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Českou „obkladačskou naději“ na EuroSkills podporují partneři Cechu obkladačů 
ČR 
27. dubna 2021 se v Plzni společně sešly všechny zúčastněné strany českého 
obkladačského týmu, který bude ČR reprezentovat v rakouském Grazu na soutěži 
EuroSkills Europe. Cílem setkání byla příprava harmonogramu a scénáře příprav 
tréninku mladého obkladače na soutěž, která má celosvětové renomé. 
 Z vítězů soutěže Obkladačská naděje byl vybraný David Voráček, absolvent Střední 
školy Horní Bříza, který letos pojede do Grazu reprezentovat zlaté české ručičky.  Ten se 
na soutěž připravuje pod vedením profesionálního obkladače, člena představenstva 
Cechu obkladačů ČR Martina Lukeše. Individuální odborné tréninky budou probíhat 
v prostorách závodu LASSELSBERGER v Horní Bříze a trénink bude prováděn 
s obkladovými materiály společnosti RAKO a stavební chemií společnosti MUREXIN. 
„S materiály RAKO a MUREXIN se v Grazu soutěží, takže je výborné, že David si tyto 
materiály osahá již při tréninku,“ sdělil Roman Pommer – předseda Cechu obkladačů ČR, 
jenž je i oficiálním delegátem za HOSPODÁŘSKOU KOMORU ČR z pozice viceprezidenta.  
Na přípravu dále soutěžní tým získá od partnerů RAKO a MUREXIN jak finanční 
podporu, tak keramické obklady, stavební chemii, profesionální nářadí, oblečení a další 
vybavení,“ doplňuje Petr Machoň, marketingový ředitel společnosti LASSELSBERGER. 
„Našim společným cílem je dlouhodobá podpora oboru obkladač i Cechu obkladačů, 
protože naše obklady bez zručných obkladačů, jejich šikovných rukou nepoložíme“. 
Na 450 mladých, plně vyškolených řemeslníků z 45 různých profesí se letos sejde na 
jediném místě. V rakouském Grazu na soutěži EuroSkills Europe. Po 12 letech se 
zúčastní i 4 soutěžící z České republiky. Soutěžit budou jeden obkladač, malíř, odborník 
na chladicí techniku a opravář těžkých strojů. Hospodářská komora ČR zabezpečuje 
účast všech těchto „závodníků“ a snaží se tým rozšířit o další profese – řemesla. 
 
 
Příležitost stát se obkladačem – rekvalifikace 
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.  
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.  
Přihláška a další informace web: OBKLADAČ – Střední odborná škola Jarov 
(https://www.skolajarov.cz/obkladac/)  
Více informací RNDr. Petr Dvořák, tel. 777802791, případně czv@skolajarov.cz 
 
