
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti za rok 2021 

 

 

                                                                                                                                                                                            foto: EGGER 

 



GENERÁLNÍ PARTNEŘI 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

 

 

 

 

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA 

4. listopadu 2021, Valeč 

 

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. 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

 

Cech měl k 1. lednu 2021 celkem 122 členů 

• sekce: podlahářské firmy - 79 

• sekce: školy - 3 

• sekce: výrobci, dovozci a velkoobchody - 37 

• sekce: experti, znalci a technici - 3 

 

PŘIJATÉ FIRMY:   

 

1. TOROFLOORS s.r.o., Ústí nad Labem 

2. FORBO s.r.o., Praha 4 

3. Z & Z PARKETY, s.r.o., Košice 

4. Anhydritec GmbH, Oberursel 

 

ZÁNIK ČLENSTVÍ:      

1. Ďuriš Vladimír   

2. PW interier Jaroslav Horák s.r.o.  

3. ACOLOR s.r.o. 

4. SWED-EX, s.r.o.  

5. V-PODLAHY s.r.o.  

6. Pintě Emil  

7. REGUTEC a.s.  

8. BOMA PARKET s.r.o.  

9. TEJKL s.r.o.  

10. PODLAHY OPAVA s.r.o.  

 

Cech evidoval k 31. prosinci 2021 celkem 116 členů 

• sekce: podlahářské firmy - 76 

• sekce: školy - 3 

• sekce: výrobci, dovozci a velkoobchody - 35 

• sekce: experti, znalci a technici - 2 

 

 

 



Činnost cechu byla již druhým rokem ovlivněna opatřeními v boji proti koronaviru.  

V tomto období, kdy jsme převážně ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Asociací 

malých a středních podniků a živnostníků České republiky, ministerstvy a dalšími institucemi 

vyhledávali a vám předávali informace o bezpečnostních protikoronových opatřeních jsme se 

začali soustředit na členské školy. 

Ve spolupráci s výrobci a dovozci jsme školám v Praze a Brně předali okružní pilu 

s bezpečnostním systémem SawStop. 

 

 

 

Následně jsme s učiteli odborného výcviku udělali inspekci a prohlédli si vybavenost dílen a 

učinili rozhodnutí, že je dovybavíme potřebnými stroji a nářadím. Co všechno školám v Praze, 

Brně a Uherském Brodě chybělo jste viděli na valné hromadě a to ještě čekáme na věci, 

kterým chyběly čipy. V podpoře škol nebudeme polevovat ani v dalších letech. 

 

  

 



V oblasti normotvorby jsme pokračovali v překládání a aktualizaci dokumentů německé 

Technické komise pro stavební lepidla, pravidelně vás informujeme o novinkách v oblasti 

technických norem, ale dovolte mi upozornit na dvě významnější skutečnosti. 

V roce 2012 za naší významné podpory vznikla norma ČSN 49 2120. U její revize, která 

započala v roce 2020 jsme nemohli chybět a tak jsme odstranili nejen tiskařskou chybu ve 

výšce kontroly podlahy, ale doplnili, zrušili a aktualizovali řadu dalších skutečností. Od 

loňského dubna tak platí aktualizovaná ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy - Požadavky na 

montáž a posuzování.  

Na podzim v rámci České agentury pro standardizaci vznikla technická normalizační komise 

výhradně zaměřená na podlahoviny. TNK 157 – Podlahoviny má na starosti jak vznik nových 

norem, tak připomínkování a transformaci evropských norem do našeho systému včetně 

jejich překladu do češtiny. Třetina členů komise je tvořena zástupci členských firem z cechu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V listopadu jsme ve stejný den uspořádali jak valnou hromadu, 14. ročník vzdělávacího 

Upgrade podlaháře, tak i bowlingový turnaj. Místem konání byl wellness hotel Zámek Valeč u 

Dukovan. 

Přesunutá valná hromada měla ustálený program, který stanovuje česká legislativa. Kdyby se 

konala v původním termínu, tak by zahajovala poslední rok funkčního období představenstva 

zvoleného na jaře 2017 v Blansku.  

14. vzdělávací Upgrade podlaháře obsahoval tři přednášky.  

• Podlaháři - vícebojaři, přednášející: Mgr. Petra Benediktová 

• Smlouva o dílo, přednášející VALÍČEK & VALÍČKOVÁ, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O. 

• (Ne)výhody OSVČ vs. s.r.o., přednášející: VALÍČEK & VALÍČKOVÁ, ADVOKÁTNÍ 

KANCELÁŘ, S.R.O. 

 



 

 

Myslím si, že všechny přednášky účastníky zaujaly a byly velice podnětné, o čem by mohla 

svědčit i diskuse po smlouvě o dílo, kdy erudovaní právníci dokázali trpělivě odpovídat na 

dotazy o hodinu déle, než bylo v plánu.  

Příjemnou atmosféru, že jsme se mohli po nějaké delším čase setkat tváří v tvář, umocnil 

bowlingový turnaj, kterého se účastnilo na pět desítek hráčů. 

Další valná hromada, která se bude konat v Hluboké nad Vltavou, bude volební.  

 

 

         Josef Voborník 

         předseda 


