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VII. 
 

TEZE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU 
 

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády 
č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb., nařízení vlády č. 155/2016 Sb., nařízení vlády č. 178/2017 Sb. a nařízení vlády 
č. 143/2019 Sb.  
  
- Jde o nařízení vlády vydané k provedení § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona 

č. 130/2008 Sb. 
 
- Věcným gestorem tohoto nařízení vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na něm bude následně spočívat příprava konkrétních změn 

obsahových náplní jednotlivých živností.   
  
Ministerstvo vnitra navrhuje, aby novelou živnostenského zákona došlo ke zrušení několika koncesovaných živností. Podmínky nakládání se 
zbraněmi, střelivem a municí budou upraveny v předpisech v gesci Ministerstva vnitra.    
 
Příloha č. 3: 
V návaznosti na zrušení příslušných koncesovaných živností v příloze č. 3 živnostenského zákona budou zrušeny i jejich obsahové náplně. 
 
V případě bezpečnostního materiálu se bude případná úprava odvíjet od varianty zvolené v živnostenském zákoně (nově půjde také o živnost 
volnou, nebo bude zachována stávající koncesovaná živnost, ale jen pro významný bezpečnostní materiál). 
 
Úpravami příloh č. 3 a 4 by neměla být nijak dotčena koncesovaná živnost Silniční motorová doprava. 
 
Příloha č. 4 
V souvislosti s tím, že se činnosti, jejichž provádění vyžadovalo dnes živnost koncesovanou, stanou nově součástí živnosti volné, dojde 
k úpravě obsahovaných náplní níže uvedených oborů činnosti živnosti volné. Ve většině případů dojde k pouhému vypuštění munice, zbraní 
a střeliva (a bezpečnostního materiálu) z negativní části vymezení příslušné obsahové náplně (Z textu „Obsahem činnosti není…). Munice, 
zbraně a střelivo (a bezpečnostního materiálu) se tak stanou z pohledu provádění těchto činností běžným výrobkem (zbožím), na které se 
použije obecná úprava. 
 
U nového oboru činnosti č. 54 „Provádění pyrotechnického průzkumu“ se přejímá obsahová náplň dnešní stejnojmenné živnosti koncesované.  
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Podnikání v oblasti munice, zbraní a střeliva dnes a po změně právní úpravy 
 

činnost dnes nově 
Výzkum a vývoj munice. koncese „výbušniny + munice“ volná, obor 62 (technické výkresy) nebo 64 (přírodní vědy) 
Výroba munice. koncese „výbušniny + munice“ volná, obor 38 (sportovní potřeby a hračky) 
Ničení, znehodnocování a delaborace 
munice. 

koncese „výbušniny + munice“ volná, obor 38 (sportovní potřeby a hračky) 
 

Nákup a prodej munice. koncese „výbušniny + munice“ volná, obor 48 (velkoobchod a maloobchod) 
Skladování munice. koncese „výbušniny + munice“ volná, obor 52 (skladování zboží) 
Přeprava munice. koncese silniční motorová doprava koncese silniční motorová doprava 
   
Vývoj zbraní a střeliva. koncese zbraně a střelivo volná, obor 62 (technické výkresy) nebo 64 (přírodní vědy) 
Výroba zbraní a střeliva. koncese zbraně a střelivo volná, obor 38 (sportovní potřeby a hračky) 
Opravy a úpravy zbraní a střeliva. koncese zbraně a střelivo z rozsahu živnosti i ten, co je vyrábí 

volná, obor 38 (sportovní potřeby a hračky) 
Přeprava zbraní a střeliva. koncese zbraně a střelivo koncese silniční motorová doprava 
Nákup a prodej zbraní a střeliva. koncese zbraně a střelivo volná, obor 48 (velkoobchod a maloobchod) 
Půjčování zbraní a střeliva. koncese zbraně a střelivo volná, obor 59 (půjčování věcí movitých) 
Uchovávání zbraní a střeliva. koncese zbraně a střelivo volná, obor 52 (skladování zboží) 
Znehodnocování a ničení zbraní 
a střeliva. 

koncese zbraně a střelivo volná, obor 38 (sportovní potřeby a hračky) 
 

   
Provádění pyrotechnického průzkumu. koncese pyrotechnický průzkum volná, nový obor 54 (pyrotechnický průzkum) 
   
Paintballové a laserové střelnice. volná, obor 73 (zábavné akce) volná, obor 73 (zábavné akce) 
   
