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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON V PRAXI 

Seminář se zabývá problematikou zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 

Budou prodiskutovány aktuální otázky a případy, se kterými se účastníci vzdělávacího programu mohou 

v praxi setkat. Cílem bude seznámení účastníků s aktuální právní úpravou a prohloubení jejich znalostí 

v oblasti živnostenského podnikání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

26. 3. 2019 

8.30 – 14.30 

 

CENA:  

 1490 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků,  

u ostatních nutno přičíst 21% DPH) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

 podnikání versus živnostenské podnikání  

 sdílená ekonomika 

 podmínky provozování živnosti a odborná způsobilost  

 překážky provozování živnosti  

 živnostenské oprávnění vznik, jeho prokazování a rozsah  

 odpovědný zástupce  

 ohlášení živnosti a žádost o koncesi  

 činnost CRM a elektronický jednotný registrační formulář  

 provozování živnosti v provozovně  

 povinnosti podnikatele  

 živnostenská kontrola a přestupky  

 zánik a zrušení živnostenského oprávnění  

 živnostenský rejstřík 

 aktuální novely živnostenského zákona 

 diskuze, dotazy účastníků 

LEKTOR: Ing. Bc. Petr Kameník 

vystudoval VŠST v Liberci a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity 

v Brně. V minulosti působil např. na Okresním úřadě v Chrudimi, jako 

vedoucí okresního živnostenského úřadu, na Krajském úřadě 

Pardubického kraje, jako vedoucí odboru krajského živnostenského úřadu. 

Lektor je bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností  

na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor 

komentáře k živnostenskému zákonu a zákonu o živnostenských úřadech. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra.  

Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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