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Ačkoliv jsou stávající jarní měsíce stále ve
znamení výrazných omezení běžného života i
podnikání, nezahálíme. Nepolevujeme v úsilí v
hledání cest jak řemeslo podpořit, zviditelnit i v
této obtížné době. Protože ta, ať je jakkoliv
nepřející, jednou skončí.

Proto se nadále účastníme debat o legislativě
týkající se (nejen) řemesel, aktivně mediálně
řemesla zviditělňujeme i bez vazby na stále živá
"covidová" témata. Podařilo se nám navázat
spolupráci s TV Prima, připravit seriál vlastních
podcastů (rozhovorů) se zástupci našich cechů a
věříme, že s přibývajícím létem začnou
defintivně "necovidová" témata převládat a
budeme se moci naplno vrátit k našemu
podnikání, zákazníkům a krásným řemeslům.

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
garant projektu 

Fandíme řemeslu
AMSP ČR

Registrace na odběr novinek AMSP ČR ZDE

http://amsp.cz/newsletter/


A
KT

U
A

LI
TY

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE

REGISTRACE ZDE

Praha, 5. března 2021. Roční výročí od spuštění registrace
rodinných obchodních korporací a rodinných živností dle oficiální
definice rodinného podnikání a k tomu 500. registrovaná rodinná
firma. Skvělý souběh dvou významných milníků, který zveřejňuje
AMSP ČR.

Podporujeme rodinné firmy
Magická hranice 500 rodinných firem překonána

Dovolujeme si Vás informovat o jedinečných benefitech, které
mohou v tomto roce 2021 využít všichni členové registru
rodinných podniků. Pokud již jste registrováni jako rodinný
podnik, můžete tyto benefity libovolně využít. Pokud však
členem rodinných podniků zatím nejste a rádi byste Vaší firmu
nebo živnost registrovali, můžete tak provést níže.

Nabídka benefitů registrovaným rodinným podnikům
pro rok 2021

VŠECHNY BENEFITY ZDE

CELÝ ČLÁNEK ZDE

https://drive.google.com/file/d/1WaXyZ2i89-gviPAAt9cjO8k7XV_8oDnO/view?usp=sharing
https://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/
https://www.rodinnafirma.net/cz/rodinny-podnik/724-registrace-rodinneho-podniku
https://www.fandimeremeslu.cz/magicka-hranice-500-rodinnych-firem-prekonana/
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Naše asociace se stala novým koordinátorem kampaní projektu
Česko platí kartou, kde jsou podnikatelům i municipalitám
nabízeny platební terminály min. na 6 měsíců zdarma. Proč se
vyplatí mít platební terminál? Průzkumy potvrzují, že vyděláte
víc, získáte více zákazníků, zajistíte bezpečný bezkontaktní
prodej, peníze na účtu hned další den, jednoduchá obsluha,
vyhnete se falešným penězům, terminál je mobilní a připojit se
můžete odkudkoliv. Tak co, jdete do toho?

UŽ MÁTE PLATEBNÍ TERMINÁL ZDARMA?

ČESKO PLATÍ KARTOU WEB

Praha, 30. března 2021. Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR (AMSP ČR) nepovažuje poslanecký návrh
poslanců ČSSD Ondřeje Veselého, Kateřiny Valachové, Jana
Chvojky a Aleny Gajdůškové za vhodný v současné ekonomické
a pandemické situaci.

AMSP ČR sleduje s neklidem zprávy o návrhu na zkrácení
stanovené týdenní pracovní doby ze 40 hodin na 37,5 hodiny a
nové úpravě minimální mzdy, zaručené mzdy a mzdy a příplatku
za práci ve ztíženém pracovním prostředí. AMSP ČR nepovažuje
tento poslanecký návrh některých poslanců ČSSD za vhodný v
současné ekonomické a pandemické situaci. Vnímáme tento
návrh jako nesystémové gesto, které zatíží české podnikatele při
vypořádání se s krizí.

