
  

 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších 
předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 6. 3. 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 27. 3. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Česká národní 
banka 
 

Bez připomínek.   

Ministerstvo 
dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
  

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující připomínky. 
Z důvodu sladění se zákonnou úpravou a zohlednění 
výjimek uvedených v § 1 odst. 2 zákona č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 

Akceptováno 
ve znění dohodnutém v rámci připomínkového řízení. 
V návaznosti na úpravu koncesované živnosti se upřesňuje též 
obsahová náplň oboru činnosti živnosti volné „Provozování 
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pozdějších předpisů, kdy některé kombinace služeb 
cestovního ruchu jsou zájezdem/spojenými cestovními 
službami, ale vedle cestovních kanceláří je mohou 
poskytovat také cestovní agentury, doporučujeme 
u živnosti „Provozování cestovní kanceláře- pořádání 
zájezdů- zprostředkování spojených cestovních služeb“ 
upravit znění textu ve sloupci Obsahová náplň živnosti 
takto: 
„Sestavování souborů alespoň dvou různých služeb 
cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu 
tak, aby vytvořily zájezd, nabízení a prodej zájezdů a 
zprostředkování spojených cestovních služeb podle 
zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu.  
V rámci živnosti lze rovněž organizovat kombinace 
služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné 
cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání 
a zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní 
kancelář. Dále lze nabízet, prodávat a zprostředkovávat 
prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu, nebo 
kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu, které 
nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami, 
nebo na které se zákon o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 
cestovního ruchu nevztahuje. Rovněž lze prodávat 
věci související s cestovním ruchem, zejména mapy, 
plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové 
předměty.“. 
Doporučujeme upravit také obsahovou náplň živnosti 
volné, oboru činnosti č. 71 „Provozování cestovní 
agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
ruchu“ tak, aby i obsahová náplň tohoto oboru činnosti 
odpovídala současné právní úpravě obsažené v zákoně 
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a 
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, 
ve znění pozdějších předpisů. Zákon (§ 3 odst. 1) 

cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
ruchu“. 
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opravňuje cestovní agentury k výkonu určitých činností 
cestovní kanceláře a změna v obsahové náplni 
koncesované živnosti "Provozování cestovní kanceláře" 
se tak dotýká také činnosti cestovních agentur. 
Navrhujeme proto nahradit větu první větami: 
"Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje 
jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinací 
jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou 
zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na 
které se zákon o některých podmínkách podnikání a 
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 
nevztahuje. Organizování kombinací služeb cestovního 
ruchu, jejich nabízení a prodej jiné cestovní kanceláři za 
účelem jejího dalšího podnikání; zprostředkování 
prodeje zájezdu pro jinou cestovní kancelář."  
Současně považujeme za nezbytné upravit předmětnou 
obsahovou náplň i s ohledem na nové vymezení typů 
služeb cestovního ruchu podle § 1a zákona č. 159/1999 
Sb. o nájem automobilu, motocyklu nebo jiného 
motorového vozidla, který je nově samostatnou službou 
cestovního ruchu. Dále považujeme za vhodné 
upřesnit, že za samostatnou službu cestovního ruchu 
není považováno stravování, které je poskytováno jako 
součást ubytování, a vypustit zprostředkování víz, které 
není podle názoru MMR službou cestovního ruchu. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zemědělství 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA. 

Ministerstvo zemědělství uplatňuje připomínku nad 
rámec předloženého návrhu k příloze č. 4.   

Navrhujeme následující znění přílohy č. 4, bodu 7 
(návrhy na doplnění oproti stávajícímu znění jsou 
zvýrazněny) 

„7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 

Výroba potravinářských výrobků zpracováním 
rostlinných a živočišných surovin a potravních doplňků, 
přídatných a pomocných látek na potraviny určené 
k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků, 
zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce, 
skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby čistých 
šťáv a koncentrátů z ovoce a zeleniny, 
ovocných  a  zeleninových  šťáv,  nápojových 
koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů, 
zpracování brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, 
cukru a přírodních sladidel, kakaového prášku a směsí 
kakaa s cukrem, cukrovinek, čokolády a čokoládových 
bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, 
výroba potravních doplňků stravy, přídatných 
a pomocných látek, barviv a aromat, potravin určených 
pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, obilné 
příkrmy a potraviny pro malé děti,  pro bezlepkové 
potraviny, náhrady celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti,  potravin s nízkým obsahem laktózy 
nebo  bezlaktózových redukční, nízkoproteinové 

Akceptováno 
ve znění dohodnutém v rámci připomínkového řízení. 
Obsahová náplň nově zní:  
 

„Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných 
a živočišných surovin a doplňků stravy, přídatných a pomocných 
látek na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování 
drůbeže, králíků, zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, 
ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby ovocných 
a zeleninových šťáv a nápojových koncentrátů, zpracování 
brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, cukru a přírodních 
sladidel, kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, 
cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbónů, úprava rýže a 
luštěnin, kávy, čaje, koření, výroba doplňků stravy, přídatných 
a pomocných látek, barviv a aromat, potravin určených pro 
zvláštní výživu (dětská, kojenecká výživa, obilné příkrmy a 
potraviny pro malé děti, bezlepkové potraviny, náhrady 
celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, potraviny s nízkým 
obsahem laktózy nebo bezlaktózové, redukční, nízkoproteinové 
diety, potraviny pro zvláštní lékařské účely a podobně), 
kvasného octa a droždí, těstovin, müsli a směsí obilovin, 
konzervovaných a dehydratovaných výrobků. Výroba 
nealkoholických nápojů, stáčení a úprava balených vod a výroba 
dalších nápojů. Výroba vína, ovocných a ostatních vín, cidru, 
perry, medoviny a dezertní medoviny. Výroba škrobu, potravin 
na bázi škrobu a dalších škrobárenských výrobků, zejména 
dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a 
modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací a jiné 
nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez možnosti přímé 
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diety, potravin pro zvláštní lékařské 
účely  a podobně), kvasného octa a droždí, těstovin, 
müsli a směsí obilovin, konzervovaných 
a dehydratovaných výrobků. Výroba nealkoholických 
nápojů, stáčení a úprava balených vod a výroba dalších 
nápojů. Výroba vína, ovocných a ostatních  vín, cidru, 
perry, medoviny a dezertní medoviny. Výroba škrobu, 
potravin na bázi škrobu a dalších škrobárenských 
výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel, 
hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro 
impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely. 
Výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace 
v hostinské provozovně. Výroba pekařských výrobků, 
které byly dokončeny (například dopečením) 
ze zmrazených polotovarů. 

Obsahem činnosti není zpracování masa velkých 
a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků 
a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné 
výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské 
výrobky a zpracování mléka a výroba mléčných 
výrobků, výroba pekařských a cukrářských výrobků, 
kromě pekařských výrobků, které byly dokončeny 
(například dopečením) ze zmrazených polotovarů, 
výroba zmrzliny, kvasného lihu, destilátů, lihových 
nápojů vyrobených studenou cestou a piva.“. 

Podrobně k navrhovaným změnám: 

1. Navrhujeme provedení úpravy v bodě 7 (Výroba 
potravinářských a škrobárenských výrobků) přílohy 
č. 4  nařízení vlády tak, aby zde byla zahrnuta rovněž 
výroba pekařských výrobků, které byly v provozovně 
dokončeny (například dopečením) ze zmrazených 
polotovarů.  

konzumace v hostinské provozovně. Dopečení zmrazených 
pekařských polotovarů.  

 Obsahem činnosti není zpracování masa velkých 
a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, 
zpracování masa na polotovary a masné výrobky, zpracování 
zrnin na mouku a další mlýnské výrobky, zpracování mléka 
a výroba mléčných výrobků, výroba pekařských a cukrářských 
výrobků, zmrzliny, piva, kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin 
a ostatních alkoholických nápojů.“. 
 
V návaznosti na tuto úpravu se upřesňuje obsahová náplň 
řemeslné živnosti „Pekařství, cukrářství“.  
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Odůvodnění: 

V současné době jsou na provozovatele 
potravinářských podniků zabývající se dopékáním 
pečiva ze zmrazených polotovarů kladeny 
podmínky řemeslné živnosti uvedené v příloze 1 
nařízení vlády pro živnost Pekařství, cukrářství, což 
nepovažujeme za správné s ohledem na charakter 
vykonávané činnosti. 

Dopékání pekařských výrobků ze zmrazených 
polotovarů je prováděno proškolenými pracovníky podle 
přesného návodu, respektive dle předem zvoleného 
programu pečení. Nejedná se tedy o žádnou odbornou 
činnost, která by vyžadovala vyučení v oboru pekař, 
cukrář či kuchař/číšník. Dopékání pekařských 
polotovarů není navíc rizikovou činností vzhledem 
ke zdraví spotřebitelů a existuje několik opatření, která 
toto riziko snižují na minimum. Principiálně se jedná 
o podobnou činnost, jaká je již v této volné živnosti 
uvedena jako výroba pokrmů bez možnosti přímé 
konzumace v hostinské provozovně. 

Navržená úprava také zpřesňuje vnímání pekárny, kdy 
nelze provozovnu nazvat názvem pekárna, pokud tam 
bude pouze dopékáno rozmrazené pečivo. Výše 
uvedené doplnění také sníží byrokratickou zátěž, a to 
jak dozorujících orgánů, tak i samotných provozovatelů. 
Navrhované doplnění nemá žádný vliv na výklad 
stávajících platných právních předpisů EU a ČR týkající 
se označování potravin. 

2. Navrhujeme úpravu spočívající v rozšíření výčtu 
druhů a úpravě terminologie u alkoholických nápojů, 
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které lze v rámci volné živnosti Výroba potravinářských 
a škrobárenských výrobků vyrábět. 

