
 

V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

 Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 

Název 

ZÁKON 

ze dne…………2020, 

kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

1.2 

Definice problému 

V současnosti nemají řemeslníci možnost kariérového růstu v rámci svého 
řemesla a tím ani prostor pro svou další profesní seberealizaci, což může být 
jedním z důvodů nezájmu o tyto obory ze strany mladé generace. V současnosti 
je na trhu práce nedostatek řemeslníků, jedním z důvodů je nízká prestiž 
řemesla. Chybí informace pro občana o kvalitě práce řemeslníka.  

1.3 
Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době není mistrovská zkouška právními předpisy upravena. 

1.4 

Identifikace dotčených subjektů 

Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, podnikatelské svazy, sdružení, 
asociace, cechy apod., řemeslníci, potenciální odběratelé zboží a služeb 
dodávaných mistry včetně široké spotřebitelské veřejnosti, příslušná 
ministerstva (MPO, MZe, MŠMT). 

1.5 

Popis cílového stavu 

Cílem je legislativně ukotvit mistrovskou zkoušku. Zavedením mistrovské 
zkoušky navazujeme na přerušenou tradici „Mistrů řemesel“. Tato zkouška 
prověří a potvrdí zejména odborné profesní dovednosti a znalosti a bude 
dokladem nejvyššího řemeslného mistrovství. Tím se do společnosti vrátí 
oficiální uznání těchto kvalit, což by se mělo odrazit ve vyšším zájmu o tato 
povolání ze stran mladých lidí rozhodujících se pro svoji profesní dráhu. Bude 
se jednat o společensky hodnotné ocenění, provázané s očekávaným 
nadprůměrným finančním ohodnocením. 

1.6 
Zhodnocení rizika 

Pokud nebude navrhovaný zákon přijat, nebude vytvořen prostor pro další 
profesní růst a seberealizaci řemeslníků, nedojde ke zvýšení prestiže 
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řemeslných oborů a nadále bude o tyto obory nízký zájem ze strany mladé 
generace, ČR zůstane jednou z mála zemí EU, která nemá zavedenou 
mistrovskou kvalifikaci. 

Řemeslník se i nadále nebude moci prokázat právně ukotveným dokladem 
o prohlubování své odborné profesní kvalifikace, o odborném růstu a o nejvyšší 
kvalitě své práce.  

2. 

Návrh variant řešení 

Legislativní rovina 

Varianta 0 – ponechání stávajícího stavu 

• společenské ztráty v souvislosti s nedostatkem řemeslníků na trhu práce 

• ztráty na straně spotřebitelů z titulu nekvalitně odvedené práce ze strany 
řemeslníka 

Varianta 1 – novela zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

• rychlost zavedení mistrovské zkoušky 

• Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR představují jediné dva 
zákonem stanovené subjekty reprezentující podnikatele 
a zaměstnavatele 

Varianta 2 – zcela nový samostatný zákon 

• ke změnám by došlo později než si naléhavost stávající situace vyžaduje 

Věcná rovina  

Varianta 0 – ponechání stávajícího stavu 

• společenské ztráty v souvislosti s nedostatkem řemeslníků na trhu práce 

• ztráty na straně spotřebitelů z titulu nekvalitně odvedené práce ze strany 
řemeslníka 

Varianta 1 – gesce nad přípravou, organizací a prováděním mistrovské zkoušky 
svěřena Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 

• tradice a jasně daná organizační struktura těchto subjektů, jejich 
ukotvení v zákoně 

• dlouhodobá připravenost Hospodářské komory ČR a Agrární komory 
ČR pro výkon předmětných činností 

Varianta 2 – přípravu, organizaci a provádění mistrovské zkoušky provádí 
jakékoliv profesní společenstvo, které splní zákonem dané požadavky 

• rozvolnění zodpovědnosti, nesystémovost, značné riziko nejednotného 
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přístupu jednotlivých subjektů v rámci realizace mistrovské zkoušky  

• možná devalvace titulů „mistr“  

3. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant (věcná rovina) 

 

Varianta 0 – ponechání stávajícího stavu 

Tato varianta spočívá v nezavádění a legislativního neukotvení mistrovské 
kvalifikace, potažmo zkoušky. 

