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ROK ŘEMESEL 2016 
 

Duben 2016 
 

Vážení čtenáři, 

velké tažení Roku řemesel 2016 se přesunulo na pár dní do 

moravské metropole a na Stavebních veletrzích proběhlo 

v kabátu největší podnikatelské aktivity tohoto roku několik 

soutěží. Jak se mohou řemeslníci vypořádat s problémovými 

zaměstnanci, odpovědělo dubnové číslo Právního 

řemeslného zpravodaje. Zahájily se konzultace s profesními 

spolky nad změnami živnostenského zákona, posouváme 

spory našich podporovatelů a členů a neustáváme 

v regionálních aktivitách. Květen bude slavnostnějšího rázu – 

představitelé 23 profesních spolků budou poprvé přijati 

předsedou vlády. To vše v aktuálním vydání Zpravodaje Roku 

řemesel 2016. 

Přejeme krásné jarní dny. 

AMSP ČR 

 

Realizátor projektu: 

 

 

Partneři: 

 

 

  

Generální mediální partner: 

 

 

Obsah tohoto čísla: 

Co se událo v dubnu 

Odkazy vybraných médií 

Co připravujeme na květen 

  

O ROKU ŘEMESEL 2016 

Asociace malých a 

středních podniků a 

živnostníků ČR organizuje 

historicky největší tuzemskou 

ofenzivu na podporu 

živnostenského řemesla. 

Navazujeme tím na Rok 

průmyslu a technického 

vzdělávání (SP ČR), a to za 

podpory Komerční banky, 

společnosti Mediatel a 

vydavatelství MAFRA. Rok 

řemesel 2016 získal záštitu 

prezidenta republiky, 

předsedy vlády, MPO, MŠMT 

a MZe. K podpoře projektu 

a spolupráci se rozhodlo 23 

profesních spolků. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_mal%C3%BDch_a_st%C5%99edn%C3%ADch_podnik%C5%AF_a_%C5%BEivnostn%C3%ADk%C5%AF_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_mal%C3%BDch_a_st%C5%99edn%C3%ADch_podnik%C5%AF_a_%C5%BEivnostn%C3%ADk%C5%AF_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_mal%C3%BDch_a_st%C5%99edn%C3%ADch_podnik%C5%AF_a_%C5%BEivnostn%C3%ADk%C5%AF_%C4%8CR
http://www.rokprumyslu.eu/
http://www.rokprumyslu.eu/
http://www.rokprumyslu.eu/
http://www.kb.cz/
http://www.mediatel.cz/
http://www.mafra.cz/
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  Co se událo v dubnu? 

Karavana Roku řemesel 2016 na Stavebních veletrzích v Brně 

Karavana Roku řemesel 2016 se přesunula v dubnu do Brna. Mobilizujeme na 

všech frontách a na Stavebních veletrzích a Mobitexu v Brně jsme podpořili 

několik akcí profesních spolků, které si kladou za cíl přilákat mladé lidi k řemeslu. 

Významný člen platformy Roku řemesel 2016, Cech topenářů a instalatérů 

České republiky, připravil za podpory AMSP ČR mezinárodní soutěž Učeň 

instalatér. Další člen rodiny Roku řemesel 2016, Střední škola stavebních řemesel 

Brno-Bosonohy, připravila s podporou AMSP ČR a dalších profesních spolků 

Mistrovství České republiky v soutěžích odborných dovedností oborů klempíř, 

pokrývač, tesař, mechanik plynových zařízení a kominík. Rok řemesel 2016 byl 

na Stavebních veletrzích a veletrhu Mobitex reprezentován i  Cechem 

čalouníků a dekoratérů, který žáky svého oboru podpořil společně s Asociací 

malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlášením Ceny čalounického 

řemesla za nejkvalitněji zhotovené čalounické studentské dílo v rámci ceny 

GRAND PRIX Mobitex. 

