
Vydejte se cestou vlastního 
podnikání - koncesované živnosti
Chcete podnikat v oboru, který jste nevystudovali? Zjistěte, jaké kurzy je třeba 
absolvovat, abyste mohli zažádat o živnostenský list. 

Název živnosti Potřebný kurz
Činnosti, při kterých je poru-
šována integrita lidské kůže

Tatér 

Odborník na permanentní make-up

Piercing (vpravování cizorodých předmětů 
do lidského těla)

Praxe

1

Masérské, rekondiční 
a regenerační služby

Sportovní masáž
0

Obchod se zvířaty určenými 
pro zájmové chovy

Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy
0

Oční optika Optik pro brýlovou techniku 
0

Ostraha majetku a osob Strážný 
0

Péče o dítě do tří let věku 
v denním režimu

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
0

Provozování solárií Obsluha solária
0

Průvodcovská činnost horská Horský průvodce
0

Služby soukromých 
detektivů

Detektiv koncipient 
0
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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. Případně je nutné splnit 
další formální náležitosti. 

Technicko-organizační 
činnost v oblasti požární 
ochrany

Technik požární ochrany
2

Vedení spisovny Pracovník spisové služby
4

Výkon zeměměřičských 
činností

Výkon zeměměřičských činností
4

Výroba nebezpečných che-
mických látek a nebezpeč-
ných chemických směsí 
a prodej chemických látek 
a chemických směsí klasifiko-
vaných jako vysoce toxické

Chemik pro obsluhu zařízení
4PK
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PK RProfesní kvalifikace Rekvalifikace

Vysvětlivky:

V případě tohoto ozna-
čení je třeba absolvovat 
zkoušky ze všech uve-
dených 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.

AK Akreditovaný kurz
V případě tohoto ozna-
čení je třeba absolvovat 
daný akreditovaný kurz, 
ale také mít absolvován 
nebo absolvovat dané 
roky praxe v příslušném 
oboru.

?
Chcete se s námi poradit? 

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


