Seznam řemesel jako příloha Řádu řemesel
Spolkové ministerstvo hospodářství a energie – BMWi (pod
tímto názvem působí od prosince 2013) zveřejnilo přílohu
k Řádu řemesel, v níž jsou řemesla rozdělena do skupin
podle povinnosti skládat mistrovskou zkoušku (Meisterpflicht). Přílohu jsme doplnili českým překladem. Pro úsporu
místa jsou názvy povolání uvedeny jen v mužském rodě.
Příloha A: Řemesla, u kterých je k povolení živnosti nutné složit mistrovskou zkoušku
1. Maurer und Betonbauer zedník a betonář
2. Ofen- und Luftheizungsbauer kamnář a topenář
3. Zimmerer tesař
4. Dachdecker pokrývač
5. Straßenbauer silničář
6. Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer
izolatér proti teplu, chladu a hluku
7. Brunnenbauer studnař
8. Steinmetzen und Steinbildhauer kameník a kamenosochař
9. Stuckateure štukatér
10. Maler und Lackierer malíř a lakýrník
11. Gerüstbauer lešenář
12. Schornsteinfeger kominík
13. Metallbauer vormals Schlosser
strojní mechanik dříve zámečník
14. Chirurgiemechaniker chirurgický nástrojař
15. Karosserie- und Fahrzeugbauer karosář
16. Feinwerkmechaniker jemný mechanik
17. Zweiradmechaniker mechanik jednostopých vozidel
18. Kälteanlagenbauer chladírenský technik
19. Informationstechniker informační technik
20. Kraftfahrzeugtechniker
mechanik opravář motorových vozidel

21. Landmaschinenmechaniker opravář zemědělských strojů
22. Büchsenmacher puškař
23. Klempner klempíř
24. Installateur und Heizungsbauer instalatér a topenář
25. Elektrotechniker elektrotechnik
26. Elektromaschinenbauer montér elektrických zařízení strojů
27. Tischler truhlář
28. Boots- und Schiffbauer stavitel člunů a lodí
29. Seiler provazník
30. Bäcker pekař
31. Konditor cukrář
32. Fleischer řezník
33. Augenoptiker oční optik
34. Hörgeräteakustiker akustik pro naslouchací přístroje
35. Orthopädietechniker ortopedický technik
36. Orthopädieschuhmacher ortopedický obuvník
37. Zahntechniker zubní technik
38. Friseure holič, kadeřník
39. Glaser sklenář
40. Glasbläser und Glasapparatebauer
foukač skla a výrobce skleněných aparatur
41. Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik
mechanik pro techniku výroby a vulkanizace pneumatik

1. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
kladeč dlaždic, obkladaček a mozaiky
2. Betonstein- und Terrazzohersteller
výrobce betonového kamene a terrazza
3. Estrichleger kladeč bezespáré podlahy a mazaniny
4. Behälter- und Apparatebauer výrobce kontejnerů a aparatur
5. Uhrmacher hodinář
6. Graveure rytec
7. Metallbildner pasíř
8. Galvaniseure galvanizér
9. Metall- und Glockengießer odlévač kovů a zvonů
10. Schneidwerkzeugmechaniker mechanik řezacích strojů
11. Gold- und Silberschmied zlatník a stříbrník
12. Parkettleger parketář
13. Rolladen- und Jalousiebauer výrobce rolet a žaluzií
14. Modellbauer modelář
15. Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher
soustružník (řezbář slonoviny) a výrobce dřevěných hraček
16. Holzbildhauer řezbář
17. Böttcher bednář
18. Korbmacher košíkář
19. Damen- und Herrenschneider dámský a pánský krejčí
20. Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) textilní tvůrce (vyšívač, tkadlec, krajkář – paličkář, prýmkař,
pletař)

21. Modist modista
22. Weber (weggefallen, Beruf wurde mit anderen zusammengelegt und
umbenannt) tkadlec (bude vyřazeno)
23. Segelmacher výrobce plachet
24. Kürschner kožešník
25. Schuhmacher obuvník, švec
26. Sattler und Feintäschner sedlář, řemenář a brašnář
27. Raumausstatter dekoratér interiéru
28. Müller mlynář
29. Brauer und Mälzer sládek a sladovník
30. Weinküfer (vinný) sklepmistr
31. Textilreiniger čistič textilu
32. Wachszieher voskař
33. Gebäudereiniger čistič budov (z vnějšku)
34. Glasveredler zušlechťovač skla
35. Feinoptiker jemný optik
36. Glas- und Porzellanmaler malíř skla a porcelánu
37. Edelsteinschleifer und –graveure brusič a rytec drahokamů
38. Fotograf fotograf
39. Buchbinder knihař
40. Buchdrucker: Schriftsetzer; Drucker knihtiskař: sazeč; tiskař
41. Siebdrucker sítotiskař
42. Flexograf flexograf*
43. Keramiker keramik
44. Orgel- und Harmoniumbauer výrobce varhan a harmonií
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Příloha B1: Neregistrovaná řemesla, k povolení živnosti není nutné skládat MZ

45. Klavier- und Cembalobauer výrobce klavírů a cembal
46. Handzuginstrumentenmacher výrobce tahacích harmonik
47. Geigenbauer houslař
48. Bogenmacher výrobce smyčců
49. Metallblasinstrumentenmacher
výrobce kovových dechových nástrojů
50. Holzblasinstrumentenmacher
výrobce dřevěných dechových nástrojů