Kritická situace ve stavebních a nábytkářských profesích 

Počet kvalifikovaných řemeslníků klesá, konkrétně situace ve stavebnictví 

začíná být neudržitelná. Bilance absolventů stavebních profesí posledních 

deseti let je tristní. Počet vyučených zedníků a podlahářů klesnul o 40 %, 

instalatérů a topenářů o 30 % a pokrývačů dokonce o 70 %. Stejný trend je i 

v profesích nábytkářských. Zatímco truhlářů je polovina, situace u čalouníků už 

je kritická, pokles je téměř o řád.  Asociace malých a středních podniků a 

živnostníků ČR (AMSP ČR) připravila a ve spolupráci s MF DNES medializovala 

analýzu stavebních a nábytkářských profesí. 

Více: http://www.amsp.cz/kriticka-situace-ve-stavebnich-a-nabytkarskych-

profesich 

Právní minimum pro řemeslníky populární formou 

Jedním z cílů Roku řemesel 2016 je přenos nejdůležitějších zpráv z oblasti 

legislativy k profesním spolkům, které je dál mohou poskytovat téměř pěti 

tisícům sdružených řemeslníků. Snažíme se nepoučovat a nezahlcovat 

představitele profesních spolků stovkami stránek nepraktických textů, ale 

vyhmátnout a čtivou formou sdělit důležité změny nebo upozornit na možná 

rizika. Jedním z nových počinů je proto Právní zpravodaj pro řemeslníky, který 

stručnou a populární formou přináší vždy na měsíční bázi zajímavou informaci, 

o které by měl řemeslník vědět. Zpravodaj připravujeme společně 

s dlouhodobým partnerem projektu Fandíme řemeslu, advokátní kanceláří 

CHSH Kališ & Partners. Dubnové číslo je zaměřené na to, jakou formou 

zaměstnavatel může provést výpověď, je-li nespokojen se svým pracovníkem. 

Tento právní zpravodaj přijde všem profesním spolkům, stejně jako minulý měsíc, 

přímo do e-mailové schránky. 

http://www.amsp.cz/kriticka-situace-ve-stavebnich-a-nabytkarskych-profesich
http://www.amsp.cz/kriticka-situace-ve-stavebnich-a-nabytkarskych-profesich
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Živnostenský zákon v novém kabátě 

V rámci Roku řemesel 2016 zahajujeme jak odbornou diskusi se všemi klíčovými 

profesními spolky a cechy, tak s jednotlivými politickými stranami, a to ve smyslu 

přípravy nového živnostenského zákona. Ten současný je již stonásobně 

přeplátovaný a neodpovídá modernímu pojetí podnikání. Všechny další změny 

už budou v celkovém konceptu pouze k horšímu, a proto je třeba napsat úplně 

nový zákon. Našim cílem je, aby si to vzala za své další koaliční vláda a během 

3-5 let by mohl vzniknout zákon, který bude definovat podnikání a jeho režim, 

včetně roztřídění jednotlivých živností ve vazbě na to, co se odehrává na trhu 

a jaký je vývoj v současné Evropě. Zcela zásadní je to, že zákon musí vznikat 

zezdola, tedy od potřeb podnikatelů, nikoliv argumentací úředníků. AMSP ČR 

proto zahájila za podpory advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners jednání 

s jednotlivými profesními spolky a připravujeme základní pilíře tohoto nového 

zákona. Děkujeme všem profesním spolkům za velmi vstřícný přístup. 

