
IX. 

Návrh 
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne … 2020, 
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých 

živností, ve znění pozdějších předpisů 
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.: 

Čl. I 
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., se mění takto: 
1. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností 

se za obor činnosti č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ vkládá nový 
obor činnosti č. 80, který zní: 

 „80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ 
 a text ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti zní: 
 „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy uvedených 

v § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.“. 

2. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností 
se za obor činnosti č. 80 „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ 
vkládá nový obor činnosti č. 81, který zní: 

 „81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ 
 a text ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti zní: 
 „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem uvedených v § 4 odst. 8 zákona 

č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.“. 

3. Dosavadní obor činnosti č. 80 „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“ se označuje 
jako obor činnosti č. 82 „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“. 

Čl. II 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem … 2020. 
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