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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 

ČINOST ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADŮ – KONTROLA 

A SANKČNÍ ŘÍZENÍ 
Seminář bude zaměřený na problematiku kontrolních činností živnostenských úřadů (vybraná ustanovení zákona 

č. 255/2012 Sb., kontrolní řád), správní řízení probíhajících před živnostenskými úřady (vybraná ustanovení zákona 

č. 500/2004 Sb., o správním řízení a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky) a komplexní přehled 

dozorových a sankčních pravomocí živnostenských úřadů.  

Cílem je seznámit účastníky s navazujícím sankčním správním řízením včetně vybraných judikátů. A prohloubí 

se jejich znalosti potřebné pro praktickou činnost pracovníků živnostenských úřadů v rámci jejich kontrolní činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

2. 11. 2021 

8.30 – 14.30 

 

CENA:  

 1 990 Kč  
 (konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. kontrola prováděná živnostenskými úřady 

 právní předpisy kontrolované živnostenskými úřady 

 kontrola a živnostenská kontrola 

 úkony předcházející kontrole 

 zahájení a průběh kontroly 

 protokol a řešení námitek 

 ukončení kontroly 

2. přestupkové řízení a správní řízení  

 příslušnost 

 doručování 

 účastníci a zastupování  

 postup před zahájením řízení 

3. průběh řízení 

 zahájení, řízení a jeho průběh, společné řízení 

 rozhodnutí a náklady řízení 

 opravné prostředky  

 kontroly povinností ze živnostenského zákona a přestupky za 

jejich porušení  

 zánik, zrušení a pozastavení živnostenského oprávnění  

 Kontroly povinností z dozorovaných zákonů a přestupky za 

jejich porušení 

4. diskuze a 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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