RAKO podporuje mladé obkladače na světové soutěži EuroSkills 
Na 450 mladých, plně vyškolených řemeslníků z 45 různých profesí se letos sejde na 
jediném místě. V rakouském Grazu na soutěži EuroSkills Europe. Po 12 letech se 
zúčastní i 4 soutěžící z České republiky. Oficiálním delegátem, který nese za český tým 
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zodpovědnost, je Hospodářská komora. Romana Pommera, v loňském roce 
znovuzvoleného viceprezidenta Hospodářské komory jsme se zeptali nejen na soutěž 
Euroskills. Soutěž pro mladé řemeslníky proběhne v rakouském Grazu 22. – 26. září 
2021. Už je jasné, kdo bude ČR reprezentovat? 
I když se přihlásilo 12 cechů, a do soutěže jsme hlásili 12 závodníků, podařilo se získat 
jen 4 volná účastnická místa, plus máme náhradníky. Soutěžit za Českou republiku bude 
jeden obkladač, malíř, odborník na chladicí techniku a jeden opravář těžkých strojů. 
Není snadné soutěžící vybírat, protože u některých oborů chybějí soutěže na národní 
úrovni. Z těch bychom snadněji získávali adepty na podobná mezinárodní klání, které 
bychom dále rozvíjeli, vzdělávali a na soutěže připravovali. Zatímco kadeřníci mají asi 
pět různých soutěží, obkladači mají jedinou. Z vítězů soutěže Obkladačská naděje jsme 
vybírali toho, kdo nás letos pojede do Grazu reprezentovat. 
Kdo tedy bude českou „obkladačskou nadějí“ na Euroskills? 
Je to David Voráček, absolvent Střední školy Horní Bříza. Obkladačskou naději vyhrál 
v 17  letech, to bylo v roce 2014. Je velice precizní, má výborné reference a řemeslu se 
věnuje, takže už získal i zkušenosti v praxi. Přitom odpovídá věkové hranici, která je do 
25 let. Teď už ho na soutěž musíme jen dobře připravit. 
A právě proto se dnes,  koncem dubna, potkáváme ve společnosti LASSELSBERGER,  
abychom si společně, všechny zúčastněné strany definovali harmonogram a scénáře 
příprav. Nechceme nic podcenit, základem úspěchu je dobrá příprava. Tréninky budou 
probíhat od května. 
RAKO se do příprav také zapojuje, jak vím, například věnováním materiálů pro výcvik… 
Máme domluveno, že značka RAKO věnuje materiál, keramické obklady i stavební 
chemii, pro přípravu na tuto soutěž, tedy pro veškerý praktický výcvik. Zároveň se 
Davidovi bude 14 pracovních dní věnovat profesionál, léty zkušený obkladač, Martin 
Lukeš při individuálním odborném školení. Výcvik bude probíhat v prostorách závodu 
v Horní Bříze. Do soutěže dále soutěžící získá od RAKO oblečení, nářadí od dalších 
sponzorů a další vybavení. 
Je šance, že účast českých řemeslníků nebude letos poslední? 
Budeme se o to samozřejmě snažit i další roky. Cílem soutěže je posílit odborné 
vzdělávání, prezentovat mladým lidem řemeslo, jako zajímavou kariérní alternativu a 
vzbudit jejich nadšení pro ně. O to samé se snažíme nejen my v Hospodářské komoře, ale 
i já, jako prezident Cechu obkladačů České republiky. 
Máte pocit, že se zájem o učební obory se zvyšuje? 
Cítím, že se zájem o řemeslo trošku zvedá. Řemeslo začíná být vnímáno trošku lépe. Ale 
přes to, že jsem optimista, žádný markantní nárůst zájmu se nekoná. Spíše se tedy 
zaměřujeme na to, aby když už kluk na nějaký obor jde, aby se dokázal na trhu uchytit a 
u řemesla zůstal.   
Co ovlivňuje volbu profese a proč je zrovna obkladačů tak málo? 
O volbě povolání často rozhodují nebo ji významně ovlivňují rodiče, ale asi víc maminky. 
 A většina maminek pro syna zvolí spíš truhláře, elektrikáře, nebo instalatéra. Ale 
pokrývače nebo tesaře tuplem ne. Měla by strach, že synek v zimě poleze po střeše a 
spadne. U našeho obkladače úplně lidé nevědí, co to je. Mají pocit, že je to zedník. A 
hodně lidí si vzpomene na hlášku z 80. let: „Ty jsi uplně blbej, půjdeš na zedníka.“ A to 
v lidech přetrvává. 
Jak se snažíte zatraktivnit obor obkladač, nalákat mladé lidi pro tento obor? 
Přes spoustu bariér v této době, zde jsou dvě roviny.  Jednak, co dělá Hospodářská 
komora pro řemeslo jako takové, a druhá rovina, co dělám já jako prezident Cechu pro 
obkladače, jako obor. V té první rovině se kromě jiného snažíme vysvětlit veřejnosti, že 



