
V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ PŘÍLOH Č. 2 AŽ 4 NAŘÍZENÍ VLÁDY 

Č. 278/2008 SB., O OBSAHOVÝCH NÁPLNÍCH JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ, VE 

ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

A DOPLNĚNÍ 

 

      Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

Obsahové náplně živností vázaných 

 

Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, 

pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. 

 

Živnost Obsahová náplň živnosti 

Oční optika Individuální zhotovení, výdej a opravy optických korekčních 

zdravotnických prostředků, zjištění polohy zornic, inklinace 

a prohnutí brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke 

zhotovení optických korekčních zdravotnických prostředků určených 

do dálky, na čtení nebo jinou pracovní vzdálenost. Měření 

a vyhodnocení parametrů potřebných ke zhotovení optických 

korekčních zdravotnických prostředků, přepočet lékařem nebo 

optometristou udané stanovené dioptrické hodnoty astigmatické 

korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její konečné poloze 

před okem, přizpůsobení zhotoveného optického korekčního 

zdravotnického prostředku rozměrům hlavy uživatele tak, aby 

splňoval funkční, hygienické, bezpečnostní a estetické požadavky. 

Podávání odborných informací o způsobu používání optických 

korekčních zdravotnických prostředků a jejich údržbě, poradenství 
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při výběru korekčních obrub, doporučení vhodných druhů a úprav 

brýlových čoček. 

V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy brýlových 

obrub, hromadně zhotovovaných optických korekčních 

zdravotnických prostředků, slunečních a ochranných brýlí. Prodej 

příslušenství k brýlím a kontaktním čočkám, pomůcek a prostředků 

určených k údržbě, k ochraně optických korekčních zdravotnických 

prostředků a ochranných prostředků zraku (například pouzdra na 

brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových čoček). 

Činnost účetních 

poradců, vedení 

účetnictví, vedení 

daňové evidence 

Poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové 

evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání 

účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování 

účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, 

sestavování účetní uzávěrky závěrky a konsolidované účetní 

uzávěrky závěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, 

provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož 

i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. 

Provádění účetních operací podle jiného právního předpisu. Vedení 

účetnictví, včetně jednoduchého účetnictví. Vedení daňové 

evidence. 

V rámci živnosti lze dále provádět zpracování a výpočet 

mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad podle zákoníku 

práce, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na 

sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň 

z příjmů fyzických osob a exekučních srážek. 

Poskytování nebo 

zprostředkování 

spotřebitelského 

úvěru 

 Činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením 

spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, 

úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo 

zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru. 

Zpracování návrhu 

katalogizačních dat 

 Soubor činností spočívajících ve zpracovávání 

charakteristických údajů o výrobku, výrobci a dodavateli podle 

jednotného systému katalogizace ve smyslu jiného právního 
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předpisu. 

 

OBSAH 

Živnosti vázané 

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 

Zpracování návrhu katalogizačních dat 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

Obsahové náplně živností koncesovaných 

 

Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, 

pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. 

 

Živnost Obsahová náplň živnosti 

Výzkum, vývoj, výroba, 

ničení, zneškodňování, 

zpracování, nákup a prodej 

výbušnin a provádění trhacích 

prací 

Výzkum, vývoj, výroba, 

ničení, nákup, prodej 

a skladování výbušnin 

a munice, zpracování 

a zneškodňování výbušnin, 

znehodnocování 

a delaborace munice 

a provádění trhacích prací 

 Výzkum, vývoj, výroba a zpracování výbušnin. 

Zneškodňování a ničení výbušnin. Nákup a prodej, prodej 

a skladování výbušnin. Výzkum, vývoj a výroba munice. 

Ničení, znehodnocování a delaborace munice. Nákup, 

prodej a skladování munice. Provádění trhacích prací, 

kterými se rozumí odborná činnost, při níž se využívá energie 

chemické výbuchové přeměny výbušnin zahrnující soubor 

pracovních postupů, zejména nabíjení trhavin, přípravu 

a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, 

odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel). 