Náklady a přínosy 

Varianta bez zavedení mistrovské kvalifikace/zkoušky by znamenala, že 
nebude vytvořen prostor pro další profesní růst a seberealizaci řemeslníků, 
nedojde ke zvýšení prestiže řemeslných oborů a nadále bude o tyto obory nízký 
zájem ze strany mladé generace.  

Žádné jiné dopady v případě užití této varianty nebyly shledány. 

 

Varianta 1 – gesce nad přípravou, organizací a prováděním mistrovské 
zkoušky svěřena Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 

Vycházíme z potřeb trhu práce a navazujeme na přerušenou tradici mistrů 
řemesel a mistrovský list bude průkazným dokladem vysokého odborného 
řemeslného mistrovství. Tím se do společnosti vrátí historický uznávaný pojem 
„mistr“. 

Mistrovská zkouška je složena z několika částí (praktická, teoretická odborná, 
teoretická všeobecná), které mají za úkol ověřit kompetence jedince z těchto 
oblastí: 

• vytvoření mistrovského díla (návrh, zhotovení), 

• řízení prací v daném povolání (kompletní zakázka na klíč – plán, 
rozpočet, zadání práce atd.), 

• výkon povolání z hlediska provozně ekonomického a pracovně právního 
(založení, vedení firmy, účetnictví, daňové povinnosti), 

• fakultativně vzdělávání žáků v odborné přípravě k danému povolání, 
a to v praxi i ve škole. 

Aby byla zajištěna skutečná kvalita mistrovské zkoušky, je třeba pověřit gescí 
nad přípravou, organizací a prováděním mistrovské zkoušky takový subjekt, 
který je bez větších obtíží schopen splnit všechny obtížné požadavky. Tento 
subjekt musí být schopen zajistit zkoušku finančně a regionálně dostupnou 
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všem zájemcům.  

Mistrovské zkoušky musí zaštiťovat takový subjekt, který je kromě zákonných 
ustanovení schopen splnit i další předpoklady ze všech relevantních hledisek: 

• z hlediska kvality  

o přehled o činnosti a evidenci profesních společenstev a schopnost 
garantovat jejich kvalitu a odbornost, která odpovídá současnému 
stavu techniky a požadované řemeslné úrovni 

o prostřednictvím zástupců profesních společenstev schopnost 
posoudit odbornou úroveň a materiálně technické vybavení škol 
potřebné pro realizaci mistrovských zkoušek 

o garantovat a udržet vliv na jednotnou úroveň zkušebních komisí a na 
průběh vlastních zkoušek v každém místě jejich realizace 

• z hlediska organizace  

prostřednictvím sítě svých krajských poboček schopnost celorepublikově  

o koordinovat součinnost spolků a škol při přípravě a realizaci 
mistrovských zkoušek 

o komunikovat s uchazeči o mistrovskou zkoušku v místě jejich 
činnosti 

o vytvořit krajské i centrální informační místo pro přihlášení žadatele 
ke zkoušce  

o zajistit jednotné vedení databáze mistrů včetně nezbytné 
dokumentace o průběhu mistrovské zkoušky 

Z výše uvedených důvodů je žádoucí, aby funkci gestora systému zastávala 
pouze Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR, nikoliv další osoby.  

Důležitým aspektem pro úspěšné zavedení mistrovské zkoušky je akceptování 
její existence ze strany zaměstnavatelů. 

Náklady a přínosy 

Mistrovská zkouška má za úkol přinést svým držitelům určité benefity 
v podobě návaznosti na počáteční vzdělávání a živnostenský zákon. V případě 
živnostenského zákona je mistrovská zkouška v kombinaci s dalšími 
podmínkami u řemeslných živností možností k jejich založení.  