když kluci půjdou na řemeslo, že mají zajištěnou práci a vydělají si peníze. Vnímám jako 
důležité usnadnit jim vstup na trh v rámci ceny. Když je někdo láká, aby u řemesla 
zůstali, a oni slyší, že si budou vydělávat třeba 70 tisíc měsíčně, tak oni je chtějí hned. 
A to samozřejmě nejde? 
Nejde, protože mladý obkladač nebo zedník zdaleka neumí všechno, a i když přijde do 
praxe, musí se ještě dlouho řemeslo učit. Zaměstnavatel za něj odvádí státu stejné peníze 
jako za plnohodnotného truhláře, který má za sebou už patnáct let praxe, ale nemůže 
přece tomu začínajícímu dát stejné peníze. Stát by mohl a měl pomoci, například právě 
přes zaměstnavatele, aby tito lidé měli třeba slevu na daních. Tento model obdobně 
funguje v Polsku – stát definuje potřebnost profesí a u těch, kterých je skutečný 
nedostatek, by firma platila za mladé řemeslníky třeba poloviční odvody. Co se týče 
oboru obkladač, tam je hlavní novinkou, že právě spouštíme rekvalifikační kurz. 
To zní zajímavě… 
Jde o víkendový akreditovaný rekvalifikační kurz, který pražská Střední odborná škola 
Jarov spustila právě ve spolupráci s Cechem obkladů ČR. Absolvent si po skončení kurzu 
může zřídit živnost na zednické a obkladačské práce. Podmínkou je ale ještě složení 
závěrečné zkoušky. 
Máte již s rekvalifikačními kurzy zkušenosti? 
Podobné zkušenosti máme s jinými obory, s malíři, kamnáři. Lidé, kteří si rekvalifikační 
kurz zaplatí, ti u řemesla zpravidla zůstanou. Fakt, že do rekvalifikace vloží peníze je 
jakási záruka, že o řemeslo mají zájem. Jsem přesvědčen, že 80-90 procent z absolventů 
se bude věnovat obkladačskému řemeslu aspoň částečně. Třeba k tomu mohou malovat, 
dělat sádrokartony, ale budou umět i obkládat. 
Máte nějaké další plány a přání ohledně rekvalifikačních kurzů? 
Ideálně, kdyby se podařilo otevřít ještě minimálně 3-4 další místa v ČR, jeden kurz třeba 
v Plzni, jeden v Brně. 
 
ČLENOVÉ CECHU OBKLADAČŮ PODPORUJÍ UNIKÁTNÍ PROJEKT CESTA ZA 
ŘEMESLEM. PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET ŘEMESLO JAKO ZÁŽITEK I VY! 
Unikátní projekt Hospodářské komory hl. města Prahy a pražských středních škol 
nazvaný Cesta za řemeslem nabízí možnost vyzkoušet si řemeslo jako netradiční zážitek. 
Stačí si jednoduše vybrat ze široké nabídky řemesel (např. zedník, tesař, krejčí, 
autolakýrník, strojník, aranžér, elektromechanik, truhlář, kovář), zaregistrovat se a těšit 
se na vybraný řemeslný kurz. Mladou generaci může tato vlastnoruční zkušenost 
nasměrovat k budoucímu povolání a rodiče jistě ocení zajímavě strávený den s rodinou, 
plný společných zážitků. Každý kurz vede profesionální mistr svého oboru, který vám 
prozradí řadu triků, při kterých se společně zabavíte. Vlastníma rukama si tak vyrobíte 
dárek či užitečnou pomůcku do své domácnosti a dozvíte se spoustu zajímavých 
informací o daném řemeslu. Kurzy jsou organizované v malých skupinách, aby se 
každému dostalo dostatečné péče samotného mistra a každý měl možnost do detailu 
poznat co nejvíce z vybraného řemesla. 
 
Cech obkladačů na TV PRIMA 
Děkujeme za pěknou reprezentaci našemu členovi Cechu obkladačů!!! 
Níže odkaz na video s Lukášem Markem v epizodě TV PRIMA „Řemeslo nenahradíš – 
obkladač“. 
 I Vy se můžete stát členem Cechu obkladačů a posunout se tak dále v odbornosti!!! 
 