Odůvodnění:  

Domníváme se, že ostatní vína, cidr a perry jsou 
vyráběny za obdobných technologických podmínek 
a postupů jako víno a ovocná vína, a proto by měly tyto 
výrobky být uvedeny v textu bodu 7 přílohy č. 4 nařízení 
vlády. V souvislosti s touto úpravou je třeba sladit také 
terminologii pro medovinu a dezertní medovinu dle 
nedávno publikované vyhlášky č. 248/2018 Sb., 
o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, 
v platném znění. 

3. Navrhujeme úpravy zastaralé použité potravinářské 
terminologie, např. u potravin určených pro zvláštní 
výživu a její uvedení do souladu s platnými právními 
předpisy ČR a EU. 

Odůvodnění:   

Navrhujeme několik úprav zastaralé terminologie 
týkající se především nealkoholických nápojů dle 
vyhlášky č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, 
kvasný ocet a droždí, v platném znění, potravin 
určených pro zvláštní výživu dle vyhlášky č. 54/2004 
Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu 
a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů 
a dále výrazu „potravní doplněk“, což je zastaralé 
označení pro „doplněk stravy“. 

Doplněk stravy je samostatnou kategorií potravin a je 
používaný v příslušné legislativě, vyhlášce č. 58/2018 
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Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, v platném 
znění. 

V oblasti přídatných látek a aromat je pak třeba 
respektovat terminologii uvedenou v Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 
ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných 
látkách, v platném znění a Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. 
prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci 
a některých složkách potravin vyznačujících 
se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich 
povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, 
nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 
2000/13/ES, v platném znění. 

 
Ministerstvo 
životního prostředí 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Kabinet vedoucího 
ÚV ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Odbor kompatibility 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 
vlády 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace 
 

Bez připomínek.  
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Hospodářská 
komora ČR 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA. 
 
A. Konkrétní zásadní připomínky 
k předkládanému materiálu 
1 Připomínka k bodu 1 k Příloze č. 1 Obsahové náplně 
živností řemeslných u živnosti „Oprava silničních vozidel“ 

Ve sloupci „Obsahová náplň živnosti“ požadujeme 
v odstavci druhém slovo „(LPG)“ nahradit odkazem na 
vyhlášku č. 133/2010 Sb. o požadavcích na pohonné 
hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a 
jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška 
o jakosti a evidenci pohonných hmot). Za plynnou 
pohonnou hmotu ve smyslu této živnosti nebude 
považován pouze LPG, ale celé spektrum pohonných 
hmot ve smyslu výše uvedené vyhlášky, která tyto 
paliva implicitně vyjmenovává. 
Požadujeme znění upravit takto: 
„V rámci živnosti lze dále provádět opravy, úpravy 
a výměny elektrických a elektronických skupin 
a podskupin, montáž a opravy zařízení pro pohon 
motorových vozidel plynem* (LPG), výměny pneumatik, 
vyvažování kol, aplikace antikorozivních prostředků, 
výměnu provozních náplní a údržbu povrchu vozidel. 
Opravy karoserií silničních vozidel, zejména montáž 
a demontáž rozebíratelným způsobem vyměnitelných 
částí, plamenové nebo obloukové svařování. 
* vyhláška č. 133/2010 Sb. o požadavcích na 
pohonné hmoty, o způsobu sledování 
a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a 
o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci 
pohonných hmot)“. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava ruší bezdůvodné omezení na 
jediné plynné palivo a odkazem na vyhlášku 

 
 
 
 