NÁVRH NA ZKRÁCENÍ TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBY JE
ZNEUŽITÍ LEGISLATIVNÍ NOUZE

CELÝ ČLÁNEK ZDE TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE

https://www.ceskoplatikartou.cz/
https://amsp.cz/navrh-na-zkraceni-tydenni-pracovni-doby-je-zneuziti-legislativni-nouze/
https://drive.google.com/file/d/13A1_RdXofWmx8qLIqmyBwWXNhkZyFHA7/view?usp=sharing


Světový instalatérský
den byl vytvořen v říjnu
2009 Světovou
instalatérskou radou.
První světový
instalatérský den se
konal 11. března 2010.

11. BŘEZNA BYL SVĚTOVÝ INSTALATÉRSKÝ DEN
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Tento den má veřejnosti připomínat zásadní rolí instalatérství při
ochraně veřejného zdraví a zajišťování každodenního komfortu.
Upozorňuje, že přístup k pitné vodě a kvalitní hygieně není
samozřejmost.

Světová instalatérská rada doufala, že se na Světový
instalatérský den společnost zamyslí nad zásadní rolí
instalatérství při ochraně veřejného zdraví a zlepšování
vybavení.

Mezinárodní instalatérské společenství zastoupené Radou
podporuje vazby mezi kvalitními instalatérskými pracemi,
zdravím, udržitelností životního prostředí a stále více i
ekonomickou prosperitou.

11. březen byl v předchozích letech ve znamení oslav, soutěží,
seminářů a aktivit po celém světě. Smyslem je zlepšení kvality a
přístupu k čerstvé vodě a bezpečné hygieně, podpora souvislosti
mezi dobrou sanitární instalací, zdravím lidí a životním
prostředím.

V ČR nejsme zvyklí tento svátek nijak zvlášť slavit, ale
měli bychom
Termínově blízko předchází Světovému dni vody, který byl
Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. 

https://www.worldplumbing.org/about-wpc/


Na oslavy v tento den jsme si již zvykli, v ČR se k nim připojují
zejména vodárenské společnosti. Tradiční jsou dny otevřených
dveří v laboratořích a na vodních dílech. Když se tématem dne
vody v r. 2018 stalo téma „Nature for Water“, přibylo i téma
přírodních procesů ke znovuvyvážení vodního koloběhu a
zlepšení podmínek pro lidské zdraví a živobytí. To se týká např.
řešení povodní, sucha, znečištění vod a ochrany ekosystémů.
Bylo možné navštívit i realizace nových mokřadů, aplikace
zelených střech při nové výstavbě, rozvíjení tzv. zelené
infrastruktury, zjistit, jak probíhá výsadba nových lesů a
opětovné napojování řek k údolním nivám.

Hodně se nyní mluví o zdrojích vody, péče o ně a jejich kondici.
Ale pak je druhý krok, přivést vodu do budov a do místa
spotřeby. A zde je nutné použít správné materiály a správné
technologie tak, abychom zachovali hygienu vody, vodu po cestě
nepoztráceli a bezpečně ji zase odvedli, případně zrecyklovali. A
tak jsem se dostali k instalatérskému řemeslu, jednomu z pilířů
činnosti našeho cechu.

Jako důležitou formu podpory řemeslu vidíme v CTI ČR i práci se
studenty a žáky, kteří se o obor zajímají, vybrali si ho a my
chceme podpořit jejich snahu v tom být dobrý a u řemesla
zůstat. Každoročně pořádáme soutěž Učeň instalatér a
Vědomostní olympiádu. Vyhodnocení krajských kol i celostátního
klání je vždy slavností, kterou si vynaložená snaha mladých
učňů i pedagogů určitě zaslouží.
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Autor článku:
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Cech topenářů a instalatérů ČR
www.cechtop.cz

CELÝ ČLÁNEK ZDE

https://www.tzb-info.cz/firmy/cech-topenaru-a-instalateru-cr
https://www.cechtop.cz/
https://www.fandimeremeslu.cz/11-brezna-je-svetovy-instalatersky-den/


BROŽURA
KE STAŽENÍ

ZDE

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů , z.s. ve spolupráci s
Klastrem českých nabídkářů zpracovalo brožuru na téma
"Čalounické materiály přírodního původu a jejich uplatnění ve
výrobě čalouněného nábytku 21. století". Brožura obsahuje
výčet čalounických materiálů přírodního původu a jejich
praktické využití tak, aby uživatel brožury pochopil vzájemné
vazby a druhy použití.

