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V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ PŘÍLOH Č. 1 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. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

Obsahové náplně živností řemeslných 

 

Živnost Obsahová náplň živnosti 

Opravy silničních 

vozidel 

Diagnostika, opravy, údržba, servis a záruční prohlídky motokol, 

mopedů, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek, osobních automobilů, autobusů, 

nákladních automobilů, speciálních vozidel, tahačů, přípojných vozidel 

a traktorů; diagnostika, opravy, úpravy a výměny mechanických, 

pneumatických, hydraulických skupin a podskupin vozidel. Živnost zahrnuje 

opravy vozidel, opravy a renovaci systémů, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků vozidel, montáž vybavení, doplňků a autoalarmů vozidel, 

diagnostiku a seřizování provozních parametrů vozidel včetně emisí. 

V rámci živnosti lze dále provádět opravy, úpravy a výměny 

elektrických a elektronických skupin a podskupin, montáž a opravy zařízení pro 

pohon motorových vozidel plynem (LPG), výměny pneumatik, vyvažování kol, 

aplikace antikorozivních prostředků, výměnu provozních náplní a údržbu 

povrchu vozidel. Opravy karoserií silničních vozidel, zejména montáž a 

demontáž rozebíratelným způsobem vyměnitelných částí, plamenové nebo 

obloukové svařování. 
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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 

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 závěrky a konsolidované účetní 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, včetně zákonných srážek, 

zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné 

zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a 

exekučních srážek. 

Činnost 

samostatných 

likvidátorů 

pojistných událostí 

Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a příslušnými 

institucemi, v ověřování informací podaných klientem tak, aby 

pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouvou, 

pojistnými podmínkami a právními předpisy. Posuzování 

možnosti uplatnění nároku na pojistné plnění a provádění 

výpočtu jeho výše. 

Zpracování návrhu 

katalogizačních dat 

Soubor činností spočívajících ve zpracovávání 

charakteristických údajů o výrobku, výrobci a dodavateli podle 

jednotného systému katalogizace ve smyslu jiného právního předpisu. 
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OBSAH 

Živnosti vázané 

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí 

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 

Provozování cestovní kanceláře  

Provozování cestovní 

kanceláře  

- pořádání zájezdů  

- zprostředkování spojených 

cestovních služeb 

 Organizování, nabízení a prodej zájezdů. Zájezdem se 

rozumí kombinace služeb podle jiného právního předpisu. Dále lze 

rovněž nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých 

služeb cestovního ruchu a organizovat, nabízet, prodávat a 

zprostředkovávat prodej kombinací jednotlivých služeb 

cestovního ruchu. Jednotlivými službami cestovního ruchu se 

rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, 

průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a 

rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, 

prodej a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování 

víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace 

a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem 

relaxace a rekondice (například jízda na koni, půjčování kol a 

dalších sportovních potřeb, pobyt ve fit-centrech), 

zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských 

akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s 

rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. 

V rámci živnosti lze dále prodávat věci související s 

cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, 

tištěné průvodce a upomínkové předměty. 

Sestavování služeb cestovního ruchu pro účely 

zájezdu, nabízení a prodej zájezdů a zprostředkování 

spojených cestovních služeb podle zákona o některých 

podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu.  

V rámci živnosti lze organizovat kombinace služeb 

cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní 
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kanceláři a zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou 

cestovní kancelář. Dále lze nabízet, prodávat a 

zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního 

ruchu, nebo kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu, 

která není zájezdem ani spojenými cestovními službami. 

Rovněž lze prodávat věci související s cestovním ruchem, 

zejména mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a 

upomínkové předměty. 

 

OBSAH 

Živnosti koncesované 

Provozování cestovní kanceláře Provozování cestovní kanceláře  

- pořádání zájezdů  

- zprostředkování spojených cestovních služeb 
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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 

17. Výroba chemických 

látek, vláken a přípravků 

a kosmetických 

prostředků 

    Výroba chemických 

látek a chemických 

směsí nebo předmětů 

a kosmetických 

přípravků 

Výroba chemických látek a směsí nebo předmětů, 

například plastů, syntetického kaučuku, nátěrových hmot, barviv 

a pigmentů, pracích prášků, chemických látek a směsí pro 

laboratorní účely. Výroba syntetického nekonečného vlákna, 

spřádacích kabelů, jednoduchých vláken, včetně vysoce 

houževnatých a tvarovaných přízí, monofilů, vláken, střiže, 

kabelů, vložek a pásků z celulózy a přírodních polymerů 

obsahujících dusík a dalších chemických umělých vláken. 