 
Akceptováno 
ve znění dohodnutém v rámci připomínkového řízení. Do 
obsahové náplně se doplňují další druhy plynů využívaných 
k pohonu vozidel, zejména LPG, CNG, LNG, biomethan a vodík, 
a doplňuje se výčet činností, které lze v rámci řemeslné živnosti 
vykonávat, o opravy, úpravy a výměnu elektronických skupin 
a podskupin silničních vozidel. 
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ministerstvo průmyslu a obchodu vymezuje plynná 
paliva, která jsou v ČR používána. 
B Konkrétní zásadní připomínky ke stávajícímu 
znění nařízení vlády  
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních 
jednotlivých živností 
1 Připomínka k Příloze č. 1 k živnosti Zednictví 
Požadujeme obsahovou náplň řemeslné živnosti 
„Zednictví“ přeformulovat tak, aby se v rámci této 
náplně rozdělily dvě rozlišná řemesla, a to: Zednictví 
a Montér suché výstavby 
„Provádění zednických, kladečských a obkladačských, 
betonářských, šamotářských  
a komínářských prací při výstavbě, rekonstrukcích, 
adaptacích a opravách novodobých 
i historických objektů. Jedná se o odborné práce 
zaměřené na vyzdívání nosných a výplňových zdí, 
příček i kleneb z cihel, tvárnic a kamene, vyzdívání 
kanalizačních a vodovodních objektů, provádění 
vnitřních i vnějších omítek, torkretování. Osazování 
prefabrikovaných překladů, schodů, zárubní, oken, 
zábradlí, římsových desek, komínových dvířek 
a podobně, včetně betonování stavebních konstrukcí. 
Provádění konstrukcí ze sklobetonu, provádění 
dodatečné izolace zdiva historických i jiných objektů, 
náročných omítek nebo vícebarevných sgrafit. 
Zhotovování a opravy vnějších i vnitřních dlažeb 
z dlaždic i mozaik různých druhů a velikostí, vnitřních 
obkladů stěn, stropů a pilířů v běžném provedení, 
obkladů schodišťových stupňů, provádění teracových 
podlah nebo teracových obkladů, kladení dlažeb 
z kamenných desek nebo tak zvané benátské dlažby, 
provádění vnitřních obkladů mozaikou (plavecké 
bazény, operační sály a podobně) či venkovních 
obkladů soldů nebo průčelí všemi druhy obkladových 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Nařízení vlády je prováděcím předpisem k živnostenskému 
zákonu, který ve svých přílohách stanoví taxativní výčet 
jednotlivých živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a 
oborů činností živnosti volné. Změny v přílohách živnostenského 
zákona lze provést pouze změnou tohoto zákona. Živnosti 
uvedené v příloze nařízení vlády musí odpovídat názvům 
živností řemeslných, resp. předmětům podnikání těchto živností 
uvedeným v živnostenském zákoně.  
Z těchto důvodů nelze navrženým způsobem do nařízení vlády 
zavádět novou živnost a stanovovat její obsahovou náplň. 
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materiálů tradičními a nově zaváděnými technologiemi, 
provádění dlažeb s obrazci a nápisy nebo prací podle 
uměleckých návrhů. 

 Provádění montáží nosných příček, rovných a 
šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých 
podlah a obkladů stěn a sloupů konstrukcemi ze 
sádrokartonu podle stanovených technologických 
postupů, včetně konstrukcí s požadavky na 
protipožární odolnost při rekonstrukcích, 
nástavbách, vestavbách i novostavbách obytných a 
průmyslových objektů. Provádění zateplování 
obvodových plášťů budov kontaktními a nekontaktními 
zateplovacími systémy. Uměleckořemeslné zpracování 
sádry pro jemné stavební práce, práce při zhotovování 
interiérových a exteriérových výzdob budov ze sádry, 
umělého kamene nebo jiných hmot, modelování 
a odlévání členitých soch, reliéfů a plastik, vytváření 
složitých maket a miniaturních modelů pro filmové 
a divadelní účely, zhotovování sgrafit. 

V rámci živnosti lze dále provádět bourání zděných 
konstrukcí nebo jejich sanace, samotářské práce 
včetně oprav vyzdívek průmyslových pecí, vložkování 
komínů keramickými materiály, zhotovování lehkých 
přestavitelných příček, dvojitých instalačních 
podlah, instalačních šachet, příček ze sádrových či 
jiných obdobných bloků nebo panelů a speciálních 
akustických konstrukcí, povrchovou úpravu 
konstrukcí z materiálů obsahujících sádrovec 
(štěrkováním, štuky a podobně), montáž fabionů, rolet, 
žaluzií, větracích mřížek, ozdobných lišt a podobně.“. 
Odůvodnění:  
Zřejmě nedopatřením bylo novelou živnostenského 
zákona č. 130/2008 Sb. s účinností od  
1. 7. 2008 změněno nařízení vlády č. 278/2008 Sb., 
které specifikuje obsahové náplně jednotlivých živností 
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živnost, takže živnost Montér suchých staveb byla 
zrušena.  
Nyní je v rámci Nařízení vl. č. 278/2008 Sb. v rámci 
řemesla zednictví obsažena, mimo jiné, i montáž 
konstrukcí ze sádrokartonu apod.  
Díky této specifikace jsou úplně vynechány konstrukce 
z materiálů, jako např. sádrovlákna, cementotřísky, 
dřevovlákna, apod., vesměs materiály používané 
v rámci dřevostaveb, při rekonstrukcích, všude, kde je 
potřeba rychlá, lehká a přitom z pohledu stavební fyziky 
vyhovující konstrukce. 
V rámci Národní soustavy kvalifikací (celostátně 
uznávaných) existuje kvalifikace Montér suchých 
staveb (36-66-H) odděleně od jiných zednických 
kvalifikací. 
Nejen, že v rámci stávajících učebních oborů na 
středních školách je stále (a oprávněně), obor montér 
suchých staveb a obor zedník oddělen, ale obsah 
i rozsah prací těchto oborů je naprosto odlišný. 
Absolventi po závěrečných zkouškách získají výuční list 
s názvem Montér suchých staveb a ne zedník. Zedník 
není kvalifikován ke stavbě příčky či jiné konstrukce 
v systému suché výstavby, a naopak Montér suché 
výstavby nepostaví tzv. mokrou konstrukci.  
Novela nařízení vlády by měla reagovat na nové 
a rozšiřující technologie v oboru stavebnictví, a proto 
i touto právní úpravou „opravit“, resp. zohlednit 
současný stav u stavebního řemesla - živnosti Montér 
suchých staveb.  
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný 
hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, ani na podnikatelské subjekty. 
Celkově lze očekávat pozitivní dopad na podnikatelské 
prostředí s ohledem na posílení právní jistoty 
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podnikatelů a jsme přesvědčeni, že tato úprava bude 
i prospěšná z pohledu zvýšení kvality stavebních 
dodávek (lepší kontrola odborné kvalifikace 
pracovníka). 
a dále: 
Požadujeme do této přílohy zařadit živnost Montér 
suchých staveb s následujícím obsahovou náplní: 
„Provádění montáží nosných i nenosných příček, 
rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, 
různých typů předstěn, suchých podlah a obkladů stěn 
a sloupů konstrukcemi  v systému  „montáží  suché 
výstavby“ (např. sádrokartonu, sádrovlákna, 
cementotřísky, dřevotřísky, apod.) podle stanovených 
technologických postupů, včetně konstrukcí 
s požadavky na protipožární odolnost při 
rekonstrukcích, nástavbách, vestavbách 
i novostavbách obytných a průmyslových objektů.  

