
Vydejte se cestou vlastního 
podnikání - řemeslné živnosti
Rádi byste podnikali v oboru, který jste nevystudovali? Zjistěte, jaké kurzy je 
třeba absolvovat, abyste mohli zažádat o živnostenský list. 

Název živnosti Potřebný kurz
Aplikace, výroba a opravy 
ortopedické obuvi

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi

Barvení a chemická úprava 
textilií

Tkadlec, Tiskař textilií

Broušení a leptání skla Brusič skla kulič, Brusič skla hranař, Brusič skla hladi-
nář, (Brusič skla)

Galvanizérství, smaltérství

Hodinářské práce

Holičství, kadeřnictví Holičské a kadeřnické práce

Hodinářství

Galvanizérské práce

Galvanizér, Smaltér

Hostinská činnost  
(bez kuchyně)

Složitá obsluha hostů

Izolatérství Izolatérské práce

Kamnářství Kamnář montér topidel, Kamnář stavitel kachlových 
kamen a kachlových sporáků, Kamnář stavitel krbů, 
Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel

Cukrářství Výroba zákusků a dortů, Výroba jemného pečiva, 
Výroba restauračních moučníků

Hostinská činnost 
(s kuchyní)

Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené 
kuchyně, Příprava minutek
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Nenašli jste Vámi požadovanou 
živnost?

V tom případě není možné ji získat na základě 
dalšího vzdělávání, 

nebo nemá určenou autorizovanou osobu. 

?
Chcete se s námi poradit? 

Tel.: +420 702 157 700
email: info@vzdelavanivsem.cz
web: www.vzdelavanivsem.cz

PK RProfesní kvalifikace Rekvalifikace

Vysvětlivky:

V případě tohoto ozna-
čení je třeba absolvovat 
zkoušky ze všech uvede-
ných kvalifikací (even-
tuálně jejich přípravné 
kurzy) a následně zkouš-
ku z dané úplné profesní 
kvalifikace.

V případě tohoto ozna-
čení je třeba absolvovat 
daný rekvalifikační kurz, 
ale také mít absolvován 
nebo absolvovat jeden 
rok praxe v příslušném 
oboru.



Kominictví Kominík - Měření spalin, Kominík - Kontrola a čištění 
spalinových cest, Kominík - Montáž komínů a komí-
nových vložek

Kosmetické služby Kosmetička

Kovář Europodkovář

Kovářství, podkovářství Expedient metalurgických výrobků, Kovář ruční, 
Kovář strojní

Malířství, lakýrnictví, natě-
račství

Malíř, Lakýrník a natěrač, Tapetář

Mlékařství Mlékař

Mlynářství Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků, 
Obsluha zařízení sil, Obsluha mlýnských strojů

Montáž, opravy a rekon-
strukce chladicích zařízení 
a tepelných čerpadel

Montér tepelných čerpadel

Montáž, opravy, revize 
a zkoušky elektrických 
zařízení

Elektrické rozvody, Elektrická zařízení, Elektrické 
instalace

Montáž, opravy, revize 
a zkoušky plynových zařízení 
a plnění nádob plyny

Mechanik plynových zařízení

Nástrojářství Strojní rytec, Nástrojař pro formy na zpracování plas-
tů a tlakové lití kovů, Nástrojař pro nástroje k plošné-
mu a objemovému tváření, Nástrojař pro přípravky 
a měřidla, Nástrojař pro řezné nástroje
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Obráběčství Soustružení kovových materiálů, Frézování kovových 
materiálů, Broušení kovových materiálů, Vrtání kovo-
vých materiálů, Obsluha CNC obráběcích strojů

Opravy silničních vozidel Opravy silničních vozidel

Pedikúra, manikúra Manikúra a pedikúra včetně nehtové modeláže
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Pekařství Výroba chleba a běžného pečiva, Výroba jemného 
pečiva

Pivovarnictví a sladovnictví Pivovarnické a sladovnické práce

Podkovářství Europodkovář

Podlahářství Podlahář laminátových podlah, Podlahář povlako-
vých podlah, Podlahář dřevěných podlah

Pokrývačství Pokrývač skládaných krytin plechových, Pokrývač 
skládaných krytin pálených a betonových, Pokrývač 
skládaných krytin vláknocementových

Řeznictví a uzenářství Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, 
zvěřiny a výrobků z nich, Výroba masných výrobků 
a drůbežích masných výrobků, Bourání masa, Poráž-
ka a konečná úprava těl jatečných zvířat, Přeprava 
a ustájení jatečných zvířat, Prodej výsekového masa, 
masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrob-
ků, králíků, zvěřiny a ryb

Slévárenství, modelářství Expedient metalurgických výrobků, Tavič, 
Formíř-jádrař

Tesařství Tesař

Truhlářství Truhlář nábytkář, Stavební truhlář

Vodoinstalatérství, 
topenářství

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace,  
Topenář, Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
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Zámečnictví Opravář strojů a zařízení, Montér ocelových kon-
strukcí, Zámečník

Zednictví Zedník

Zpracování kamene Štípač kamene, Brusič a frézař kamene, Obsluha 
automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické 
výrobě, Obsluha velkokotoučových pil v kamenické 
výrobě, Obsluha rámových a lanových pil v kamenic-
ké výrobě, Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické 
výrobě, Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů 
v kamenické výrobě, Písmák, Osazovač

Zpracování kůží a kožešin Koželuh, Úpravář kožešin, Úpravář usní
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