ČALOUNICKÉ MATERIÁLY PŘÍRODNÍHO PŮVODU A JEJICH
UPLATNĚNÍ VE VÝROBĚ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
21. STOLETÍ A

KT
U

A
LI

TY

Autor článku:
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.
www.cech-cal.eu

https://drive.google.com/file/d/1EOoXqI7V9DXt69Ox4HXnoB1rRXHqaytG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOoXqI7V9DXt69Ox4HXnoB1rRXHqaytG/view?usp=sharing
https://www.cech-cal.eu/


Pro řemeslníky v oboru malíř, lakýrník, natěrač, tapetář, dekoratér
připravil Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR tištěný manuál ve
speciální edici se společností ÚRS. Publikace je to velmi obsažná a
poslední v tištěné formě, následně bude již k mání pouze
elektronicky na rok za více peněz. Pro řemeslníky je právě tato
knižní forma ideální, že si v ní mohou své položky označit, dělat
poznámky a také zákazníkovi ukázat, jak došel k ceně, jaké jsou
způsoby měření a další důležité informace.
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Autor článku:
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
www.CMLT.cz

V publikaci jsou nejen návody na
výpočet ceny, co má obsahovat, ale i
ceny různých položek včetně přípravy
podkladů a tabulky materiálů na trhu
rozdělených podle vlastností a výrobců.
V ceníku jsou také tabulky pro výpočty
m  rozvinutých ploch, různých profilů,
trubek a vlnitých plechů, což ušetří
velké množství práce a počítání.
Členové Cechu dostávají tuto publikaci

zdarma. CMLT ČR myslel však i na jiné řemeslníky z oboru a má
pro ně omezené množství publikací k volnému prodeji. Publikace
stojí 500 Kč vč. 10% DPH.

Pro členy dále připravuje školení, která se budou realizovat, až to
vládní opatření umožní. CMLT ČR se zúčastní v termínu 14.-16. 5.
2021 online Stavebního veletrhu, kde bude mít poradenský stánek.
Více informací o veletrhu: www.veleton.cz
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http://www.cechmal.cz/
https://www.veleton.cz/


Již třetím rokem si projekt Cesta za Řemeslem nachází své místo
jako zajímavá sobotní událost, kdy rodina či senioři s vnoučaty
společně prožijí vyhrazený čas. Záměr, kdy tatínek, ale i maminka
přijdou se svými dětmi a stráví víkendový den aktivitou na vybrané
střední odborné škole, se osvědčil.

Společně něco natírají, obkládají stěnu kachlíky, vyrobí malý
předmět, který si odnesou domů a zároveň se dozví spoustu
informací o daném řemesle.

Předseda představenstva Hospodářské komory hl. města Prahy,
Roman Pommer k projektu říká: „Umožníme zažít řemeslo na
vlastní kůži, získat zajímavé společné zážitky“ a dodává: „zároveň
jsem přesvědčen, že motivujeme nejen ty samotné děti, ale i jejich
rodiče k získání vztahu k řemeslu, a někdy i přehodnocení představ
o budoucnosti a pracovním zaměření jejich potomka. Možnost
zkusit si práci s nástroji a materiály v reálném prostředí, dnes
chybí..“ 

Jak už projekt svojí přitažlivou formou prokázal, je připravena
široká nabídka oborů od aranžéra, přes floristy až po instalatéry,
řezbáře, malíře, čalouníka...a další. Stačí se jen zaregistrovat a
objednat konkrétní termín. Vybrat jaká řemeslná činnost rodinu
zajímá. Zážitek je možné někomu koupit jako dárkový certifikát a
obdarovaná osoba si sama zvolí co, kdy a kde chce dělat.
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Autor článku:
Ilona Zelenková
Hospodářská komora
hlavního města Prahy
www.hkp.cz