Zhotovování lehkých přestavitelných příček, dvojitých 
instalačních podlah, instalačních šachet, příček 
systémy suché výstavby (sádrokartonu, sádrovlákna, 
cementotřísky, dřevotřísky  apod.) či jiných obdobných 
bloků nebo panelů a speciálních akustických 
konstrukcí.  

V rámci živnosti lze dále provádět bourání konstrukcí 
prováděné systémy suchých staveb nebo jejich 
sanace.“ 

Odůvodnění: 
Viz odůvodnění výše.  
2 Připomínka k Příloze č. 4 k činnosti 7. Výroba 
potravinářských a škrobárenských výrobků 
Požadujeme dotčenou činnost doplnit tak, že se za 
slova „… v hostinské provozovně.“ vloží nová věta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Obsahová náplň bude upravena v souladu s vypořádáním 
připomínky Ministerstva zemědělství.  
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„Výroba pekařských výrobků, které byly dokončeny 
(například dopečením) ze zmrazených polotovarů.“. 
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 
Výroba potravinářských výrobků zpracováním 
rostlinných a živočišných surovin a potravních doplňků, 
přídatných a pomocných látek na potraviny určené 
k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků, 
zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce, 
skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby čistých 
šťáv a koncentrátů z ovoce a zeleniny, zpracování 
brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, cukru a 
přírodních sladidel, kakaového prášku a směsí kakaa 
s cukrem, cukrovinek, čokolády a čokoládových 
bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, 
výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných 
látek, potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, 
kojeneckou výživu, pro bezlepkové, redukční, 
nízkoproteinové diety a podobně), kvasného octa 
a droždí, těstovin, műsli a směsí obilovin, 
konzervovaných a dehydratovaných výrobků. Výroba 
nealkoholických nápojů, stáčení a úprava balených vod 
a výroba dalších nápojů. Výroba vína, ovocných vín 
a medoviny. Výroba škrobu, potravin na bázi škrobu 
a dalších škrobárenských výrobků, zejména 
dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a 
modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací 
a jiné nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez 
možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně. 
Výroba pekařských výrobků, které byly dokončeny 
(například dopečením) ze zmrazených polotovarů. 
Obsahem činnosti není zpracování masa velkých 
a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a 
zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné 
výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské 
výrobky a zpracování mléka a výroba mléčných 
výrobků, výroba pekařských a cukrářských výrobků, 
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zmrzliny, kvasného lihu, destilátů, lihových nápojů 
vyrobených studenou cestou a piva. 
Odůvodnění: 
Důvodem návrhu na doplnění volné živnosti uvedené 
v bodě 7. přílohy č. 4 o možnost výroby pekařských 
výrobků, které byly dokončeny (například dopečením) 
ze zmrazených polotovarů, je především to, že samo 
dopečení pekařských výrobků ze zmrazených 
polotovarů je prováděno proškolenými pracovníky podle 
návodu, respektive dle předem zvoleného programu 
pečení. Nejedná se tedy o žádnou odbornou činnost, 
která by vyžadovala vyučení v oboru pekař, cukrář či 
kuchař/číšník. Dopékání pekařských polotovarů není 
navíc rizikovou činností vzhledem ke zdraví spotřebitelů 
a existuje několik opatření, která toto riziko snižují na 
minimum. Principiálně se jedná o podobnou činnost, 
jaká je již v této volné živnosti uvedena jako výroba 
pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské 
provozovně.  
Uvedené doplnění také sníží byrokratickou zátěž, a to 
jak dozorujících orgánů, tak i samotných provozovatelů. 
Další výhodu spatřujeme ve vyjasnění toho, zda je pro 
pouhé dopečení nutná registrace vázané činnosti 
pekařství. Navrhovaná úprava tak i legislativně doplňuje 
a popisuje stav, který v ČR panuje již po mnoho let.  
Daná úprava také zpřesňuje vnímání pekárny, kdy 
nelze provozovnu nazvat názvem pekárna, pokud tam 
bude pouze dopékáno rozmrazené pečivo. 
Navrhované doplnění nemá žádný vliv na výklad 
stávajících platných právních předpisů EU a ČR týkající 
se označování potravin. Nedotkne se ani označování 
výrobce a ani nebalených výrobků určených k prodeji 
konečnému spotřebiteli či rozsahu registrace daného 
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provozovatele u dozorového orgánu, který je podřízen 
Ministerstvu zemědělství. 
 

