
Novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých 

živností 
 

Ve Sbírce zákonů v částce 108/2010 rozeslané dne 22. října 2010 bylo uveřejněno nařízení 

vlády č. 288/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních 

jednotlivých živností, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. 

Toto nařízení vlády především reaguje na novou právní úpravu některých živností 

v živnostenském zákoně a na změny jiných právních předpisů, které souvisejí s obsahem 

činností spadajících do živností. Novelou dále dochází u některých živností k věcnému i 

terminologickému zpřesnění jejich obsahových náplní 

 

Upozorňujeme zejména na následujíc změny v nařízení vlády : 

 

 Upravuje se obsahová náplň řemeslných živností „Galvanizérství, smaltéřství“ a 

„Malířství, lakýrnictví, natěračství“ a oboru činnosti 27. „Povrchové úpravy a 

svařování kovů a dalších materiálů“ volné živnosti, která spočívá v aplikaci 

žárových a plazmových nástřiků na kovové i nekovové materiály. Uceděnou činnost 

bylo možno dosud vykonávat pouze v rámci řemeslné živnosti „Galvanizérství, 

smaltéřství“, nově bude možno tuto činnost vykonávat v rámci výše uvedených 

živností. 

 U řemeslné živnosti „Zlatnictví a klenotnictví“ se upřesňuje, že obsahem této 

živnosti je i čištění výrobků drahých kovů. Touto novelizací nedochází ke změně 

rozsahu živnostenského oprávnění, neboť tato činnost spadá pod povrchovou úpravu, 

která byla i podle dosavadní právní úpravy uvedena v prvním odstavci obsahové 

náplně citované živnosti. 

 Nově se upravuje obsahová náplň řemeslné živnosti „Montáž, opravy, revize a 

zkoušky elektrických zařízení“ v návaznosti na úpravu těchto činností stanovenou 

vyhláškou č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 

vyhrazených elektrických technických zařízení). Jedná se o sladění terminologie 

citované vyhlášky a nařízení vlády o obsahových náplních živností. Věcně zůstává 

rozsah činností spadajících do uvedené živnosti nezměněn.  

 U řemeslné živnosti „Kominictví“ se do prvního odstavce obsahové náplně nově 

doplňuje činnost spočívající v kontrole komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, resp. 

v kontrole spalinové cesty a vydávání zpráv o provedení kontroly anebo čištění 

spalinové cesty a zpráv o revizi spalinové cesty. Úprava navazuje na nařízení vlády č. 

91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů, 

kouřovodů a spotřebičů (účinnost od 1.1.2011), které stanoví, že uvedené činnosti 

může vykonávat pouze osoba, která má oprávnění k provozování řemeslné živnosti 

„Kominictví“. V důsledku toho se z obsahové náplně oboru činnosti 65. „Testování, 

měření, analýzy a kontroly“ volné živnosti vypouští činnost spočívající v revizi a 

kontrolách spalinové cesty včetně vypracování odborných posudků. 

 Do obsahové náplně vázané živnosti „Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování“ se promítá skutečnost, že při provádění stavebních prací nemohou být 

vykonávány činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem vázaných 

živností, neboť stávající úprava živnostenského zákona již vázané živnosti související 

s realizací staveb neobsahuje.   

 V návaznosti na rozdělení koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob a služby 

soukromých detektivů“ zákonem č. 274/2008 Sb., na dvě koncesované živnosti 

„Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ se stanovují obsahové 



náplně těchto nových živností. Přestože se vlastním vymezení činností došlo 

k drobným změnám, vlastní rozsah živnostenských oprávnění odpovídá s přihlédnutím 

k tomuto rozdělení původnímu oprávnění pro uvedené činnosti.  

 Do přílohy 2 nařízení vlády se doplňuje nová vázaná živnost „Poskytování nebo 

zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a stanovuje se pro ni obsahová náplň, 

která zní: 

Činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž 

se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční platby 

spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském 

úvěru.“. 

V souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, a o změně některých 

zákonů, se v nařízení vlády upravuje, co se rozumí spotřebitelským úvěrem. Je třeba 

mít na zřetele, že obsahem této živnosti nejsou činnosti uvedené v § 2 citovaného 

zákona, na které se zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje. Tyto činnosti zůstávají 

nadále obsahem volné živnosti (obory č. 47. „Zprostředkování obchodu a služeb“ a 70. 

„Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“), 

případně se v některých případech může jednat o činnosti vyloučené z režimu 

živnostenského zákona (např. činnosti bank nebo obchodníků s cennými papíry).  

 

 

 

 

 

 

 

 