Společnost MUREXIN – PARTNER SOUTĚŽE EUROSKILLS 2021 



V rámci příprav na evropskou soutěž EuroSkills se konala 28.5.2021 pracovní schůzka 
ve společnosti MUREXIN, která navázala na setkání v Plzni, kde se v dubnu sešly 
zúčastněné strany českého obkladačského týmu. Předmětem schůzky byla právě 
příprava reprezentanta za obkladačské řemeslo, pana Davida Voráčka, který přijel 
v doprovodu svého trenéra z Cechu obkladačů ČR pana Martina Lukeše. Znalosti po 
stránce technické i materiálové jsou stejně tak důležité jako samotná praktická část. 
Právě přítomnost znalce pana PhDr. Eduarda Justy byla velmi přínosná, stejně jako 
konzultace s technickými a produktovými specialisty ze společnosti MUREXIN, který je 
partnerem soutěže. Vzácným hostem na tomto setkání byl i pan Roman Pommer – 
předseda Cechu obkladačů ČR a víceprezident Hospodářské komory, který poskytl 
rozhovor. Celý den se tak nesl v příjemné atmosféře a odborné diskuzi. Otázkou pouze 
zůstává, zda bude schváleno konání soutěže, neboť koronavirová krize není úplně za 
námi a právě konání větších evropských soutěží je tak stále ještě diskutováno. 
Rozhovor nejen o řemeslu a o soutěži s panem Romanem Pommerem  – předsedou 
Cechu obkladačů ČR a víceprezidentem Hospodářské komory: 
Jak jste se dostal k obkladačskému řemeslu? 
Po střední průmyslové škole, která byla ve své době jedna z prestižních v Praze, jsem 
přešel do praxe, kde jsem dostal na starost obkladače, kterým jsem dělal mistra, se 
spoustou z nich jsem stále v kontaktu.  V průběhu let jsem se vydal právě tímto směrem. 
Po revoluci jsem si založil vlastní stavební firmu a pohyboval jsem se i v oblasti prodeje 
stavební chemie. 
Jak na Vás působí značka MUREXIN? 
MUREXIN se řadí mezi výrobce stavební chemie, které vnímám na českém trhu již od 
devadesátých let a u mě osobně hraje roli mezi TOP 5 značkami. I z pocitu předsedy 
Cechu obkladačů samozřejmě pohlížím na značky stavební chemie v souvislosti 
s podporou fungování Cechu obkladačů a zde vnímám právě dlouhodobou podporu a 
spolupráci se značkou MUREXIN. 
Je stavební chemie nutná již při výuce na škole nebo si každý „tu svoji“ najde v průběhu 
praxe? 
Každá firma i dodavatel se snaží toho mladého člověka směřovat a formovat. Tak jako u 
potravin víme, co je zdravé a co se má jíst. Ale i zde jsou dva aspekty, na jedné straně je 
třeba vnímat značku, ale zároveň je důležitá správná volba materiálu a technologický 
postup, proto je nutné vědět, že každá chemie je jiná a jinak se s ní pracuje. Některé 
školy to dělají správně, třeba u instalatérů se také kluci učí poznat více výrobců kotlů a 
ne pouze jednu značku, protože v praxi se potkají s širokým spektrem a to je stejné i se 
stavební chemií. 
Myslíte si, že naši kandidáti mají šanci na úspěch v evropském měřítku? Mám na mysli 
nadcházející klání EuroSkills 2021. 
Já tomu strašně moc věřím a mám pocit, že mají šanci uspět. Co se týče účasti Davida 
Voráčka za obkladače, tak vše je o tréninku a o přípravě. Já žiji celý život sportem a pro 
mě sport je jako droga a vím, že je to mnohdy těžké a ve stresové situaci je nutno zatnout 
a vydat maximální výkon. Ne každý je ale takto nastaven a může to sehrát svou roli.  Byl 
bych strašně moc rád, kdyby měl úspěch a přál bych mu, aby byl na „bedně“. Už teď, 
když se tady ve společnosti MUREXIN setkáváme, a řešíme přípravu, tak děláme vše pro 
jeho úspěch, více udělat nemůžeme, potom už to bude na něm. 
Jak vidíte vývoj řemesla do budoucna? 
Já jsem optimistický. Cítím, že se zájem o řemeslo zvedá a začíná být vnímáno lépe. 
Rozhodně stoupá i technologické vybavení. To, co jsme si ještě před dvaceti lety neuměli 
představit, tak je dnes běžné. Používají se počítače, speciální software, drony a takhle 