 

OBSAH 

 

Živnosti koncesované                                                                                                         

 

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 

a provádění trhacích prací Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování 

výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace 

munice a provádění trhacích prací 
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností 

 

Obor činnosti Obsahová náplň oboru činnosti 

38. Výroba, opravy a údržba 

sportovních potřeb, her, 

hraček a dětských 

kočárků 

Výroba, opravy a údržba zboží a vybavení pro sport 

(zejména míčů, raket, pálek, holi, lyží, lyžařského vázání, hůlek, 

sáněk, bobů, potřeb pro sportovní rybaření, loveckých potřeb, 

horolezecké výzbroje, sportovních rukavic, bruslí, luků, 

samostřílů, kuší), vybavení tělocvičen a atletických zařízení, 

sportovních létajících zařízení, potápěčských dýchacích 

přístrojů. Výroba, opravy a údržba panenek a jejich oblečení, 

zvířátek, hračkových vybavení domácnosti, mechanických 

hraček, zejména vláčků, autíček, kolových hraček používaných 

k jízdě, tříkolek, hračkových hudebních nástrojů, zboží pro 

lunaparky, stolních nebo společenských her, hracích karet, 

modelů, elektrických vláčků, stavebnic, skládaček, 

elektronických her a podobně. Výroba, opravy a údržba 

dětských kočárků a kočárků pro panenky.  

Obsahem činnosti není výroba sportovního oblečení, 

obuvi, přileb, sedlářského a brašnářského zboží, prostředků 

ortopedické povahy, zbraní, střeliva a munice, člunů 

a sportovních lodí, jízdních kol a sportovních vozidel. 

48. Velkoobchod 

a maloobchod 

Činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem 

jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti 

(velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží 

za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto 

zboží (maloobchod). Obsluha čerpacích stanic, zabezpečování 

provozování čerpacích stanic v souladu s bezpečnostními, 

hasičskými, ekologickými předpisy a českými technickými 

normami, zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu 

k prodávanému sortimentu.  
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Obsahem činnosti není nákup a prodej kulturních 

památek nebo předmětů kulturní hodnoty, nemovitostí, 

hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat 

určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, 

výbušnin, munice, bezpečnostního materiálu, nebezpečných 

chemických látek nebo směsí klasifikovaných jako toxické nebo 

vysoce toxické, pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 nebo 

F4, kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, zvukových 

a zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží s výjimkou 

ojetých vozidel, distribuce léčiv, distribuce pohonných hmot, 

zastavárenská činnost, dále obsahem činnosti není provozování 

čerpacích stanic na stlačený plyn k pohonu motorových vozidel. 

49. Zastavárenská činnost 

a maloobchod s použitým 

zbožím 

Poskytování úvěrů oproti zástavě a případný následný 

prodej zastavené věci (zastavárenská činnost), nákup použitého 

spotřebního zboží, antikvárních knih a dalších tiskovin a jiného 

použitého zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

(maloobchod s použitým zbožím).  

Obsahem činnosti není prodej zastavené věci, která je 

kulturní památkou a předmětem kulturní hodnoty, zvířetem 

určeným pro zájmové chovy a podobně, toxickou nebo vysoce 

toxickou látkou, léčivem, bezpečnostním materiálem, střelnou 

zbraní, střelivem, municí, pyrotechnickým výrobkem 

a podobně. Obsahem činnosti dále není nákup a prodej 

nemovitostí, kulturních památek nebo předmětů kulturní 

hodnoty, ojetých motorových vozidel, použitých střelných 

zbraní, bezpečnostního materiálu a podobně. 

52. Skladování, balení zboží, 

manipulace s nákladem 

a technické činnosti 

v dopravě 

Nakládání a vykládání železničních vozů a kontejnerů, 

lodních nákladů, překládka sypkých a kusových zásilek bez 

ohledu na způsob přepravy. Manipulace s nákladem například 

autojeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Provoz nákladních 

vah. Skladování všech druhů zboží. Balení zboží 

mechanizovaným způsobem, ruční kompletace obalů, ruční 

balení zboží a další obdobné činnosti. Technické činnosti 
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spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména 

provozování parkovišť a garáží bez ostrahy, zajišťování 

a realizace dopravního značení, prověřování tras pro přepravu 

zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž 

rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou jinými 

předpisy, logistické služby (vyhledávání optimální dopravní 

trasy) a další činnosti. 

Obsahem činnosti není skladování výbušnin, munice 

a bezpečnostního materiálu a uschovávání zbraní a střeliva. 

53. Zasilatelství 

a zastupování v celním 

řízení 

Zprostředkování přepravy věci z určitého místa do 

určitého místa, přičemž alespoň buď místo, z nějž se přepravuje, 

nebo to, do nějž se přepravuje, musí být na území České 

republiky a činnosti s tím spojené, zejména uzavření smluv 

o přepravě věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů 

(náložného nebo nákladního listu), zajištění naložení a uložení 

zásilky, doprovod zásilky, vybavení reklamací z přepravy. 

Zastupování osob v řízení o přidělení celně schváleného určení 

na základě zmocnění ve formě zastoupení přímého, kdy 

zástupce jedná jménem a ve prospěch zastoupené osoby. 