Zpracování základních organických a anorganických surovin, 

polotovarů a pomocných látek při výrobě polotovarů a 

jednotlivých druhů a forem tuhých i kapalných kosmetických 

přípravků, jejich modifikace a zušlechťování v různých 

technologických a tepelných režimech. Kosmetickými přípravky 

jsou látky nebo směsi podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího kosmetické přípravky, například 

toaletní mýdla, přípravky do koupele, šampony na vlasy, barvy 

na vlasy, pleťové a tělové krémy, zubní pasty, přípravky na 

holení, dekorativní kosmetika, parfémy, přípravky na slunění, 

laky na nehty a odlakovače, přípravky na úpravu vlasů, přípravky 

pro vnější intimní hygienu. 

V rámci oboru činnosti lze provádět příslušné vývojové 

činnosti a laboratorní analýzy chemických látek a směsí pro 

výrobu kosmetických přípravků. Obsahem činnosti není výroba 

nebezpečných chemických látek a chemických směsí nebo 

předmětů, paliv a maziv, syntetického a kvasného lihu, léčiv a 

hnojiv. 

60. Poradenská a 

konzultační činnost, 

Poradenské služby technického charakteru ve 

specifikované oblasti činnosti, zejména ve stavebnictví a 
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zpracování odborných 

studií a posudků 

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. Zpracování návrhu katalogizačních 

dat. 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 stavby, činnosti nebo technologie, 

hodnocení důsledků případného neprovedení stavby, činnosti 

nebo technologie. Zpracování odborných posudků v oblasti 

ochrany ovzduší a zpracování rozptylových studií. Poradenská 

činnost v oblasti společenských věd (sociologie, filosofie, 

historie, demografie, lingvistiky a podobně), v oblasti 

společenského vystupování, komunikačních dovedností, 

rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, vizážistika, 

barvové poradenství, logopedie s výjimkou klinické logopedie  a 

podobně.  
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Obsahem činnosti není vlastní realizace technických 

činností, projektování staveb, ani jejich provádění, 

technickoorganizační 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. 

65. Testování, měření, 

analýzy a kontroly 

Testování, měření a chemické, fyzikální a 

mikrobiologické analýzy v různých oblastech lidské činnosti, 

zejména provozování středisek kalibrační služby, výkon 

hydrometeorologických a meteorologických činností, chemické 

analýzy různých materiálů, mikrobiologické analýzy potravin, 

vod, měření radonu, služby osobní dozimetrie, posuzování 

vlastností zdrojů ionizujícího záření, měření hluku a vibrací, 

defektoskopické zkoušky a podobně. Kontrola technických a 

sportovních zařízení. Činnosti, které jsou metrologickým 

výkonem, o jejichž výsledku vydává autorizovaná organizace 

doklad, který je veřejnou listinou. Ochrana a využívání přirozeně 

se vyskytujících minerálních vod, plynů nebo peloidů, které mají 

vlastnosti pro léčebné využití, a to zejména k účelům lázeňské 

péče a k výrobě balených minerálních vod. Vyhledání zdrojů, 

zajištění hydrologického dohledu nad zdrojem, sledování 

chemických, fyzikálních, mikrobiologických a radiologických 

vlastností zdroje a výtěžku a jejich zdravotní nezávadnosti a 

kontrola dodržování dalších povinností stanovených povolením k 

využívání zdroje. Měření účinnosti spalování malých spalovacích 

zdrojů znečišťování ovzduší, ověřování množství emisí 

skleníkových plynů, jednorázové měření emisí, měření úrovně 

znečištění, dohled nad tepelným zpracováním odpadu. Měření 

emisí motorových vozidel. 

Obsahem činnosti nejsou zkoušky vyhrazených 

tlakových, zdvihacích, plynových zařízení, technických zařízení 
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v drážním provozu, revize a kontroly spalinové cesty, zkoušky 

letadel a výrobků letecké techniky, měření emisí motorových 

vozidel, výkon zeměměřických činností, diagnostická činnost v 

ochraně rostlin, kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin. 

 

OBSAH 

 

Obory činnosti živnosti volné                                     

17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků Výroba chemických 

látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků 