právě vypadá dnes moderní řemeslo. Pokud se mladí rozhodnou pro řemeslo, tak je 
důležité, aby se dokázali uchytit na trhu a u řemesla zůstali. Na druhé straně, ale my se 
musíme naučit, že kvalitní řemeslo je třeba i odpovídajícím způsobem zaplatit. 
Podpora řemesla se povedla i v projektu ŘEMESLO NENAHRADÍŠ, co si o tom myslíte? 
Člen Cechu obkladačů pan Lukáš Marek (28 let), který také pracuje se stavební chemií 
MUREXIN, se stal představitelem projektu TV Prima-ŘEMESLO NENAHRADÍŠ. Tento 
pořad přináší zajímavé a inspirativní příběhy mladých lidí, kteří se rozhodli vyučit se 
řemeslu a řemeslem se živit. Právě i pan Lukáš Marek je příkladem řemeslníka, kterého 
jeho práce baví a výsledkem je skvěle odvedená práce a spokojený zákazník. 
Jak vnímáte význam cechů a s tím související kvalitu odvedené práce? 
Dovolím si tvrdit, že právě členové cechu, ať už obkladačského nebo jiného si nedovolí 
odvést nekvalitní práci. Bohužel právě naopak ti, kteří nejsou členi žádného cechu, stojí 
mnohdy za špatně odvedenou prací. Pokud někdo zavolá a potřebuje řemeslníka, tak lidi 
v cechu nemají čas, mají tolik práce, že Vám nemohou vyjít vstříc hned. Pokud víte, že 
daný řemeslník je členem cechu, měla by to být i pro Vás určitá záruka kvality. 
Samozřejmostí je i prověření daného člena a je nutno vidět jeho práci a přístup. Stejně 
tak je důležité i zavedení mistrovské zkoušky, která se stále legislativně připravuje a 
měla by se vrátit jako běžný prvek, neboť navazuje na přerušenou tradici mistrů 
řemesel, která po staletí úspěšně fungovala. Tak jako cech má hájit práva a zájmy svých 
členů a dohlížet na jakost a cenu výrobků, tak by mistrovská zkouška měla vést ke 
zvýšení kvality řemeslníků, posílení konkurenceschopnosti, zájmu mladých o obory a 
v neposlední řadě i k prestiži škol. 
Jak jste prožíval období koronavirové krize? 
Z pozice předsedy Cechu obkladačů mohu říci, že obkladači měli po celou dobu dostatek 
zakázek a ve většině případů nežádali o finanční kompenzace. Mnohdy členové cechu 
museli řešili i úsměvné věci, kdy měli rozdělané zakázky a lidé je nechtěli pustit třeba do 
bytu pro nářadí. 
Co máte zajímavého před sebou, na co se těšíte? 
Pracovně je to mimo jiné právě evropská soutěž EuroSkills. Moc bych si přál, aby David a 
ostatní naši kandidáti uspěli v soutěži a podařilo se následně i přes Hospodářskou 
komoru a přes cechy podpořit a posílit odborné vzdělávání, přitáhnout mladé lidi a 
prezentovat české řemeslo, které má své místo nejen u nás, ale i v zahraničí. 
 
SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V 
ODVĚTVÍCH 
(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197) 
 
Jedná se o projekt Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České 
republiky a partnerem v projektu je Českomoravská konfederace odborových svazů. 
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky se zapojil do projektu, 
nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat 
v odvětví“. V rámci tohoto projektu se zúčastňuje realizace celkem v platformě 
Stavebnictví II a je partnerem OS Stavba.   V tomto článku se budeme věnovat platformě 
Stavebnictví II a průběhu realizace k současné době. 
Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 
roky a navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem 
projektu je připravit mimo jiné výstupy, kterými by se omezily některé negativní jevy 
provázející v naší platformě Stavebnictví II. zaměstnance malých firem, ale zejména 
řemeslníky pracující jako OSVČ. Zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců 