Střelnice obecně. koncese střelnice a výcvik ve střelbě volná, obor 73 (zábavné akce)  

 
Výuka střelby. koncese střelnice a výcvik ve střelbě volná, obor 72 (mimoškolní výchova) 
Provádění střelby za dohledu (+ svěření 
zbraně). 

koncese střelnice a výcvik ve střelbě volná, obor 72 (mimoškolní výchova) nebo 
volná, obor 73 (zábavné akce) 
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Příloha 3  
 

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, nákup, 
prodej a skladování výbušnin a 
munice, zpracování a zneškodňování 
výbušnin, znehodnocování a 
delaborace munice a provádění 
trhacích prací 
Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, 
ničení, zneškodňování, nákup, 
prodej a skladování výbušnin 
a provádění trhacích prací 

Výzkum, vývoj, výroba a zpracování výbušnin. Zneškodňování a ničení výbušnin. Nákup, prodej 
a skladování výbušnin. Výzkum, vývoj a výroba munice. Ničení, znehodnocování a delaborace 
munice. Nákup, prodej a skladování munice. Provádění trhacích prací podle zákona o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 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). 

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, 
přeprava, nákup, prodej, půjčování, 
uschovávání, znehodnocování 
a ničení zbraní a střeliva 

Vývoj a výroba zbraní, opravy a úpravy zbraní, zejména odstraňování závad zbraní a měnění jejich 
vlastností podle objednávky. Provádění údržby, montáže a seřizování zbraní, přeprava zbraní 
do  určeného místa. Nákup a prodej zbraní, půjčování zbraní, skladování, uchovávání a řádné 
opatrování zbraní převzatých do úschovy. Znehodnocování a ničení zbraní. Vývoj a výroba střeliva, 
opravy, úpravy, nákup, prodej a půjčování střeliva, přeprava střeliva do určeného místa a vydávání 
určitému příjemci, skladování, uschovávání a řádné opatrování do úschovy převzatého střeliva, ničení 
a znehodnocování střeliva. 

Varianta č. 1: 
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, 
výroba, opravy, úpravy, uschovávání, 
skladování, přeprava, 
znehodnocování a ničení 
bezpečnostního materiálu 

 
Nákup, prodej a půjčování věcí využitelných k obranným a bezpečnostním účelům podle jiného 
právního předpisu (dále jen „bezpečnostní materiál“). Skladování, uchovávání a řádné opatrování 
bezpečnostního materiálu převzatého do úschovy. Vývoj a výroba bezpečnostního materiálu, opravy 
a úpravy bezpečnostního materiálu, zejména odstraňování jeho závad a měnění jeho vlastností podle 
objednávky. Provádění údržby a montáže bezpečnostního materiálu, jeho přeprava do určeného 
místa. Znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. 

Varianta č. 2: 
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, 
výroba, opravy, úpravy, uschovávání, 
skladování, přeprava, 

 
Nákup, prodej a půjčování věcí využitelných k obranným a bezpečnostním účelům významného 
bezpečnostního materiálu podle jiného právního předpisu (dále jen „bezpečnostní materiál“). 
Skladování, uchovávání a řádné opatrování významného bezpečnostního materiálu převzatého do 
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znehodnocování a ničení 
významného bezpečnostního 
materiálu 

úschovy. Vývoj a výroba významného bezpečnostního materiálu, opravy a úpravy významného 
bezpečnostního materiálu, zejména odstraňování jeho závad a měnění jeho vlastností podle 
objednávky. Provádění údržby a montáže významného bezpečnostního materiálu, jeho přeprava do 
určeného místa. Znehodnocování a ničení významného bezpečnostního materiálu. 

Provádění pyrotechnického průzkumu Cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace 
stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo dohled při zemních pracích, při nichž se 
očekává nález munice nebo výbušnin. Identifikace nalezené munice nebo výbušnin. 

Provozování střelnic a výuka a výcvik 
ve střelbě se zbraní 

Provozování střelnice pro výuku a nácvik střelby a provádění ostrých střeleb ze střelných zbraní. 
Výuka teorie střelby včetně vyučování souvisejících právních předpisů, bezpečnostního 
a zdravotnického minima, vedení nácviku a provádění střelby ze zbraní a svěření zbraně za dohledu. 
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Příloha 4  
 

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, holí, 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. 
 
Varianta č. 1: 
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. 
 
Varianta č. 2: 
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, významného 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, 
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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). 
 
Varianta č. 1: 
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. 
 
Varianta č. 2: 
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, významným 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, použitého významného 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 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. 
 
