízké profesní znalosti soudních znalců, počty žáků
v odborných školách nebo ochrana spotřebitele.

MISTROVSKÁ ZKOUŠKA
V rámci projektu, kterého jsme nedílnou součástí, jsme směřovali k legislativnímu
ukotvení mistrovské zkoušky v rámci zákona Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky. V hodnoceném roce byla práce na textu přerušena a bylo přislíben
návrat po pandemii v roce 2021 (vláda text předložila měsíc před volbami, takže z časových
důvodů už nedošlo k projednání v parlamentu).

V KRÁTKOSTI ...
•
•
•
•
•
•
•

Pokračovali jsme v překládání a aktualizaci dokumentů německé Technické komise
pro stavební lepidla
Pravidelně vás informujeme o novinkách v oblasti technických norem
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
Ve spolupráci s AMSP ČR vznikl podcast „Máte tady mouchu“, který lze dohledat na
youtube
Účast na volebním sněmu Hospodářské komory ČR
Navštívili jsme Workcamp Parquet na zámku ve Vizovicích

Josef Voborník
předseda