v projektu navazuje na projekty předchozí. Vzhledem k tomu, že se do období realizace 
projektu velmi negativně projevila opatření spojená s koronavirem, kdy nebylo po určité 
období realizovat aktivity, spojené se shromažďováním osob, uvažuje se o prodloužení 
projektu do 30. 6. 2022. 
V současné době probíhají v rámci platformy Stavebnictví II. tematická setkání, která 
jsou vždy realizována k prokonzultování stěžejních témat, tížících a zároveň zajímajících 
i zúčastněnou cílovou skupinu. Tematická setkání probíhají částečně jako určitá forma 
krátké přednášky k danému tématu a poté probíhá diskuse zúčastněných, ve které jsou 
vznášena doporučení ke zlepšení stavu i uplatňovány dotazy a připomínky. 
K dnešnímu dni již proběhlo celkem 29 tematických setkání z celkového počtu 32. 
 Tématy dosud provedených tematických setkání byla tato: 
KA 04 (celkem vypsáno 7 TS, uskutečněna 4 TS) 
Vliv vícesměnných provozů na výkon profese a její fyzickou zátěž – hlavním cílem bylo 
upozornit na důležitost vhodné stravy a pitného režimu, zejména u pracovníků vyššího 
věku. V tématu vícesměnných provozů a potažmo i nerovnoměrně rozvržené pracovní 
doby bude pokračováno ještě při dalších tematických setkáních. 
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba – řemeslníci by měli kromě práce umět také 
využívat dobu odpočinku. Měli by si umět vytvářet i přestávky v práci, přestávky na jídlo 
(velmi důležitá součást kvalitního plnění pracovních povinností), přestávky mezi 
pracovními směnami.                                       
Vliv pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž (2 TS) – každý řemeslník 
(OSVČ, ale i zaměstnanec) by měl trvale sledovat vývoj pracovních pomůcek a 
pracovního nářadí a snažit si novinky opatřit proto, aby se snížila fyzická náročnost na 
práce prováděné v rámci jeho pracovních činností 
 KA 05 (celkem vypsáno 7 TS, uskutečněno 7 TS) 
Polytechnická výchova – podpora zájmu dětí o technické vzdělání, zřizování a udržování 
školních dílen v ZŠ, získávání manuální zručnosti u dětí apod. Zde je nutné vyzdvihnout 
první kroky a poděkovat pražskému Magistrátu a pražské Hospodářské komoře za 
podporu.                                                      
Tovaryšské zkoušky – ocenění nejlepších žáků učebních oborů, motivace pro ostatní. 
V žácích a budoucích řemeslnících se tím pěstuje hrdost na jejich 
řemeslo.                                              
Stres (2 TS) – téma stresu je velmi frekventované téma u řemeslníků (a zejména OSVČ) 
prakticky ve všech stavebních profesích. Největším stresorem je obava o pokračovatele 
zejména v rodinných firmách, ale také komunikace se zákazníky, časové vytížení, 
nedostatek odpočinku, problémy s proplácením faktur apod.                                 
Vyhoření (2 TS) – ztráta zájmu o zlepšování se v práci, únava psychická a z toho 
vyplývající i fyzická, nezájem, problémy nejen v práci, ale i v rodině atd. 
Psychická zátěž – psychická zátěž je velmi závažným problémem, který trápí celou řadu 
OSVČ, ale také zaměstnance malých firem. A zdaleka nejde jen o pracovníky ve 
stavebnictví. Psychická zátěž je přítomna prakticky ve všech oborech lidské činnosti. 
KA 06 (celkem vypsáno 18 TS, uskutečněno 18 TS) 
Mistrovské zkoušky       (3 TS) – společný zájem zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů. 
Mistrovskými zkouškami by se zamezilo např. i nekalé konkurenci, kdy tzv. řemeslníci 
svou nekvalitní prací kazí reputaci těm kvalitním, částečně by byl vyřešen nedostatek 
řemeslníků, regulace cenové hladiny apod. Tématem mistrovských zkoušek se velmi 
intenzivně zaobírá mimo jiné i Hospodářská komora. 
Elektronická evidence tržeb (4 TS) – k tomuto tématu již proběhla celkem 4 tematická 
setkání. Toto téma je v současné době vzhledem k přijatým opatřením v ČR přerušeno. 