Vyplňování, potvrzování a předkládání celnímu úřadu celního 

prohlášení na propuštění zboží do příslušného celního režimu, 

nebo žádosti o přidělení jiného celně schváleného určení spolu 

s potřebnými doklady a poskytování potřebné součinnosti 

celnímu úřadu v souvislosti s předložením celního prohlášení 

nebo žádosti. 

Obsahem činnosti není vlastní přeprava nákladů. 

59. Pronájem a půjčování 

věcí movitých 

Pronájem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí 

(finanční leasing, a podobně). Pronájem a půjčování věcí 

movitých, zejména dopravních prostředků bez obsluhy 

(osobních a nákladních automobilů, jízdních kol a podobně), 

strojů a zařízení bez obsluhy, spotřebního zboží, oděvů, 

sportovních potřeb, technických přístrojů pro domácnost. 
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Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) 

a jiných zvířat, zejména hospodářských, bez obsluhy.  

Obsahem činnosti není pronájem nemovitostí, 

poskytování spotřebitelského úvěru, pronájem věcí movitých 

s obsluhou, půjčování zbraní, střeliva, munice a bezpečnostního 

materiálu, pronájem software, půjčování zvukových a zvukově-

obrazových záznamů a webhosting. 

60. Poradenská a 

konzultační činnost, 

zpracování odborných 

studií a posudků 

Poradenské služby technického charakteru ve 

specifikované oblasti činnosti, zejména ve stavebnictví 

a architektuře, strojírenství, hutnictví, energetice (například 

činnost energetického specialisty), chemii, potravinářství, 

textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových 

odvětvích, zemědělství a lesnictví, poradenské služby v oblasti 

finančních záležitostí (poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu 

a podobně), podnikatelských aktivit, organizačních 

a ekonomických otázek v obchodních záležitostech, při 

plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení a podobně. 

Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení 

a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb. 

Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn 

v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, to 

znamená zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu 

stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí. 

Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení 

předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti 

nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové 

a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání 

krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu 

ekosystémů, obyvatelstvo, využívání přírodních zdrojů, kulturní 

památky, životní prostředí v obcích a městech, porovnání 

navržených variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, 

navržení opatření a podmínek, které vyloučí nebo sníží 

předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní vlivy 
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stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků 

případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. 

Zpracování odborných posudků v oblasti ochrany ovzduší 

a zpracování rozptylových studií. Zpracování návrhu 

katalogizačních dat. Poradenská činnost v oblasti 

společenských věd (sociologie, filosofie, historie, demografie, 

lingvistiky a podobně), v oblasti společenského vystupování, 

rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, vizážistika, 

barvové poradenství, logopedie s výjimkou klinické logopedie 

a podobně.  

Obsahem činnosti není vlastní realizace technických 

činnosti, projektováni staveb, ani jejich provádění, technicko- 

organizační činnost v oblasti požární ochrany, poradenská 

činnost při ochraně rostlin, poradenská činnost v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daňové a účetní 

poradenství ani právní porady (zejména zastupování zájmů 

jedné strany proti zájmům strany druhé před soudem nebo 

jinými právními institucemi nebo pod dozorem advokátů nebo 

jiných pracovníků soudu), psychologické poradenství. 

62. Příprava a vypracování 

technických návrhů, 

grafické a kresličské 

práce 

Příprava a vypracování technických návrhů strojních 

a technologických zařízení pro různá odvětví hospodářství, 

zejména konstruktérská činnost ve strojírenství, vypracování 

technologických návrhů a projektů zařízení pro chemický, hutní, 

potravinářský průmysl a další odvětví průmyslu a pro 

zemědělskou výrobu, vypracování návrhů proti požárního 

vybavení provozů a rozvodů počítačových sítí. Zpracování 

grafických návrhů a grafických úprav textů, i na projekčních 

fóliích, náčrtků, návrhů, příprava digitálních vstupů, přenos 

digitalizovaných údajů z databáze na procesory a další grafické 

práce. Zhotovování technických výkresů, náčrtků a webových 

stránek. Písmomalířství.  

Obsahem činnosti není projektová činnost ve výstavbě, 

projektování pozemkových úprav, letadel, jejich součástí 
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a výrobků letecké techniky, elektrických zařízení, ani vývoj 

střelných zbraní, střeliva, výbušnin, munice a bezpečnostního 

materiálu. 

