
ŽIVNOST VOLNÁ

(K § 25 odst. 2)

Výroba, obchod a služby neuvedené v nského zákona

1. myslivost
2. a osnov
3. Diagnostická, zkušební a

4. Nakládání s
5. jejich výcv
6. bahna
7.
8.
9.
10.
11. Výroba a
12.
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z
14. kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a -obrazových 

16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a kosmet
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a
22. Výroba brusiv a
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a
26. -
27. Povrchové úpravy a
28.
29. výroba a opravy elektrických 

30. nost
31.
32. Výroba motorových a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a

z leteckých pozemních 

35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové 
a lanové a
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36.
37. Výroba a opravy 
38. Výroba, opravy a
39.
40. Výroba a
41. Výroba školních a papíru, výroba bižuterie, 

ka
42.
43. kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s
45.
46. paspartování
47. služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a
51. Potrubní a pozemní doprav
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a
53. Zasilatelství a zastupování v
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v í, zpracování dat, 

hostingové a webové portály
57.
58. údržba nemovitostí
59. Pronájem a
60. Poradenská a udií a
61. Projektování pozemkových úprav
62.
63.
64. Výzkum a vývoj v
65. a kontroly 
66.
67. modeling 
68. Fotografické služby
69.
70. Služby v oblasti administrativní správy a
71. Provozování cestovní agentury a oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova  a
73. -

prod obdobných akcí
74.
75. Praní pro domácnost,žehlení,opravy a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a

78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a sl


