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V Praze dne 27. března 2019 

Čj.: GŘ/76/2019 

 

Název materiálu: 
 

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

Připomínkové 
místo 
 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

Telefon : 
 

+420 236 080 454 

e-mail: 
 

amsp@amsp.cz  

 
 
K předloženému materiálu „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o 

obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů“ má Asociace malých a 

středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) následující připomínky: 

 

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 
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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 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 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 
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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. 

Shora uvedené připomínky jsou zásadní 

 
 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000 
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz 
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