CESTA ZA ŘEMESLEM WEB CELÝ ČLÁNEK ZDE

http://www.hkp.cz/
https://www.cestazaremeslem.cz/
https://www.fandimeremeslu.cz/cesta-za-remeslem-oslavte-jaro-novym-zazitkem/


CECH KAMNÁŘŮ NA VAŠÍ STRANĚ, STAVÍME KACHLOVÁ
KAMNA ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

A
KT

U
A

LI
TY

Během diskusí na téma „jemný prach“ v posledních letech mezi
diskutéry doslova houstne vzduch a aktuální výměny názorů v
médiích vyvolávají značné emoce. Stále dokola je přetřásán
podíl prachových částic, které emitují zdroje vytápění v
domácnostech, údaje jsou však často zkreslovány, přehnaně
zveličovány, dohromady se pletou „jablka a hrušky“.

Jak to tedy vlastně je? Dobrá zpráva zní, že kvalita ovzduší v
Česku se postupně zlepšuje. Přesto však jsou na velké části
území překračovány imisní limity a problematická je zejména
kategorie tzv. jemných prachových částic a benzo(a)pyrenu.
Jako hlavní viníci a zdroje těchto škodlivin bývají vedle dopravy,
průmyslu a zemědělství označována také lokální topeniště, tedy
spotřebiče využívané k vytápění domácností. To je ovšem velmi
široká kategorie, která zahrnuje všechny spalovací stacionární
zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně. Takže
třeba i účinná ekologická moderní kachlová kamna, která jsou k
životnímu prostředí zcela šetrná.

Jak velký je podíl kachlových kamen na vzniku jemného prachu?
Na základě provedených studií umíme doložit, že vytápění
domácností přispívá k problematice související s jemným
prachem pouze malým podílem (8–26 %). Kamna však musí být
postaveny profesionálem, kamnářem, který průběžně sleduje a
uplatňuje ve své praxi nové poznatky a technologie.

O to více nás pak mrzí, že se setkáváme s „čadily“, kteří
používají staré spotřebiče, nebo s uživateli nerespektujícími
zásady správného topení. To pak mnohdy může svádět k mylné
domněnce, že současná topidla jsou neekologická.



CELÝ ČLÁNEK ZDE

Rakouský cech kamnářů nedávno zpracoval nezávislé srovnání
kachlových kamen podle staří a normy spotřebiče. Protože
měření emisí jemných prachových částic je komplikované, jako
srovnávací parametr byly stanoveny emise oxidu uhelnatého
(CO), z nichž se ostatně dají emise jemných prachových částic
odvodit, protože s nimi korespondují. Měření prokázalo, že
objemy produkovaných emisí plynu i prachu jsou zejména u
novějších spotřebičů extrémně nízké a že moderní kachlová
kamna s ekologickým certifikátem mají téměř 13x nižší emise
než jejich starší předchůdci.
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Autor článku:
Petr Dvořák
Cech kamnářů ČR
www.cechkamnaru.cz

https://www.cechkamnaru.cz/blog/info-i-cech-kamnaru-na-vasi-strane-stavime-kachlova-kamna-setrna-k-zivotnimu-prostredi
https://www.cechkamnaru.cz/
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Současné doba nám určitým způsobem nahrává v možnostech
změnit svoji profesi za profesi, která je perspektivní a přitom
nedostatková. V minulém roce byla MŠMT schválena profesní
kvalifikace Obkladač. Předtím byla již schválena dílčí profesní
kvalifikace Obkladač v prefabrikaci.