Asociace malých a 
středních podniků a 
živnostníků ČR 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA. 
 
Připomínka k Příloze č. 1 k živnosti Malířství, 
lakýrnictví, natěračství 
 
a) Požadujeme rozšířit název již existující živnosti 
Malířství, lakýrnictví, natěračství o výraz 
„tapetářství“ 

Jedná se o minimální úpravu, která má za cíl úsporně 
nahradit dlouhodobě požadované zařazení Tapetářství 
jako samostatné řemeslné živnosti, jak je tomu 
v zahraničí, neboť se jedná o vysoce specializovanou 
živnost. Namísto zařazení nové živnosti bude tedy 
v české úpravě tapetářství zahrnuto pod současnou 
živnost Malířství, lakýrnictví, natěračství, jejíž 
obsahovou náplň požadujeme v této souvislosti změnit 
následovně: 
Požadovaný nový název: Malířství, lakýrnictví, 
natěračství a tapetářství 
 
Malířství, lakýrnictví, natěračství a tapetářství: 
Obsah: 
Malířské, lakýrnické a natěračské a tapetářské práce 
v interiéru a exteriéru novodobých i historických 
objektů; příprava podkladů pro malbu, odstraňování 
starých maleb, úprava povrchů pomocí malířských 
směsí a stěrek, jejich uhlazení, přebroušení, 
bandážování, penetrování a izolace skvrn. Provádění 
maleb vápenných, klihových, disperzních, silikátových, 
včetně jejich tónování; provádění a obnova linkrust, 
zdobné malířské techniky, válečkování, linkování, 
šablonování, batikování, dekorační nástřiky, speciální 

Vysvětleno. 
Nařízení vlády je prováděcím předpisem k živnostenskému 
zákonu, který ve svých přílohách stanoví taxativní výčet 
jednotlivých živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a 
oborů činností živnosti volné. Změny v přílohách živnostenského 
zákona lze provést pouze změnou tohoto zákona, nikoliv 
nařízením vlády. Živnosti a obory činností uvedené v přílohách 
nařízení vlády musí odpovídat názvům živností a oborům 
činností uvedených v živnostenském zákoně.  
Z těchto důvodů nelze navrženým způsobem v nařízení vlády 
upravovat název řemeslné živnosti a tedy ani měnit obsahovou 
náplň živnosti „Malířství, lakýrnictví a natěračství“ doplněním 
činnosti „tapetování“. S ohledem na to nelze ani měnit 
obsahovou náplň oboru činnosti č. 45 a vyjímat z ní činnost 
spočívající v tapetářských pracích. 
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malířské techniky. Lakování a natírání kovů, dřeva, 
plastů, omítek a betonů. Aplikace speciálních laků, 
nátěrů a technik (patinování, mramorování, fládrování, 
nástřiky a podobně). 
V rámci živnosti lze provádět Veškeré tapetářské práce 
s úpravou podkladů, lepení dekoračních prvků (lišty, 
rozety, bordury a jiné), zlacení, písmomalířské práce, 
přípravu podkladů pod laky a nátěry (tmelení, broušení, 
napouštění a podobně), odstraňování starých laků a 
nátěrů mechanickou nebo chemickou cestou. 
 
b) V souvislosti s výše uvedenou úpravou 
požadujeme minimální úpravu v obsahové náplni 
následující živnosti volné: 

