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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností

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, se mění takto:
1. V § 1 písm. d) se za slovo „jednotlivých“ vkládá
slovo „oborů“.
2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Galvanizérství, smaltérství“ ve sloupci
Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním na konci
věty první se slova „a žárovými a plasmovými nástřiky
kovových i nekovových materiálů“ zrušují a v odstavci
druhém na konci věty první se doplňují slova „a žárové
nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů“.
3. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Zlatnictví a klenotnictví“ ve sloupci
Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě třetí se
za slova „povrchová úprava“ vkládají slova „a čištění“.
4. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:
„Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených
elektrických technických zařízení určených pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie (zejména elektráren, transformačních stanic, rozvoden, trakčního vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a pevných zařízení
elektrické trakce), elektrické instalace (zejména provádění, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených
soustav, sítí, obvodů a instalací) a zařízení určených
k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (hromosvodů a zařízení na ochranu proti přepětí).
Údržba veřejného osvětlení.
V rámci živnosti lze dále provádět základní a dokončovací práce související s prováděním elektroinstalatérských prací.“.
5. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Malířství, lakýrnictví, natěračství“
v odstavci prvním větě druhé se za slovo „silikátových“

vkládají slova „a dalších“, na konci věty třetí se slova
„a betonů“ nahrazují slovy „ , betonů a dalších materiálů“ a na konci textu odstavce druhého se doplňují
slova „a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů“.
6. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Kominictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě první se za slovo
„zkoušení“ vkládají slova „ , kontroly“, na konci věty
třetí se slova „a vydávání zpráv o jejich stavu“ nahrazují
slovy „ ; vydávání zpráv o provedení kontroly anebo
čištění spalinové cesty a zpráv o revizi spalinové cesty“
a na konci odstavce druhého se slova „a kontrola stavu
spalinových cest“ zrušují.
7. V příloze č. 1 v části „OBSAH“ se sloupec
„Strana“ zrušuje.
8. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Geologické práce“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „zajišťováním“ nahrazuje
slovem „zjišťováním“.
9. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti větě druhé
se slova „nebo vázaných“ zrušují.
10. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost, která zní:
„Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“
a ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:
„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.“.
11. V příloze č. 2 v části „OBSAH“ ve sloupci
„Živnosti vázané“ se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“
vkládá nová živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a sloupec „Strana“ se zrušuje.
12. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností kon-
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cesovaných u živnosti „Ostraha majetku a osob a služby
soukromých detektivů“ se slova „a služby soukromých
detektivů“ zrušují a ve sloupci Obsahová náplň živnosti
text zní:
„Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku
v místech konání veřejných shromáždění, slavností,
sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.“.
13. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných se za živnost „Ostraha majetku a osob“
vkládá nová živnost, která zní:
„Služby soukromých detektivů“
a ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:
„Služby spojené s hledáním majetku a osob, se
zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se
fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související
sběr dat a jejich vyhodnocování.“.
14. V příloze č. 3 v části „OBSAH“ ve sloupci
„Živnosti koncesované“ se živnost „Ostraha majetku
a osob a služby soukromých detektivů“ nahrazuje živností „Ostraha majetku a osob“, za živnost „Ostraha
majetku a osob“ se vkládá nová živnost „Služby soukromých detektivů“ a sloupec „Strana“ se zrušuje.
15. Nadpis přílohy č. 4 zní: „Obsahová náplň
živnosti volné podle jednotlivých oborů činností“.
16. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností se název sloupce
„Činnost“ nahrazuje názvem „Obor činnosti“ a název
sloupce „Obsahová náplň činnosti“ se nahrazuje názvem „Obsahová náplň oboru činnosti“.
17. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě první se za slova „nekovovými materiály“ doplňují slova „ , žárové a plazmové nástřiky
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kovových i nekovových materiálů“ a v odstavci druhém se slova „a žárovými a plazmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů“ zrušují.
18. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„47. Zprostředkování obchodu a služeb“ ve sloupci
Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě
druhé se za slova „zprostředkování úvěrů“ vkládají
slova „(například pro podnikatelské účely)“ a v odstavci
druhém se za slova „investičních nástrojů,“ vkládají
slova „zprostředkování spotřebitelských úvěrů,“.
19. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„65. Testování, měření, analýzy a kontroly“ ve sloupci
Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě
šesté se slova „ , kontrola stavu a zkoušení komínů,
kouřovodů a spotřebičů, včetně technologických, na
plynná, kapalná a tuhá paliva“ a věta poslední zrušují
a v odstavci druhém se za slova „v drážním provozu,“
vkládají slova „revize a kontroly spalinové cesty,“.
20. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„70. Služby v oblasti administrativní správy a služby
organizačně hospodářské povahy“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním větě
druhé se za slova „z vlastních zdrojů“ vkládají slova
„(například pro podnikatelské účely)“ a v odstavci druhém se za slovo „není“ vkládají slova „poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,“.
21. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné
podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti
„71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská
činnost v oblasti cestovního ruchu“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci druhém se slovo
„tohoto“ nahrazuje slovem „této“.
22. V příloze č. 4 v části „OBSAH“ se nadpis
sloupce „Činnosti živnosti volné“ nahrazuje nadpisem
„Obory činnosti živnosti volné“ a sloupec „Strana“ se
zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Kocourek v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb.,
o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému,
ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000
Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 1 a 10 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády
č. 371/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné
předpisy Evropské unie2) a upravuje“.
2. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze
dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému
ve Společenství.
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES
ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění
výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.
2

) Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009
o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.“.

3. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.
4. V § 2 odst. 3 větě první se slovo „Ústředním“
nahrazuje slovem „Úředním“.
5. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Pro náhradní díly do subsystémů, které jsou
v okamžiku vstupu příslušné technické specifikace interoperability v platnost již uvedeny do provozu, se
posouzení shody a vhodnosti použití a vydání příslušného certifikátu nevyžaduje.“.

6. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„(5) Certifikát o přezkoumání typu drážního vozidla nebo certifikát o ověření drážního vozidla se vydává v souladu s postupy ověřování
a) příslušných technických specifikací interoperability u vozidel odpovídajících technickým specifikacím interoperability, nebo
b) stanovenými podle Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh10) u vozidel neodpovídajících technickým specifikacím interoperability.
„10) Moduly D a E v příloze II Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
7. V § 6 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou
č. 11 zní:
„(6) Strukturální subsystémy, které jsou součástí
evropského železničního systému, byly posouzeny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11)
a příslušných technických specifikací interoperability
a mají vydaný certifikát o přezkoumání typu subsystému nebo certifikát o ověření subsystému, se považují za interoperabilní a základním požadavkům vyhovující.
11

) Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009
o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.“.

8. V příloze č. 1 části I se na konci bodu 3 doplňuje věta „Pro výběr specifických modulů se v případech, nejsou-li technické specifikace interoperability
vydány, použije Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků
na trh12).“.
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parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh12).“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:
„12) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES
ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění
výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.“.

11. V příloze č. 2 se část III zrušuje.

9. V příloze č. 1 se část III zrušuje.

Čl. II

10. V příloze č. 2 části I se na konci bodu 2.1 doplňuje věta „Pro výběr specifických modulů se v případech, nejsou-li technické specifikace interoperability
vydány, použije ustanovení Rozhodnutí Evropského

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2010.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr dopravy:
JUDr. Bárta v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 13. října 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb.,
o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí
a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb.,
o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování
ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky
č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb. a vyhlášky
č. 334/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f)
a g).
2. § 3 včetně nadpisu zní:
„§ 3
Bezplatné stravování při nepřetržité službě
Při nepřetržité službě, která trvá alespoň 24 hodin,
se bezplatné stravování vojákovi zabezpečuje počínaje
prvním jídlem vydaným po začátku nepřetržité služby
a končí posledním jídlem vydaným před ukončením
nepřetržité služby.“.
3. V § 4 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Bezplatné stravování při výkonu zvláštních profesí a činností se zabezpečuje“.
4. V § 4 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) vojákovi, který se po povolání do služebního poměru výcvikem připravuje k získání základních
vojenských znalostí a dovedností nezbytných k výkonu služby; vojákovi se bezplatně poskytují
hlavní denní jídla, která spadají do doby výkonu
služby,
i) vojákovi při preventivním hospitalizačním lékařském vyšetření, kterému je povinen se podrobit
bezprostředně po návratu ze zahraniční operace.“.

5. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „výcvik“ vkládají slova „ , volna uděleného za nepřetržité vojenské
nasazení na území České republiky“.
6. § 14 zní:
„§ 14
(1) Vojenská výstroj se vydává do vlastnictví formou základní výbavy. Základní výbavu tvoří oděv,
prádlo, obuv a jiná výbava vojáka nutná k výkonu
služby, k zabezpečení výcviku a plnění jeho úkolů.
(2) Vojákovi, který byl jmenován do hodnosti generála, se vydává doplnění základní výbavy.
(3) Vojákovi, který již byl ve služebním poměru
vojáka z povolání, se vydává základní výbava, jestliže
od posledního zániku služebního poměru uplynulo
více než 5 let.
(4) Vojákovi, který již byl ve služebním poměru
vojáka z povolání a jestliže od posledního zániku služebního poměru uplynulo méně než 5 let ale více než
2 roky, se vydává jednorázově dvojnásobek náležitosti
na rok na výstrojní materiál určený k obnovení základní výbavy, přičemž chybějící výstrojní součástky
si voják doplňuje na vlastní náklady.
(5) Vojákovi, který byl přeložen od Vojenské kanceláře prezidenta republiky nebo Hradní stráže k plnění
služebních úkolů v armádě nebo v ministerstvu anebo
naopak, se podle doby trvání služebního poměru vydává vojenská výstroj podle odstavce 3 nebo 4.
(6) Vojákovi, který se připravuje pro výkon
služby studiem ve školách a kurzech v zahraničí nebo
je odvelen do zahraničí, a vojákovi, který je vyslán
k plnění služebních úkolů v zahraniční operaci, se poskytuje vojenská výstroj pro působení v zahraničí. Po
ukončení vyslání se vojákovi poskytuje vojenská výstroj podle odstavce 1, pokud mu při povolání do služebního poměru nebyla vydána základní výbava.
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(7) Ve zkušební době se vojákovi vydává pouze
vojenská výstroj formou základní výbavy nezbytná
pro absolvování výcviku. Po úspěšném ukončení zkušební doby se vojákovi vydává ostatní vojenská výstroj
do doplnění základní výbavy podle odstavce 1.

(2) Zemře-li voják povolaný do služebního poměru pro službu v zahraničí nebo v zahraniční operaci,
kterému nebyla vydána základní výbava podle § 14
odst. 1, vydá se k pohřbení vojenský stejnokroj bez
bot a jedna souprava prádla.

(8) Vojákovi, který již byl ve služebním poměru
vojáka z povolání, a služební poměr mu zanikl ve zkušební době, se při opětovném povolání do služebního
poměru vydává vojenská výstroj do vlastnictví formou
základní výbavy.“.

(3) V mimořádných případech, kdy vojenský stejnokroj vydaný vojákovi ve služebním poměru formou
základní výbavy podle § 14 odst. 1 nelze dohledat,
nebo je zničen anebo poškozen, lze vydat k pohřbení
vojenský stejnokroj bez bot a jednu soupravu prádla.“.

7. V § 15 odst. 3 se slova „nebo zmenšená základní“ zrušují.

11. Za § 25 se vkládá nový § 26, který včetně nadpisu zní:

8. V § 17 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„§ 26

„f) nastoupil na mateřskou dovolenou.“.

Náležitosti vojáků v mimořádné službě

9. V § 17 odst. 3 se za slova „odstavce 1 písm. e)“
vkládají slova „a f)“.
10. § 18 včetně nadpisu zní:

Vojákovi, který je povolán do mimořádné služby,
je stravování, přeprava a ubytování poskytováno bezplatně.“.

„§ 18

Čl. II

Vojenská výstroj při pohřbu
(1) Zemře-li voják v době trvání služebního poměru, může být pohřben ve vojenském stejnokroji,
který mu byl vydán formou základní výbavy.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministr:
RNDr. Vondra v. r.
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