Pozitivní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost budou v tom, že 
mistrovská kvalifikace bude benefitem (výhodou) při vstupu a působení držitele 
mistrovského listu, resp. firmy zaměstnávající takového držitele, na vnitřním 
trhu EU. Mistři tak budou mít větší šanci uspět v soutěži o zakázky v Evropě 
(a v zahraničí vůbec). Dojde ke zvýšení úrovně kvality českých řemeslníků, 
jejich produktů a služeb, což v těchto oblastech přispěje ke zvýšení 
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konkurenceschopnosti ČR.  

Pozitivní dopad se též očekává v souvislosti s podnikatelským prostředím. 
Zavedení mistrovské kvalifikace, potažmo zkoušky přispěje k transparentnosti 
trhu a tedy podnikatelského prostředí v oblasti řemeslných produktů a služeb, 
a to tím, že zákazník bude mít možnost identifikovat kvalitního řemeslníka. 
Tržní prostředí v této oblasti bude moci lépe než dosud fungovat na principu 
porovnávání ceny a kvality. 

Z hlediska sociálních dopadů má mistrovská kvalifikace v tomto pojetí za cíl 
zvýšit atraktivitu řemeslných a obdobných povolání. Návrh má zavést prostor 
pro další profesní seberealizaci řemeslníků, přičemž tento kariérní postup má 
být spojen se zvýšením prestiže. Tento způsob zavedení mistrovské kvalifikace 
má pomoci přivést a udržet perspektivní a kvalitní řemeslníky ve společnosti, 
zejména s ohledem na znepokojivý trend nezájmu o řemeslné obory ze strany 
mladé generace, další výhodu přinese příležitost pro kvalitní řemeslníky 
z věkové kategorie 55+, což je na trhu práce ohrožená skupina. Zároveň díky 
provazbě na zákon o pedagogických pracovnících bude této skupině umožněno 
vykonávat pozici učitele odborného výcviku na středních školách bez nutnosti 
pedagogického vzdělání. 

Jako doprovodný efekt se očekává nadprůměrné finanční ohodnocení držitelů 
mistrovského listu. 

V otázce dopadů na spotřebitele lze očekávat dopad pozitivní. Předpokládá se, 
že mistrovská kvalifikace bude vnímána jako záruka kvality objednaného díla. 
Spotřebiteli se tak nabídne lepší možnost orientovat se v nabídkách řemeslných 
prací a především v jejich kvalitě. 

Pozitivním dopadem bude taktéž působení autorit, od nichž bude možné se 
v jednotlivých oborech učit a přebírat zkušenosti, které budou mentorovat 
nastupující generaci a postupně přispívat ke zvyšování úrovně v příslušném 
oboru, ke zvyšování společenské prestiže řemesel a v návaznosti na to i ke 
zvyšování zájmu žáků a rodičů o tyto obory. 

Vychází se z předpokladu Hospodářské komory ČR organizace 2 tisíc 
mistrovských zkoušek ročně. Daňově uznatelné výdaje spojené se složením 
mistrovské zkoušky se předpokládají v průměrné výši 25 tisíc Kč.  

S ohledem na možnost uplatnění nákladů spojených s mistrovskou zkouškou lze 
odhadnout odpovídající jednorázové snížení příjmů veřejných rozpočtů z daně 
z příjmů a z povinných pojistných v roce 2022 ve výši přibližně 20 miliónů Kč. 
Další vývoj dopadů na státní rozpočet bude záviset na dynamice zájmu 
o získání mistrovské kvalifikace. 