64. Výzkum a vývoj 

v oblasti přírodních 

a technických věd nebo 

společenských věd 

Výzkum a vývoj ve specifikované oblasti přírodních, 

technických nebo společenských věd (zejména výzkum a vývoj 

aplikovaný, případně uskutečňovaný na základě zakázek třetích 

osob a podobně, přičemž svoboda vědeckého bádání a možnost 

využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti autory zůstávají 

tímto nedotčeny). Provádění stavebně historických průzkumů.  

Obsahem činnosti není výzkum v oblasti geologických 

prací, zdravotnictví, včetně výzkumu léčiv, vývoje zbraní, 

střeliva, výbušnin výzkum a vývoj výbušnin a munice a vývoj 

střeliva, zbraní, bezpečnostního materiálu a letecké techniky. 

73. Provozování kulturních, 

kulturně- vzdělávacích 

a zábavních zařízení, 

pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, 

veletrhů, přehlídek, 

prodejních a obdobných 

akcí 

Provozování divadel a koncertních sálů, kin, 

audiovizuálních představení pro veřejnost, zejména organizační, 

pořadatelské a technické. Zajištění provozu těchto zařízení. 

Provozování muzeí, zejména shromažďování přírodnin nebo 

lidských výtvorů, katalogizování sbírek muzejní povahy a jejich 

zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a na 

tématických výstavách, kulturně-výchovná, průvodcovská 

a publikační činnost (vydávání katalogů a propagačních 

tiskovin) a prodej produktů, souvisejících s vlastními 

sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými fondy 

a výstavami jiných muzeí. Provozování galerií, zejména 

shromažďování děl výtvarných umění, jejich odborné 

zpracování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích 

a formou přechodných výstav, kulturně-výchovná, 

průvodcovská a publikační činnost (vydávání katalogů 

a propagačních tiskovin) a prodej produktů souvisejících 

s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se 

sbírkovými fondy jiných galerií a zprostředkování prodeje děl 

výtvarných umění a jejich prodej. Provozování botanických 

zahrad. Provozování knihoven, zejména získávání, uchovávání, 
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ochrana a zpřístupnění knihovních fondů a poskytování 

knihovnických informačních služeb, půjčování dokumentů, 

poskytování bibliografických a faktografických 

informací a s tím související pořádání kulturně-vzdělávacích 

akcí. Provozování jiných kulturních a kulturně-vzdělávacích 

zařízení. Pořádání divadelních představení, koncertů, filmových 

a audiovizuálních představení a estrádních produkcí, zejména 

veřejné předvedení divadelních představení, koncertů 

a audiovizuálních, estrádních a jiných produkcí účinkujícími na 

stálé scéně i jako hostující na nejrůznějších akcích svého druhu. 

Pořádání filmových a audiovizuálních představení (promítání 

a doprovodné akce pořadatele filmového představení, není-li 

tento provozovatelem kina). Pořádání tanečních zábav 

a diskoték. Činnost konferenciéra a diskžokeje, moderování 

různých kulturních, společenských akcí. Činnost zvukařů, 

osvětlovačů, kameramanů, produkčních, garderobiérů a další 

podpůrné činnosti související s realizací uměleckých výkonů. 

Provozování a pořádání cirkusových představení, varieté 

a podobných akcí. Provozování pouťových atrakcí, zábavních 

parků, kulečníkových heren, minigolfových drah, bowlingových 

center a kuželen, pokud slouží komerčním účelům, počítačových 

heren, hracích automatů a dalších zařízení a akcí sloužících 

zábavě. Provádění ohňostrojů a činnost kaskadérů. Provozování 

paintballových a laserových střelnic. Pořádání výstav, 

veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí spočívající 

v organizačním a technickém zajištění jejich průběhu.  

Obsahem činnosti není provozování zoologických 

zahrad, divadel, muzeí, knihoven a dalších kulturně 

vzdělávacích zařízení zřízených podle jiných právních předpisů 

(vykonávané v souladu s účelem, pro který byly zřízeny), 

pořádání aukcí, poskytování dalších služeb v souvislosti 

s provozováním uvedených zařízení (provozování barů, 

občerstvení a podobně), kromě provozování nezbytného 
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sociálního zázemí (šaten, WC, parkovišť a podobně). Obsahem 

činnosti dále není činnost organizací zřízených podle jiných 

právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který 

byly zřízeny, činnost výkonných umělců ve smyslu provedení 

uměleckého výkonu ani drezúra zvířat. Obsahem činnosti rovněž 

není pořádání loterií a jiných podobných provozování 

hazardních her, provozování výherních automatů, ani výroba 

a tisk reklamních materiálů. Obsahem činnosti též není 

provádění ohňostrojných prací. 
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