45. Přípravné a dokončovací stavební práce, 
specializované stavební činnosti  
Obsah: 
Úprava terénu pro stavby, zejména zemní práce, 
terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební 
činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce 
sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci 
staveb, odvodňování staveniště, provádění technické 
rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy 
pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků 
pro biologickou rekultivaci, úprava vodního režimu, 
meliorační opatření) a podobně. Činnosti spojené 
zejména s dokončováním, úpravou a obnovou staveb 
prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, 
zejména tapetování pokládání textilních podlahových 
krytin, montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, 
rolet, žaluzií, protislunečních fólií, čištění fasád domů 
horkou párou, pískem, spárování panelů a další 
obdobné práce. Specializované stavební činnosti, 
zejména studnařské práce (čištění a dezinfekce studní, 
zřizování trubních, to je vrtaných studní v délce do 30 m, 
pokud nejde o hydrogeologický průzkum, vystrojování 
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trubních studní, rekonstrukce povrchových studní, 
pramenních jímek z prefa výpustí, podchycování 
a odvádění pramenů trubkami, zachycování plošných 
průsaků vybetonováním a podobně), dlaždičské práce 
(zhotovování dlažeb pozemních komunikací 
a podobně), potrubářské práce, šamotářské práce, 
včetně provádění vyzdívek průmyslových pecí, 
vložkování komínů a jiná obdobná činnost. Provádění 
lešenářských prací (montáže a demontáže lešení a 
pracovních plošin). Činnosti spojené s prováděním 
drobných bouracích prací a úklidových prací na 
stavbách. 
Obsahem činnosti nejsou zemní práce, které jsou 
hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým 
způsobem, ani odstraňování staveb podle stavebního 
zákona. Obsahem činnosti dále nejsou zednické, 
stavebně-tesařské, pokrývačské, kamnářské, 
obkladačské, štukatérské, malířské, lakýrnické, 
a natěračské a tapetářské práce, obkládání 
sádrokartonem a další práce, jež jsou předmětem 
řemeslných živností, ani kladení podlah vlysových, 
parketových, palubových, korkových, mozaikových, 
stěrkových a litých. 
Zdůvodnění: 
Navrhovaná minimální úprava je v souladu s Národní 
soustavou kvalifikací a s jednotlivými kvalifikacemi 
i úplnou kvalifikací a jedná se tedy pouze o zpřesnění 
živnosti.  
 
Na požadavky stanovené v Národní soustavě kvalifikací 
reagovala autorizovaná profesní organizace „Cech 
malířů a lakýrníků ČR z.s. změnou názvu na „Cech 
malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s.“ a návazně bude 
změněn i název učebního oboru. 
 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  
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Energetický 
regulační úřad 
 

Bez připomínek.  

Hlavní město Praha 
 

Bez připomínek.  

Kancelář veřejného 
ochránce práv 
 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA. 
Navrhujeme upravit bod 7. přílohy č. 4 tak, jak je 
společně s odůvodněním uvedeno níže. 
Výroba potravinářských výrobků zpracováním 
rostlinných a živočišných surovin a potravních doplňků, 
přídatných a pomocných látek na potraviny určené 
k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků, 
zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce, 
skořápkových bez možnosti přímé konzumace 
v hostinské provozovně. Výroba pekařských výrobků, 
které byly dokončeny (například dopečením) ze 
zmrazených polotovarů.    
 Obsahem činnosti není zpracování masa 

velkých a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, 
králíků a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a 
masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další 
mlýnské výrobky a zpracování mléka a výroba 
mléčných výrobků, výroba pekařských a cukrářských 
výrobků, zmrzliny, kvasného lihu, destilátů, lihových 
nápojů vyrobených studenou cestou a piva. 
  
Odůvodnění:  

Důvodem návrhu na doplnění volné živnosti uvedené 
v bodě 7. přílohy č. 4 o možnost výroby pekařských 
výrobků, které byly dokončeny (například dopečením) 
ze zmrazených polotovarů, je především to, že samo 
dopečení pekařských výrobků ze zmrazených 
polotovarů je prováděno proškolenými pracovníky 
podle návodu, respektive dle předem zvoleného 

Akceptováno. 
Obsahová náplň bude upravena v souladu s vypořádáním 
připomínky Ministerstva zemědělství.  
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBJG3YAK)



Stránka 20 (celkem 24) 

programu pečení. Nejedná se tedy o žádnou odbornou 
činnost, která by vyžadovala vyučení v oboru pekař, 
cukrář či kuchař/číšník. Dopékání pekařských 
polotovarů není navíc rizikovou činností vzhledem ke 
zdraví spotřebitelů a existuje několik opatření, která toto 
riziko snižují na minimum. Principiálně se jedná 
o podobnou činnost, jaká je již v této volné živnosti 
uvedena jako výroba pokrmů bez možnosti přímé 
konzumace v hostinské provozovně. 
 
Výše uvedené doplnění také sníží byrokratickou zátěž, 
a to jak dozorujících orgánů, tak i samotných 
provozovatelů. Další výhodu spatřujeme ve vyjasnění 
toho, zda je pro pouhé dopečení nutná registrace 
vázané činnosti pekařství. Navrhovaná úprava tak 
i legislativně doplňuje a popisuje stav, který v ČR panuje 
již po mnoho let.  
Daná úprava také zpřesňuje vnímání pekárny, kdy 

nelze provozovnu nazvat názvem pekárna, pokud tam 
bude pouze dopékáno rozmrazené pečivo. 
  