Na druhé straně lze odhadnout, že kvalifikaci jednotlivého mistra trh ocení 
zvýšením roční hrubé přidané hodnoty nejméně v mezích 50 až 100 tisíc Kč, 
což se s ohledem na předpokládaný počet organizovaných mistrovských 
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zkoušek a na výši daňové kvóty projeví soustavným zvýšením příjmů veřejných 
rozpočtů o 35 až 70 miliónů Kč.  

Zavedení systému mistrovské zkoušky si vyžádá v rámci Ministerstva průmyslu 
a obchodu vytvoření dvou nových služebních míst a v rámci Ministerstva 
zemědělství jednoho nového služebního místa, všechna v 13. platové třídě. To 
představuje roční náklady ve výši cca 2,47 mil. Kč. 

V úhrnu lze konstatovat, že zavedení institutu mistrovské zkoušky bude mít 
pozitivní rozpočtový dopad. 

Varianta 2 – přípravu, organizaci a provádění mistrovské zkoušky provádí 
jakékoliv profesní společenstvo, které splní zákonem dané požadavky 

Vzhledem k náročnosti celého procesu (popsaného ve variantě 1) je zde vysoké 
riziko provádění mistrovských zkoušek bez zaručení jejich kvality. Kvalita by 
měla být garantována prostřednictvím omezeného počtu gestorů systému. 
Roztříštěnost přístupu mnoha subjektů bude znamenat nejednotnost úrovně 
zkoušek. Nebude zaručena koordinace činností. Nebude zajištěna kvalitní 
komunikace s uchazeči díky absenci funkční sítě krajských poboček. 

V důsledku výše uvedeného se může prohloubit nezájem mladé generace 
o řemesla. Mistrovský list nebude zárukou mistrovství v daném povolání, což 
bude mít negativní dopady do podnikatelského prostředí a na spotřebitele. 
Nezanedbatelným efektem může být i nekvalitní mezigenerační přenos 
zkušeností a řemeslného umu či jeho naprostá absence. Negativní dopady této 
varianty se mohou promítnout i do mezinárodní konkurenceschopnosti. 

4. 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

S ohledem na výše uvedené analýzy a hodnocení se jeví jako nejvhodnější 
varianta 1. 

Varianta 0 zachovávající stávající stav a neřešící současné problémy a varianta 
2 vzhledem k výše uvedeným negativním aspektům nejsou vhodným řešením. 

5. 

Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementaci zajistí Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, 
podnikatelské svazy, sdružení, asociace, cechy apod. a příslušná ministerstva 
(MPO, MZe, MŠMT). 

Vynucování bude zajišťovat MPO a MZe ve spolupráci s Hospodářskou 
komorou ČR, Agrární komorou ČR, MŠMT, podnikatelskými svazy, 
sdruženími, asociacemi, cechy apod. 

6. 
Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum zajistí MPO a MZe ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, 
Agrární komorou ČR, MŠMT, podnikatelskými svazy, sdruženími, asociacemi, 
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cechy apod., a to po třech letech účinnosti zákona. 

Indikátory účinnosti právní úpravy: 

• organizace alespoň 2 tisíc mistrovských zkoušek ročně, 

• alespoň 100 držitelů mistrovského listu ročně (s výjimkou prvního roku 
účinnosti právní úpravy) doplní pedagogické zdroje pro pokrytí 
chybějících učitelů odborného výcviku na středních školách. 

7.  

Konzultace a zdroje dat 

Věcné parametry úpravy byly projednávány se zástupci Hospodářské komory 
České republiky (a jejím prostřednictvím s dalšími dotčenými subjekty), 
Agrární komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky, 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR. 

V dané oblasti neexistují zdroje dat. 

8. 

Kontakt na zpracovatele RIA 

• Ing. Vlastimil Vlček (tel.: 224 853 326, e-mail: vlcekvl@mpo.cz),  

• Ing. Jaromír Culek (tel.: 224 852 232, e-mail: culek@mpo.cz), 

• Ing. Oldřich Macák (tel.: 224 853 354, e-mail: macak@mpo.cz). 
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