
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. 

akreditovaná instituce Ministerstva vnitra, AK/I-38/2015 

Karola Śliwky 225/41 

733 01, Karviná-Fryštát 
 

www.vzdelavaci.cz 

 

 
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 

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA  

A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ V PRAXI 

(návaznost živnostenského zákona na kontrolní řád) 

Cílem semináře je seznámit účastníky s rozsahem kontrolní činnosti živnostenských úřadů 

podle živnostenského zákona a dalších zvláštních předpisů (např. zákon o ochraně 

spotřebitele, zákon o omezení provozu zastaváren, zákon o povinném značení lihu atd.), 

vysvětlit postup kontrolujících při provádění kontroly včetně práv a povinností kontrolované 

osoby, osoby povinné a rovněž kontrolujícího. Nezbytnou součástí semináře je vysvětlení 

dalšího postupu správního orgánu po ukončení kontroly včetně odkazu na zákon 

 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a použití ustanovení správního řádu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

23. 6. 2020 

8.30 – 14.00 

 

CENA:  

 1 550 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: 

 Kontrolní činnost živnostenských úřadů 

 Rozsah kontroly podle ŽZ a zvláštních právních předpisů 

 Zákon o kontrole – kontrolní řád 

 Vztah kontrolního řádu ke správnímu řádu 

 Úkony předcházející kontrole  

 Zahájení a obsah kontroly 

 Průběh kontroly  

 Práva a povinnosti kontrolovaného, povinné osoby a kontrolujícího 

 Protokol o kontrole, námitky a jejich vyřízení  

 Ukončení kontroly 

 Přestupky, závažná porušení povinností a postup živnostenského 

úřadu při projednávání deliktů zjištěných kontrolou  

 Dotazy, odpovědi, diskuse 

LEKTOR: Mgr. Věra Babšická 

Oblasti živnostenského podnikání se věnuje od roku 1991. Působila na 

Ministerstvu průmyslu a obchodu a významně se podílela také na tvorbě 

právních předpisů z oblasti živnostenského podnikání a předpisů 

souvisejících, včetně převážné většiny novel živnostenského zákona. 

Působí jako zkušební komisař pro zkoušky zvláštní způsobilosti a lektor 

vzdělávacích seminářů. 

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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