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Podrobná specifikace obsahových  náplní jednotlivých živností  
řeší  Nařízení  vlády č. 278/2008 Sb. v platném znění.  
 
Toto nařízení stanoví 
a) obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 

nařízení, 
b) obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení, 

d) obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností, která je uvedena v 
příloze č. 4 k tomuto nařízení. 

 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

Obsahové náplně živností řemeslných …..  

  

Živnost  : Zednictví 

Obsahová náplň živnosti: 

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 materiálů tradičními a nově zaváděnými technologiemi, provádění dlažeb s 
obrazci a nápisy nebo prací podle uměleckých návrhů. Provádění montáží konstrukcí 
nosných i nenosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených 

podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů systémy suché výstavby 
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 stavebních 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. 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 
Obsahové náplně živností vázaných ….. 

Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem 
živnosti, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. 

  
 

Provádění staveb, 
jejich změn a 

odstraňování 

Provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, 
změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební 

úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního 
zákona, včetně vedení realizace staveb a jejich změn. Při 
provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonány i 

činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem 
živností řemeslných, případně živnosti volné. 

------------------------------------------------------------------------ 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.   NELZE   použít  

Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností 

45. Přípravné a 

dokončovací stavební 
práce, specializované 
stavební činnosti 

Úprava terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce 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, vystroj ování 
trubních studní, rekonstrukce povrchových studní, pramenních jímek 

zpref a 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 práce, obkládání 
sádrokartonem a další práce, jež jsou předmětem 
řemeslných živností, ani kladení podlah vlysových, 

parketových, palubových, korkových, mozaikových, štěrkových 
a litých. 
 

 


