
Nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o 

obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 

 

V příloze č. 4 se ve sloupci „Obor činnosti“ za bod 79 vkládá nový bod 80, který zní: 

 

„80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“, a k němu se ve sloupci 

„Obsahová náplň oboru činnosti“ vkládá text, který zní: 

 

Jednání za klienta při řízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení 

nebo jiného jim obdobného útvaru. Jednání za klienta při získávání a shromažďování peněžních 

prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání 

obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného jim obdobného útvaru. Jednání za 

klienta při zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi 

podobného zařízení řídícího se právem jiného státu (dále jen "svěřenský fond"). Jednání za 

klienta při získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných 

hodnot pro svěřenský fond za účelem jeho založení nebo správy. Zakládání právnických osob 

a s tím spojené služby, včetně zprostředkování sepsání zakládací listiny, společenské smlouvy 

nebo stanov, správy vkladů a zajištění zápisu do veřejného rejstříku. Zakládání právnických 

osob za účelem převodu podílů v nich klientovi. Služby spojené se vznikem svěřenského fondu, 

včetně zajištění zápisu svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů, zprostředkování 

uzavření smlouvy o vyčlenění majetku jeho svěřením do správy svěřenského správce, sepsání 

takové smlouvy nebo pořízení pro případ smrti, jímž dochází k vyčlenění majetku jeho 

svěřením do správy svěřenského správce nebo sepsání statutu svěřenského fondu. Dočasné 

jednání za právnickou osobu související s jejím vznikem, včetně jednání jménem právnické 

osoby před jejím vznikem. Výkon činnosti správce vkladů. Dočasný výkon funkce svěřenského 

správce 

v souvislosti se vznikem svěřenského fondu. Poskytování prostor pro umístění sídla právnické 

osoby, nejedná-li se o prostory pro umístění skutečného sídla, administrativní služby spojené s 

umístěním sídla právnické osoby v těchto prostorách, jako je zápis sídla do veřejného rejstříku 

nebo přebírání pošty. Výkon akcionářských práv pro klienta, který není právnickou osobou, 

jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá 

požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie.  

Obsahem činnosti není činnost notářů, osob oprávněných k výkonu advokacie podle  zákona o 

advokacii, osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo 

zahraničního investičního fondu, poskytování investičních služeb, poskytování platebních 

služeb, realitní zprostředkování, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

 

Dosavadní bod 80 se označuje jako bod 81. 
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