Navrhované doplnění nemá žádný vliv na výklad 
stávajících platných právních předpisů EU a ČR týkající 
se označování potravin. Nedotkne se ani označování 
výrobce a ani nebalených výrobků určených k prodeji 
konečnému spotřebiteli či rozsahu registrace daného 
provozovatele u dozorového orgánu, který je podřízen 
Ministerstvu zemědělství. 
 

Potravinářská 
komora 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
k Příloze č. 4 k činnosti 7. Výroba potravinářských a 
škrobárenských výrobků. 
Požadujeme dotčenou činnost doplnit tak, že se za 
slova „… v hostinské provozovně.“ vloží nová věta 
„Výroba pekařských výrobků, které byly dokončeny 
(například dopečením) ze zmrazených polotovarů.“. 

Akceptováno. 
Obsahová náplň bude upravena v souladu s vypořádáním 
připomínky Ministerstva zemědělství. 
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Odůvodnění: 
Důvodem návrhu na doplnění volné živnosti uvedené 
v bodě 7. přílohy č. 4 o možnost výroby pekařských 
výrobků, které byly dokončeny (například dopečením) 
ze zmrazených polotovarů, je především to, že samo 
dopečení pekařských výrobků ze zmrazených 
polotovarů je prováděno proškolenými pracovníky podle 
návodu, respektive dle předem zvoleného programu 
pečení. Nejedná se tedy o žádnou odbornou činnost, 
která by vyžadovala vyučení v oboru pekař, cukrář či 
kuchař/číšník. Dopékání pekařských polotovarů není 
navíc rizikovou činností vzhledem ke zdraví spotřebitelů 
a existuje několik opatření, která toto riziko snižují na 
minimum. Principiálně se jedná o podobnou činnost, 
jaká je již v této volné živnosti uvedena jako výroba 
pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské 
provozovně.  
Uvedené doplnění také sníží byrokratickou zátěž, a to 
jak dozorujících orgánů, tak i samotných provozovatelů. 
Další výhodu spatřujeme ve vyjasnění toho, zda je pro 
pouhé dopečení nutná registrace vázané činnosti 
pekařství. Navrhovaná úprava tak i legislativně doplňuje 
a popisuje stav, který v ČR panuje již po mnoho let.  
Daná úprava také zpřesňuje vnímání pekárny, kdy 
nelze provozovnu nazvat názvem pekárna, pokud tam 
bude pouze dopékáno rozmrazené pečivo. 
Navrhované doplnění nemá žádný vliv na výklad 
stávajících platných právních předpisů EU a ČR týkající 
se označování potravin. Nedotkne se ani označování 
výrobce a ani nebalených výrobků určených k prodeji 
konečnému spotřebiteli či rozsahu registrace daného 
provozovatele u dozorového orgánu, který je podřízen 
Ministerstvu zemědělství. 
 

Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBJG3YAK)



Stránka 22 (celkem 24) 

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad kraje 
Vysočina 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Karlovarského kraje 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Libereckého kraje 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Olomouckého kraje 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Pardubického kraje 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 
 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Doporučující připomínka. 
 

Vysvětleno. 
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Nad rámec předloženého návrhu doporučujeme 
v příloze č. 4 nařízení vlády – „Obsahová náplň 
živnosti volné podle jednotlivých oborů činností“  
 
1) do obsahové náplně oboru činnosti č. 78 
„Poskytování služeb osobního charakteru a pro 
osobní hygienu“ doplnit činnost „relaxační 
dechová cvičení“ a „poskytování služeb duly“ a 
2) do obsahové náplně oboru činnosti č. 46 
„Sklenářské práce, rámování a paspartování“ 
doplnit činnost „opravy poškrábaných skel jako 
např. oken, výloh, dveří, balkónů, zrcadel, akvárií, 
terárií, skleníků apod.“. 
 
Odůvodnění: Při formulování těchto doporučujících 
připomínek jsme vycházeli z aplikační praxe. Uvedené 
činnosti nejsou výslovně upraveny v nařízení vlády a 
jejich zařazení je doposud dovozováno metodickým 
výkladem. 
 

Obsahové náplně stanoví pro každý obor činnosti živnosti volné 
a pro živnosti řemeslné, vázané a koncesované výčet činností, 
které jsou pro ně charakteristické. Jedná se pouze 
o demonstrativní výčet činností, které do daného oboru činnosti 
nebo živnosti spadají, nikoliv o výčet taxativní. Z tohoto důvodu 
není nutné v obsahové náplni specifikovat každou konkrétní 
činnost, která je svým charakterem blízká činnostem v obsahové 
náplni již uvedeným. 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí 
ČR 
 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
 

Bez připomínek.  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 

Bez připomínek.  
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metrologii a státní 
zkušebnictví 
Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže  
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

Bez připomínek.  

Svaz obchodu a 
cestovního ruchu 
ČR 
 

Bez připomínek.  

V Praze dne 14. června 2019 

Vypracoval: Mgr. František Přívozník Podpis: 
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