Ďábel v detailu 

Rok řemesel 2016 není funkcionářským dýchánkem, tým AMSP ČR se snaží 

zúřadovat všechny stížnosti nebo kritické situace členů a podporovatelů tohoto 

velkého řemeslného tažení. V posledních dnech jsme absolvovali jednání 

s představiteli Českého svazu zpracovatelů masa na Ministerstvu zdravotnictví 

ve věci komplikací s požadavky na aktuální nastavení systému kategorizace 

prací dle vystavení pracovníků rizikovým faktorům. S Cechem malířů, lakýrníků 

a tapetářů chceme dohrát spor o rekvalifikace vězňů a připravujeme jednání 

s šéfem Vězeňské služby. Posouváme i problém, na který upozornilo Kovářské 

společenstvo, a po několika měsících přetahování o dávno odepsaný majetek 

se zdá, že aktéři sporu dostávají rozum a dojde k dohodě a tím i záchraně 

výjimečného učňovského oboru v Praze. Všechny spory AMSP ČR přísně 

monitoruje v rámci svého SOS útvaru a zajišťuje řemeslníkům právní, účetní a 

mediální pomoc. 

Rok řemesel 2016 dobývá regiony 

Na plný plyn jedeme s profesními spolky a podporovateli prakticky ve všech 

regionech. Krásné stánky Cechu topenářů a instalatérů České republiky, 

Cechu čalouníků a dekoratérů nebo exkluzivní expozice Střední školy 

stavebních řemesel Bosonohy na Stavebních veletrzích a Mobitexu v Brně byly 

následovány Mezinárodní soutěží odborných dovedností žáků v oborech Malíř 

a Opravář v Uherském Brodě.  

V Praze se Rok řemesel 2016 účastnil spolu s profesním spolkem 

Elektrotechnického svazu českého, který byl samotné akce organizátorem, 

odborné konference pro elektrotechniky Aktivu revizních techniků – ART 2016. 

Akce proběhla 20. 4. 2016 v konferenčním sále PRE, Na Hroudě 4 a účastnilo se 

jí okolo 100 subjektů - elektrotechniků, zástupců státních dozorových i 

odborných orgánů a zástupců firem.  

Městské kulturní středisko v Tachově, které je partnerem Roku řemesel 2016, 

pozvalo Rok řemesel 2016 na XIV. ročník soutěže "Kam na školu? Kam do 
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učení? Kam za vzděláním?" Výstava se bude konat 8. 11. 2016 od 9,00 do 17,00 

hod. Nebude chybět prezentace středních škol (Plzeňského kraje i mimo tuto 

hranici), která usnadňuje výběr studijního oboru dětem tachovského okresu. 

Tato výstava má záštitu od Generálního Úřadu práce, Senátu parlamentu ČR 

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. 

Zpěvák Pavel Novák, který se věnuje koncertům a tvorbě pro děti, připravil k 

letošnímu Roku řemesel 2016, který vyhlásila Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR, speciální písničkový pořad Řemeslo má zlaté dno. 

Pořad plný melodických písniček a vtipných textů se u dětí 1. stupně i 

pedagogů setkává s velkým úspěchem. Děti si během akce zazpívají, zatančí a 

formou jim vlastní se seznámí se základními řemesly, jejich významem a 

důstojným postavením řemeslníků ve společnosti. Každé z dětí obdrží pexeso s 

obrázky řemesel. 

http://www.pavelnovak.cz/index/index/kdo/deti/ 

Ve spolupráci s partnerem Roku řemesel 2016 městem Nový Jičín jsme pozvali 

všechny profesní spolky k prezentaci své práce a svého oboru na XVII. Veletrh 

Novojičínska, který se uskuteční v sobotu 28. 5. 2016 od 10:00 – 18:00 hod. a v 

neděli 29. 5. 2016 od 10:00 – 17:00 hod. na Zimním stadionu v Novém Jičíně. 

http://novy-jicin.cz/cz/rozvoj-mesta/aktuality-pro-podnikatele/aktuality-pro-

podnikatele/pozvanka-na-xvii-veletrh-novojicinska/ 

27. 4. 2016 jsme se s Rokem řemesel 2016 účastnili tradičního veletrhu 

neziskových organizací NGO Market 2016, který se konal v Praze ve Forum Karlín. 