Cech obkladačů ČR je autorem obou profesních kvalifikací a je
garantem odbornosti v profesi Obkladač. Nyní máme i první
autorizovanou osobu, která zajišťuje přípravu a zkoušku z
profesní kvalifikace Obkladač. Je jím Střední škola Jarov v   
 Praze 9.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

PŘÍLEŽITOST STÁT SE OBKLADAČEM – REKVALIFIKACE

Autor článku:
Ing. Jaroslav Kovář
Cech obkladačů ČR
www.cech-obkladacu.cz

Tento rekvalifikační kurz je
sestaven jako kurz přípravný.
Po jeho završení získá
absolvent Osvědčení o účasti v
akreditovaném vzdělávacím
programu. Rekvalifikační kurz
se otevírá při minimálním
počtu 10 uchazečů).

Rekvalifikační kurzy zabezpečované (proplácené) úřadem práce
(viz Integrovaný portál MPSV – Úřad práce ČR – Rekvalifikace).
Termín zahájení kurzu bude upřesněn vždy s ohledem na
pandemickou situaci.

https://www.skolajarov.cz/obkladac/?fbclid=IwAR1fFYnhodYjSZenwuemakjXYObtdocLFr1NRgp-YEqT0Df4avX0y30axAg
https://www.cech-obkladacu.cz/


Projekt IKAP PRAHA – Komplexní program rozvoje a podpory
pražského školství, který realizuje Hospodářská komora hl.
města Prahy na základě partnerské smlouvy, uzavřené s
Magistrátem hl. města Prahy, a který je spolufinancován z
Evropských strukturálních a investičních fondů, kdy příjemcem
dotace je ministerstvo školství, zahájil další ze svých aktivit.

Hlavní záměrem Interaktivní polytechnická expozice pro žáky I.
stupně základních škol, je posílení povědomí těchto žáků o
řemeslech a technických profesích. Poskytnout jim dostatek
informací spolu s praktickými ukázkami oborů a zájmových
oblastí, případně podpořit správnost jejich rozhodnutí o
budoucím povolání. Psychologickými studiemi je ověřeno, že
vyšší zapamatovatelnost sdělované informace je úspěšná,
pokud je spojena s pohledem na modelové prostředí. Děti zapojí
jiná mozková centra než při pohledu do učebnice, tabletu nebo
monitoru PC, a pokud si mohou tzv. „sáhnout“ na řemeslo či
zážitek, tento efekt je ještě víc posílen.

Projekt vytvořil pět různých epizod – DOPRAVA,
STROJÍRENSTVÍ, STAVEBVNICTVÍ, VEŘEJNÝ SEKTOR a
SLUŽBY, aby si školy mohly vybrat, co chtějí žákům představit.
Ústav modelů ve vzdělávání, známý svojí expozicí pod názvem
Království železnic, představuje ideální prostor pro aktivní
seznámení dětí s nejrůznějšími obory.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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Autor článku:
Ilona Zelenková
Hospodářská komora
hlavního města Prahy
www.hkp.cz

https://www.fandimeremeslu.cz/polytechnicka-expozice-v-kralovstvi-zeleznic/
http://www.hkp.cz/
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Do 19. dubna mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
opět žádat o „Ošetřovné“ OSVČ. Dotace související s koronavirem
se tentokrát týká období od 1. do 28. února 2021. Žádosti lze
podávat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného
přes webové stránky MPO.

„Zůstává velmi jednoduchý on-line formulář, na který jsou žadatelé
zvyklí a jehož vyplnění zabere pouze pár minut. V žádosti se
uvedou základní údaje o podnikání, dítěti či handicapované osobě,
o kterou se OSVČ stará, název, adresa a webové stránky zařízení,
kam člověk, kvůli kterému se o ošetřovné žádá, pokud není
koronavirus, běžně chodí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a
obchodu Karel Havlíček a dodává: „Dochází přitom ke změně v
tom, že „ošetřovné“ OSVČ už nelze kombinovat s kompenzačním
bonusem, ten se totiž zdvojnásobil a nyní je 1 000 Kč denně.“

„OŠETŘOVNÉ“ OSVČ ZA ÚNOR SPUŠTĚNO. ŽÁDOSTI LZE
PODÁVAT DO 19. DUBNA

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDECELÝ ČLÁNEK ZDE

ŽÁDOSTI DO PROGRAMU COVID 2021 BUDE MPO PŘIJÍMAT
OD 12. DUBNA
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému
programu podpory COVID 2021. Žádosti budou podnikatelé moci
podávat od 12. dubna. Výzvu k programu COVID – Nepokryté
náklady resort zveřejní ve čtvrtek.

„Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací,
která je pro ně výhodnější. Nové programy nahradí dosavadní
specifické dotační tituly jako COVID – Gastro – Uzavřené
provozovny či COVID – Nájemné,“ říká vicepremiér a ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „První program

https://drive.google.com/file/d/1rCkZNMKwHuJsv-3Awi0ZOUcl2mTtwQ0d/view?usp=sharing
https://www.fandimeremeslu.cz/osetrovne-osvc-za-unor-spusteno-zadosti-lze-podavat-do-19-dubna/
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Gastro – Uzavřené provozovny. Je postaven na stejném principu,
ale vylepšen tím, že kompenzujeme místo 400 korun na
zaměstnance korun 500. Platit bude pro všechny podniky s
minimálním propadem tržeb v porovnání s loňským nebo
předloňským lednem a únorem o 50 procent, nejen uzavřené.
Pokud má firma do tří zaměstnanců, minimální částka bude vždy 1
500 korun, ať už má jednoho nebo tři pracovníky, to znamená, že
tento podnikatel získá 45 000 korun za měsíc.“

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDECELÝ ČLÁNEK ZDE

POVINNÉ TESTOVÁNÍ OSVČ A V MIKROFIRMÁCH

PRŮVODCE SAMOTESTOVÁNÍM ZDECELÝ ČLÁNEK ZDE

Vláda na svém jednání 22. 3. 2021 rozšířila povinné testování i na
nejmenší firmy do 10 zaměstnanců, živnostníky a neziskové
organizace. Povinnost pro ně začne platit od 6. dubna 2021.
Nemusí se testovat ty OSVČ, které se nesetkávají při své práci s
jinými lidmi.

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou
podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a
zaměstnávají 1 až 9 osob, smí nejpozději od 6. dubna 2021
umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti
zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec
podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‐CoV‐2
prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho
výsledek je negativní.

https://drive.google.com/file/d/1vo7hSAC5kCY0IRyPOdb8voHBjWcDVrJd/view?usp=sharing
https://www.fandimeremeslu.cz/zadosti-do-programu-covid-2021-bude-mpo-prijimat-od-12-dubna/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.fandimeremeslu.cz/povinne-testovani-osvc-a-v-mikrofirmach/
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Dne 1. dubna 2021 zveřejní MPO kompletní podmínky tohoto
programu. Již teď můžeme prozradit, že bude rozšířen na celé
období leden – březen (původně jen leden – únor). Má pomoci
podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve
ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o
plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na
konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. Spolu s
pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy.
Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy
v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté
náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve
srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a
doložení účetní ztráty.

BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE

COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY

COVID - Nepokryté náklady bude alternativou k dnes rovněž
schválenému programu COVID - 2021. Firmy si budou moct
vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně bude
výhodnější.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nova-podoba-kompenzaci-k-programu-na-nepokryte-naklady-vlada-schvalila-take-program-covid---2021-s-podporou-500-kc-za-den-a-zamestnance---259983/


František Petrovič - Ateliér Petrov
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young příběhy

Co Vás přivedlo k podnikání, jak byste v 5 větách
charakterizoval/a svou firmu?
Již dříve jsem podnikal, ale tzv. na dohodu. Práce to byla dobře
placená, jenže jsem chtěl jít svou cestou. Tak jsem se rozhodl, že
si otevřu obchod zbožím koloniálním. Takový krámek se zdravou
výživou v duchu první republiky. Když už to vypadalo, že brzy
otevřeme, chtěl jsem na sebe nějak upozornit, tak jsem si
postavil "staré" nákladní kolo, ve kterém jsem ve Vánočním čase
začal péct kaštany. Pro umocnění atmosféry, jsem si k tomu
zapůjčil flašinet. To se mi stalo osudným. Z pronájmu krámku
nakonec sešlo, nedomluvili jsme a mě se najednou rozplynuly
všechny vize. Zároveň jsem již odešel z dohodářské práce.
Nezbylo než v provozování koloniálu na třech kolech pokračovat
a tím si postupně vydělat na vybudování flašinetářské dílny.