Varianta č. 1: 
 

Obsahem činnosti není skladování výbušnin, munice a bezpečnostního materiálu a uschovávání zbraní a střeliva. 
 
Varianta č. 2: 
 

Obsahem činnosti není skladování výbušnin, munice a významného bezpečnostního materiálu a uschovávání zbraní 
a střeliva. 
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54. zrušen 
54. 
Provádění 

pyrotechnickéh
o průzkumu 

 
 
Cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným 
postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice 
nebo výbušnin. Identifikace nalezené munice nebo výbušnin. 

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. 
Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných zvířat, zejména hospodářských, bez obsluhy. 
 
Varianta č. 1: 
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. 
 
Varianta č. 2: 
Obsahem činnosti není pronájem nemovitostí, poskytování spotřebitelského úvěru, pronájem věcí movitých 
s obsluhou, půjčování zbraní, střeliva, munice a významného bezpečnostního materiálu, pronájem software, 
půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů a webhosting. 

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  
protipožárního 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. 
 
Varianta č. 1: 
Obsahem činnosti není projektová činnost ve výstavbě, projektování pozemkových úprav, letadel, jejich součástí 
a výrobků letecké techniky, elektrických zařízení, ani vývoj střelných zbraní, střeliva, výbušnin, munice 
a bezpečnostního materiálu. 
 
 
Varianta č. 2: 
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 významného 
bezpečnostního materiálu. 

64. Výzkum a vývoj 
v oblasti 
přírodních 
a technických 
nebo 
společenských 
věd 

Výzkum a vývoj ve specifikované oblasti přírodních, věd 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. 
 
Varianta č. 1: 
Obsahem činnosti není výzkum v oblasti geologických prací, zdravotnictví, včetně výzkumu léčiv, výzkum a vývoj 
výbušnin a munice a vývoj střeliva, zbraní, bezpečnostního materiálu a letecké techniky. 
 
Varianta č. 2: 
Obsahem činnosti není výzkum v oblasti geologických prací, zdravotnictví, včetně výzkumu léčiv, výzkum a vývoj 
výbušnin a munice a vývoj střeliva, zbraní, významného bezpečnostního materiálu a letecké techniky. 

72. Mimoškolní 
výchova 
a vzdělávání, 
pořádání kurzů, 
školení, včetně 
lektorské činnosti 

Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících 
odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Jiná mimoškolní výchova 
a vzdělávání, doučování žáků a studentů, výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích 
akcích, zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky 
těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně. Výuka jazyků, případně znakové řeči, výuka hry na hudební nástroj, 
výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, 
mimického projevu a podobně. Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance. Pořádání odborných 
kurzů blíže specifikovaných (například výpočetní techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a pořádání seminářů a školení 
v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava 
materiálů a podkladů pro školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Kondiční a zdokonalovací výcvik držitelů 
řidičského oprávnění, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Výuka obsluhy a řízení technických zařízení 
sloužících pro různé účely (výtahů, zdvižných vozíků, lyžařských vleků a dalších technických zařízení). Výuka řízení 
sportovních létajících zařízení a plavidel. 
 
Obsahem činnosti není výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku 
škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 
a programech celoživotního vzdělávání podle jiného právního předpisu. Obsahem činnosti dále není dohled na dětmi 
v rodinách, zprostředkování ani prodej zájezdů, poskytování hostinské činnosti, ubytovacích služeb, ani pořádání 
kurzů a školení subjekty zřízenými za tím účelem podle jiných právních předpisů, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení 
motorových vozidel, letadel, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, pořádání kurzů a školení podle jiných 
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předpisů školami a školskými zařízeními zařazenými do rejstříku škol a školských zařízení. Obsahem činnosti rovněž 
není zaškolení obsluhy technického zařízení jeho výrobcem v souvislosti s uvedením zařízení do provozu, výuka 
obsluhy technických zařízení provozovaná ve školách a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských 
zařízení. 

73. Provozování 
kulturních, 
kulturně-vzděláva
cích 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, 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 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 
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zřízeny, činnost výkonných umělců ve smyslu provedení uměleckého výkonu ani drezúra zvířat. Obsahem činnosti 
rovněž není provozování hazardních her, provozování výherních automatů, ani výroba a tisk reklamních materiálů. 
Obsahem činnosti též není provádění ohňostrojných prací. 

80. Výroba, obchod 
a služby jinde 
nezařazené 

Výroba, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných, ani 
nespadají pod jinou činnost uvedenou v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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