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Cizinci staví bez oprávnění, úřady to neřeší 
 

Praha, 16. září 2019. Na jednu stranu by se bez nich české stavebnictví neobešlo, na 

druhou za nimi zůstávají nekvalitní finální konstrukce, které se nezřídka musí složitě 

opravovat i v objektech, které už byly předány do užívání: Tak vidí roli zahraničních 

pracovníků Petr Chovanec, předseda představenstva Cechu suché výstavby České 

republiky. Tento cech je jedním z 23 cechů zapojených do nedotačního projektu 

„Fandíme řemeslu“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).  

 

Montér suchých staveb už léta nemá vlastní živnostenské oprávnění, ale patří buď pod obor 

„zednictví“ anebo pod „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.  

„Naprostá většina cizinců pracujících na živnostenský list má ale jen oprávnění na ‚přípravu 

zařízení staveniště‘, ‚dokončovací práce‘, ‚pomocné práce‘ a podobně,“ upozorňuje Petr 

Chovanec. To je podle živnostenského zákona neopravňuje k montáži suché výstavby, 

zjednodušeně sádrokartonových podhledů a dalších konstrukcí. U jiných řemesel tomu není 

jinak. 

„Hlavně je to ale nenutí se něco učit či se nějak vzdělávat. Oni chtějí okamžitý výdělek, neřeší 

a nepřemýšlí, co bude zítra. Jejich finanční požadavky oproti tuzemským montérům jsou 

přitom často neadekvátní předvedené kvalitě prací,“ kritizuje Chovanec. 

Cech suché výstavby proto navrhuje, aby se v kontextu vzdělávacího systému řešila alespoň 

technická, odborná a jazyková minima pro zahraniční pracovníky, například v souvislosti 

s udělováním živnostenských oprávnění. 

Jenže naráží na nezájem kompetentních orgánů, které by měly vykonávat kontrolní činnost. 

„Česká obchodní inspekce nám odepsala, že jich se to netýká, stavebním úřadům je to jedno,“ 

krčí rameny Chovanec. „Zažil jsem i situaci, že firma stavící větší stavby na klíč neměla vůbec 

oprávnění na tuto činnost, směla provádět právě jen ‚dokončovací práce‘, kolaudace ale 

proběhla bez problémů,“ líčí smutnou zkušenost.  
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I to je jeden z důvodů, proč se Cech suché výstavby spolu s dalšími řemeslnými společenstvy 

zapojil do projektu Fandíme řemeslu. Ten pod záštitou Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků České republiky (AMSP ČR) usiluje o zvýšení prestiže řemesel v celé 

společnosti. 

„Více než polovina populace, přesněji 59 procent, má kladný vztah k práci českých řemeslníků 

a dává jí přednost před nabídkou větších firem,“ připomíná výsledky jednoho z průzkumů 

AMSP ČR Josef Jaroš, garant projektu Fandíme řemeslu. Česká poradenská skupina 

Apogeo, jejímž je většinovým vlastníkem, na trhu sama úspěšně konkuruje nadnárodním 

gigantům. 

„Špičkoví řemeslníci by uvítali i mistrovskou zkoušku, která by zákazníkům garantovala, že 

jsou ve svém oboru kvalifikovaní a jsou schopní odvést i tu nejnáročnější zakázku jako vysoce 

kvalitní práci. Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky proto o její 

zavedení dlouhodobě usiluje,“ dodává generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. 

 

Další informace o projektu Fandíme řemeslu najdete zde: www.fandimeremeslu.cz 

 

 

Kontakty pro média: 

• Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR, tel.: 737 122 551, 
svobodova@amsp.cz  

• Petr Kotek, PR konzultant, Spindoctors s.r.o., tel.: 602 502 789, 
kotek@spindoctors.cz  

• Petr Chovanec, předseda představenstva Cechu suché výstavby České republiky, 
tel.: 602 353 648, e-mail: fortebau@fortebau.cz; merglova@cechsv.cz  
 
 

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, 
živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle 
legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, 
začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, 
podnikatele 55+, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.www.amsp.cz . 

Konec TZ 
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