Rok řemesel 2016 jsme představili v bloku veletržních přednášek a zodpověděli 

desítky dotazů v rámci veletržního stánku Roku řemesel 2016 a stánku projektu 

Potravinářská a zemědělská řemesla – propagace regionálních produktů a 

bioproduktů. 

 

  Co připravujeme na květen? 

Setkání představitelů profesních spolků s předsedou vlády 

Premiér Bohuslav Sobotka je průběžně informován představiteli AMSP ČR o 

všech důležitých aktivitách Roku řemesel 2016, zejména s ohledem na 

legislativní změny. 19. 5. 2016 dojde u příležitosti Roku řemesel 2016 k historicky 

prvnímu přijetí všech cechmistrů s představitelů profesních spolků předsedou 

vlády, a to přímo na Úřadě vlády. Premiér si vyhradil hodinu na odbornou diskusi, 

v rámci které budou nastíněny hlavní problémy současného řemesla i to, co se 

od vlády v tomto směru očekává. 

Pokračuje mediální kampaň na podporu profesních spolků 

Květen bude věnován zejména oborům zemědělským a potravinářským, 

pokračuje několikaměsíční seriál v DOMA DNES a v MF DNES. Překvapíme 

celostránkovými inzercemi na podporu profesních spolků. Rozjíždí se magazín 

http://www.pavelnovak.cz/index/index/kdo/deti/
http://novy-jicin.cz/cz/rozvoj-mesta/aktuality-pro-podnikatele/aktuality-pro-podnikatele/pozvanka-na-xvii-veletrh-novojicinska/
http://novy-jicin.cz/cz/rozvoj-mesta/aktuality-pro-podnikatele/aktuality-pro-podnikatele/pozvanka-na-xvii-veletrh-novojicinska/
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Byzmag a zajímavé reportáže chystáme s Radiožurnálem. Velkou kampaň 

rozjíždíme na Google a vlajkovou loď Roku řemesel 2016 - portál 

www.mistriremesel.cz - v následujících měsících budeme podporovat do doby, 

dokud nebude stabilně na první vyhledávací pozici mezi všemi řemeslnými 

servery.  

  Příprava regionálních akcí 

Květen se ponese v duchu líbezných vůní a pestrých barev. Spolu se Svazem 

květinářů a floristů ČR navštíví Rok řemesel 2016 Království květin na 45. ročníků 

Děčínské kotvy. Výstava se bude konat 13. – 15. 5. 2016 a ponese se v duchu 

Karla IV. 

Se Sdružením České umění skla plánujeme velkou sklářskou a designérskou 

výstavu v Toskánském paláci v Praze CONCERTO GLASSICO, na kterém se 

budeme také účastnit tiskové konference. S Kovářským společenstvem 

plánujeme víkendové Setkání kovářů v Litni 2016. Setkání kovářů má za úkol 

motivovat žáky a jejich mistry k pozvedání úrovně přípravy pro kovářské 

řemeslo, ale nejen na něj. Obory „Kovář - podkovář“ a „Zemědělský kovář“ 

spolu s dalšími kov zpracujícími obory včetně Strojních průmyslovek jsou též 

vítáni. Pozvánku na setkání přijal také Rok řemesel 2016 a uvítáme účast i 

ostatních profesních spolků. 

Ostatní akce najdete na: http://www.mistriremesel.cz/udalosti 

  Pokračování pracovních týmů Roku řemesel 2016 

Chystá se další kolo Platformy pro odborné vzdělávání MŠMT, kvitujeme 

zvýšenou aktivitu MPO a  trvale chválíme MZem, s nímž stále pracujeme na 

analýze zemědělských a potravinářských řemesel, kterou budeme za účasti 

ministra zemědělství představovat společně s velkým překvapením na 

mimořádné tiskové konferenci v červnu.   

 

 

 

 

 

http://www.mistriremesel.cz/
http://www.mistriremesel.cz/udalosti