Začal jsem postupně pronikat do tohoto řemesla a už to
vypadalo, že v roce 2021 nebo 2022 si dílnu zařídím a začnu.



Jenže potom přišla pandemie a zákaz hromadných akcí, ze
kterých mi plynul jediný příjem. Takže nakonec pandemie byla
oním spouštěčem, abych projekt flašinetářské dílny urychlil.

Co vám na začátku podnikání pomohlo a co vám naopak
komplikovalo život?
Jedním slovem COVID. Řemeslná práce potřebuje svůj fortel -
základ a bez něj jsem si připadal jako nedonošené dítě.
Najednou jsem se ocitl bez příjmu, bez dílny, bez dostatečných
znalostí, ale s obrovskou touhou uskutečnit svůj sen a začít
vyrábět flašinety. Toužil jsem hlavně vyrábět mechanické
flašinety, ale všechny okolnosti mne nasměrovaly k tomu, abych
začal jako první s výrobou elektronických. Získal jsem pro věc
obchodního partnera, který pro mne vyvinul řídící jednotku
flašinetu, ovšem za cenu "porodních bolestí". K dokončení vývoje
mi pomohla cena v hlasování veřejnosti v soutěži Nastartujte se.

Co považujete za svůj největší úspěch?
Především to, že jsem to nevzdal. Největší oporou je má rodina a
přátelé, kterým velmi děkuji. Dále i když jsem na samém
začátku, tak si mne všimli v zahraničí a mám první zahraniční
objednávky a také zrovna dojednávám zakázku s jedním
muzeem u nás.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Potřebuji co nejdříve vyřešit dílnu. Zatím nacházím azyl u dvou
svých kamarádů, ale to mne velmi brzdí v efektivnosti práce a
dlouhodobě není únosné.

Čeho byste se na základě vlastních zkušeností již vyvaroval/a? 
Asi bych šel rovnou do výroby mechanických flašinetů, které jsou
sice složitější, ale také více ceněné.
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PODCASTY se zástupci cechů

Helena Prokopová, cechmistr a tajemník Cechu čalouníků a
dekoratérů a truhlářů, z. s. (datum zveřejnění 15. 4. 2021)
Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů
ČR (datum zveřejnění 22. 4. 2021)
Roman Kučera, člen Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
(datum zveřejnění 29. 4. 2021)
Pavel Žatečka, výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a
tapetářů ČR (datum zveřejnění 6. 5. 2021)

V rámci našeho projektu také pro Vás připravujeme natáčení
celkem 4 podcastů se zástupci cechů a to jsou následující:
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PREZENTACE ZDE ZÁZNAM ZDE

Jak bude vypadat Národní kampaň na podporu očkování?
Kdo všechno se do ní zapojí?
Jak se můžete zapojit a proč?

Iniciativa Cesta ven, která sdružuje přední komunikační agentury,
společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění i lékařské odborné
společnosti, připravila Národní kampaň na podporu očkování.
Kampaň budou moci využít i soukromé společnosti k oslovení
svých zaměstnanců, zákazníků nebo obchodních partnerů.

Na webináři se máte možnost dozvědět:

S možnostmi bezplatného využití prvků kampaně vás seznámí
ředitel Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica a šéf
produkčního týmu Peter Hermann.

Určeno pro všechny, kteří věří, že očkování je jedinou cestou z
pandemických omezení a ke snížení ztrát v podnikání
způsobených coronavirem.

Nabídka bezplatného zapojení do Národní kampaně
na podporu očkování

Webinář: Cesta ven vede přes tečku

https://drive.google.com/file/d/1Elsee5qR4Ppl7E082oZn5SvZU_FplMVP/view
https://www.youtube.com/watch?v=_JsWFSiXxns
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