REVOLUČNÍ NOVINKA - BAZÉNOVÁ KERAMIKA
S ÚPRAVOU HYDROTECT
1. Zákon č. 249/2000 Sb., ze dne 30. června 2000, kterým se mění zákon
č.19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických
zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ve svém článku III, zcela bez vazby na problematiku zákazu chemických
zbraní upravil obor vázané živnosti „Poskytování tělovýchovných služeb“, na
„Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“ a upravil požadavky na průkaz
způsobilosti pro její provozování tak, že jím je i osvědčení o absolvování
rekvalifikačního kurzu pořádaného institucí akreditovanou ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Současně obdobným způsobem upravil i obor vázané
živnosti „Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a
rekondici“, který nyní zní „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a
zařízení sloužících regeneraci a rekondici“, s obdobně změkčenými požadavky na
průkaz způsobilosti.

2. Zákon č. 309/2000 Sb., ze dne 9. Srpna 2000, o obranné standardizaci,
katalogizaci státním ověřování jakosti výrobků a služeb k zajištění obrany
státu a o změně živnostenského zákona.
Zákon obsáhle novelizoval řadu ustanovení živnostenského zákona, vesměs bez
jakékoliv souvislosti s problematikou obranné standardizace. Zákon nově ustanovil
(vybíráme pouze obory, které mají vztah k regeneraci a rekondici):
Změkčil požadavky na odbornou způsobilost u oborů vázaných živností
„Poskytování tělovýchovných služeb“ a „Provozování tělovýchovných zařízení
a zařízení sloužících regeneraci a rekondici doplněním sloupce 2 o možnost
prokázat ji „osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné
způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
v němž je živnost provozována“
Doplnil požadavky na průkaz způsobilosti pro obor vázané živnosti „Činnost,
při které je porušována integrita lidské kůže“ úpravou textu ve sloupci 2 na
„Odborná způsobilost podle § 8 odst. 2 nebo § 3 odst. 1 vyhlášky č. 77/1981 Sb.,
o zdravotnických pracovnících a jiných odborných
pracovnících ve
zdravotnictví, obor: všeobecná (zdravotní) nebo dětská sestra nebo porodní
asistentka (ženská sestra) nebo lékař, nebo vyučení v oboru kosmetička a
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tyto
činnosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví“
Upřesněním požadavku na průkaz způsobilosti pro obor vázané živnosti
„Masérské, rekondiční a regenerační služby“, kde text ve sloupci 2 písmenu e)
zní: „absolvování jiného vysokoškolského vzdělání se specializací pro
rehabilitační obory či fyzioterapii a kde bylo doplněno nové písmeno f), které zní
„osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný
institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo

jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována“
Doplněním požadavku na odbornou způsobilost u oboru vázané živnosti
„Provozování solárií“, kde text ve sloupci 2 zní: „Osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem
zdravotnictví pro provozování solárií, absolvování lékařské fakulty nebo
absolvování studijního oboru zaměřeného na tělesnou kulturu, tělovýchovu a
sport, nebo absolvování vyšší zdravotnické školy, nebo absolvování střední
zdravotnické školy zakončené maturitní zkouškou“.

Prováděcí předpisy k živnostenskému zákonu
3. Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., ze dne 19. Dubna 2000, kterým se stanoví
seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/200 Sb.,
vymezující celkem 123 charakteristických oborů živností volných, zhruba
odpovídajících platné oborové klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) a
specifikovaných orientačním vymezením oboru živnosti.
4. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., ze dne 8. Listopadu 2000, kterým se stanoví
obsahové náplně jednotlivých živností, stanovující pro všechny zákonem
upravené obory živností i pro obory živností volných, upravené shora
uvedeným nařízením vlády č. 140/2000 Sb., základní obsahovou náplň a tedy
vlastně rozsah živnostenského oprávnění, včetně případných souvisejících
příbuzných činností.
5. Nařízení vlády č. 209/2000 Sb., ze dne 14.5.2001, kterým se stanoví seznam
živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými
osobami splňujícími odbornou způsobilost.
Toto nařízení znamená určitý průlom do dosud uplatňované regulace
živnostenského podnikání. Vedle požadavků na odbornou způsobilost podnikatele,
které v praxi samozřejmě nikterak nezaručují řádné provozování živnosti, je nyní u
vybraných, určitým způsobem rizikových činností požadována i odborná způsobilost
osob, které v rámci provozování živnosti příslušnou činnost skutečně vykonávají.
Tento postup samozřejmě nemůže nahradit absenci zvláštních předpisů konkrétně
upravujících pravidla výkonu příslušných činností, z titulu opatření k zabezpečování
řádného provozování živností je však rozhodně krokem správným směrem, i když jeho
realizace, pro niž nařízení stanovilo tříletou lhůtu, stejně jako realizace obdobných
opatření měnících v průběhu provozování živnosti pravidla hry, způsobí řadu
problémů.
Jedná se o následující obory živností (opět výběr): kosmetické služby, Pedikúra,
manikúra, Průvodcovská činnost, Poskytování tělovýchovných služeb, Vodní
záchranářská služba, Masérské, rekondiční a regenerační služby, Provozování solárií.
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