Požárně bezpečnostní zařízení – týká se firem, ale i OSVČ. Jedná se o poměrně důležitou 
součást realizace některých zakázek. 
Pravidla správné praxe (2 TS) – vytváření standardů pro kvalifikovanou a kvalitní práci, 
v rámci Hospodářské komory působí sekce kvality, tvorba a registrace „Pravidel praxe“. 
Schválená pravidla praxe jsou k dispozici na webových stránkách Hospodářské komory. 
Spolupráce zaměstnanců a zaměstnavatelů v BOZP (2 TS) – pro OSVČ      na stavbách 
vyplývá celá řada povinností z oblasti BOZP, a to, když pracují jako subdodavatelé prací, 
tak i při činnosti, kdy se nepotkávají s ostatními zaměstnanci nebo živnostníky. 
Stavební zákon (2 TS) – k předložené novele stavebního zákona (dále jen   SZ) byla řada 
připomínek jak ze strany zaměstnavatelů, tak i ze strany zástupců zaměstnanců. Ještě při 
posledním tematickém setkání nebylo zcela jasné, zda bude nový stavební zákon přijat, 
nakonec se to podařilo. 
 Covid-19 a vliv na OSVČ (4 TS) – jedná se o opatření přijímaná v souvislosti 
s epidemiologickou situací. Tato opatření jsou velmi zásadní a často vedou k výraznému 
omezování pracovní činnosti stavebních firem, ale i řemeslníků pracujících jako OSVČ. 
V současné době zbývá v rámci platformy Stavebnictví II uskutečnit ještě 3 tematická 
setkání v klíčové aktivitě 04. Platforma Stavebnictví II požádá o rozšíření počtu 
tematických setkání v klíčové aktivitě 06 o 2 TS vzhledem k naléhavosti dalšího 
projednání tématu stavebního zákona pokud to bude možné. 
Vzhledem tomu, že již byla ukončena tematická setkání v klíčových aktivitách 05 a 06, 
začínáme pracovat na závěrečných zprávách z tematických setkání. Zpráva z KA 05 již 
byla předložena ke schválení. 
Jako další úkol v platformě Stavebnictví II budou následovat informačně diskusní 
semináře, jejichž příprava již byla zahájena. 
 
Euroskills 2021: Úspěch českých barev po 12 letech 
Ve velké mezinárodní konkurenci obstáli čeští reprezentanti na soutěži odborných 
dovedností Euroskills, která se uskutečnila v rakouském Grazu. David Ryšavý v oboru 
malířských prací obsadil 11. pozici, obkladač David Voráček skončil na 6. místě, stejně 
jako Patrik Procházka v klání chladírenských a klimatizačních techniků. Tomáš Eichler, 
který ČR reprezentoval v odvětví oprav nákladních vozů, se pak umístil na 5. pozici. 
Všichni soutěžící, kteří do Rakouska vycestovali, získali ve svých disciplínách pes 600 
bodů. „Většině soutěžících se nepodaří během soutěže napoprvé přesáhnout 
550bodovou hranici. To svědčí o tom, že naši reprezentanti odcestovali na Euroskills ve 
skvělé formě a udělali českému řemeslu skvělé jméno,“ říká viceprezident Hospodářské 
komory Roman Pommer, který soutěžní delegaci do Grazu vedl. 
V areálu Schwarzl See poblíž rakouského Grazu soutěžilo ve více než 30 různých 
oborech celkem 369 soutěžících z 25 zemí Evropy ve věkové kategorii 17 – 25 let. 
Rakousko se stalo pořadatelskou zemí již 7. kola této soutěže odborných dovedností 
EuroSkills, který se koná každé 2 roky, nepřetržitě od roku 2008. Hlavním pořadatelem 
akce byla WKO, Wirtschaftskammer Österreich. 
Celý článek zde. 
„Den s řemeslem – obkladač“ 
Dne 14. října 2021 se konalo v DEPO2015 Presslova 14 301 00 Plzeň prodejní veletrh, 
který realizoval Institut pro správné praxe a součástí akce byl i zástupce Cechu 
obkladačů prezident Roman Pommer a PhDr. Eduard Justa, který se setkal i s Mgr. 
Karlem Sudou velkou osobností v oblasti obkladačského řemesla, bývalým ředitelem 
Střední školy Horní Bříza (zasloužil se o obnovu učebního oboru obkladač, tvorbu osnov 
a učebnic). 

https://www.komora.cz/news/euroskills-2021-uspech-ceskych-barev-po-12-letech/?ct=t%2820211001_Newsletter+Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9+komory%29&mc_cid=1ce9d5b8f2&mc_eid=f03926ce63