51. Zupfinstrumentenmacher
výrobce drnkacích hudebních nástrojů
52. Vergolder pozlacovač
53. Schilder- und Lichtreklamehersteller
výrobce vývěsních štítů a světelných reklam
* Flexografie – technika tisku z výšky z pružných reliéfních tiskových forem
z vulkanizovaného kaučuku nebo plastů.

zpravodaj – odborné vzdělávání v zahraničí, příloha IV/2015

Příloha B2: Řemeslům podobné živnosti, u nichž není nutné skládat MZ
1. Eisenflechter železář
2. Bautentrocknungsgewerbe vysoušení staveb
3. Bodenleger podlahář
4. Asphaltierer (ohne Straßenbau) asfaltér (ne silničář)
5. Fuger (im Hochbau) spárovač (pozemní stavby)
6. Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden)
ochrana dřeva a staveb (ochrana omítky a impregnace dřeva
v budovách)
7. Rammgewerbe (Einrammen von Pfählen im Wasserbau)
zpevňování ploch (upevňování pilot u vodních staveb)
8. Betonbohrer und -schneider vrtání a řezání betonu
9. Theater- und Ausstattungsmaler malíř divadla a výpravy
10. Herstellung von Drahtgestellen für Dekorationszwecke in Sonderanfertigung
výroba drátěných podpěr pro dekorace dělané na zakázku
11. Metallschleifer und Metallpolierer brusič kovů a leštič kovů
12. Metallsägen-Schärfer řezač-ostřič kovů
13. Tankschutzbetriebe (Korrosionsschutz von Öltanks für Feuerungsanlagen ohne chemische Verfahren)
provoz ochrany nádrží (ochrana nádrží na olej pro topeniště
před korozí bez chemických metod)
14. Fahrzeugverwerter údržba vozidel
15. Rohr- und Kanalreiniger čistič potrubí a kanalizace
16. Kabelverleger im Hochbau (ohne Anschlussarbeiten)
kladeč kabelů v pozemních stavbách (bez přípojných prací)
17. Holzschuhmacher výrobce dřeváků
18. Holzblockmacher výrobce (řeznických) špalků
19. Daubenhauer tesař dužin (dílců pláště sudu)
20. Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung)
výrobce dřevěných žebříků (na zakázku)
21. Muldenhauer tesař žlabů a koryt
22. Holzreifenmacher výrobce dřevěných obručí
23. Holzschindelmacher výrobce dřevěných šindelů
24. Einbau von genormten Baufertigteilen (z.B. Fenster, Türen,
Zargen, Regale)
vestavba standardizovaných stavebních dílců (např. oken, dveří,
zárubní, regálů)
25. Bürsten- und Pinselmacher výroba kartáčů a štětců
26. Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung
žehlírny svrchních pánských oděvů
27. Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration)
šič dekorací (kromě dekorace výkladních skříní)

28. Fleckteppichhersteller výrobce kusových koberců
29. Klöppler (weggefallen, Beruf wurde mit anderen zusammengelegt
und umbenannt) krajkář (bude vyřazeno)
30. Theaterkostümnäher šič divadelních kostýmů
31. Plisseebrenner plisér
32. Posamentierer (weggefallen, Beruf wurde mit anderen zusammengelegt und umbenannt) prýmkař (bude vyřazeno)
33. Stoffmaler malíř na textil
34. Stricker (weggefallen, Beruf wurde mit anderen zusammengelegt und
umbenannt) pletař (bude vyřazeno)
35. Textil-Handdrucker ruční tiskař na textil
36. Kunststopfer pracovník, který uměle zceluje látky
37. Änderungsschneider
pracovník, který stupňuje a modeluje střihy
38. Handschuhmacher ruční obuvník
39. Ausführung einfacher Schuhreparaturen
provádění jednoduchých oprav obuvi
40. Gerber koželuh
41. Innerei-Fleischer (Kuttler) řezník specializující se na vnitřnosti
42. Speiseeishersteller (mit Vertrieb von Speiseeis mit üblichem
Zubehör)
výrobce zmrzliny (s prodejem zmrzliny s obvyklým používaným
příslušenstvím)
43. Fleischzerleger, Ausbeiner řezník pro bourání masa
44. Appreteure, Dekateure apretér, dekatovač
45. Schnellreiniger rychločistič
46. Teppichreiniger čistič koberců
47. Getränkeleitungsreiniger
čistění nápojových trubek nebo sanitace nápojových cest*
48. Kosmetiker kosmetik
49. Maskenbildner maskér
50. Bestattungsgewerbe pohřebnictví
51. Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung)
výrobce stínidel na lampy (na zakázku)
52. Klavierstimmer ladič pian
53. Theaterplastiker divadelní sochař
54. Requisiteure rekvizitář
55. Schirmmacher výrobce deštníků
56. Steindrucker kamenotiskař, litograf
57. Schlagzeugmacher výrobce bicích nástrojů
* Viz Profesní sdružení http://www.sanitacegastro.cz/eticky-kodex.html

Přílohu inicioval a podklady k ní poskytl Ing. Bohumil Janyš, ředitel Výzkumného ústavu odborného školství
(VÚOŠ) v letech 1991–2001 (od roku 2000 Národního ústavu odborného vzdělávání).

Pramen: Das Existenzgründungsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Gruendungswege/04_uebersicht-Analge-A-B-Handwerksordnung.html

2

